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Inledning 

1980- talets populärkultur och popscen var fylld av kontroversiella artister och så kallade 

”genderbenders”, det vill säga personer med en ambivalent genusidentitet och i mittpunkten 

av dem alla stod Boy George. Han väckte stor uppmärksamhet på grund av sitt androgyna 

utseende, sina extravaganta utstyrslar och för sin excentriska personlighet. Utåt sätt frodades 

Boy George i stjärnglansen, men under ytan vantrivdes han i och med att han blev starkt 

begränsad av dominerande normer inom såväl populärkulturen som samhället i stort.  

Boy George, eller George O’Dowd som hans namn egentligen är, och hans band Culture Club 

bildades 1981 och slog igenom med låten Do You Really Want To Hurt Me. Låten klättrade 

snabbt på såväl de brittiska som de internationella listorna. Bandet profilerade sig som en ny 

sorts pop med influenser från bland annat exotiska reggae rytmer såväl som amerikansk soul 

och nådde stora framgångar med sitt andra album Colour By Numers, vars framgång gjorde 

det möjligt för dem att turnera världen runt (O’Dowd, 1995 s. 225ff ). Utifrån sett var allt så 

bra det till synes kunde bli för en ung popartist, Boy George skapade hysteri bland både 

pressen och fansen, alla tilltalades av hans androgyna, det vill säga könsneutrala, image. Han 

lockade till sig människor från alla samhällsgrupper, han älskades av ett brett register, från 

hemmafruar och pensionärer till unga flator. Men samtidigt kände sig Boy George begränsad, 

hans person och inte minst sexualitet blev ständigt ifrågasatt och analyserad. Inte heller kunde 

han försvara sig helt mot detta yttre tryck eftersom han hölls tillbaka av rådande normer inom 

både populärkulturen och samhället, som han var beroende av att anpassa sig till om han ville 

behålla sin plats i rampljuset. Han var homosexuell och hade under hela Culture Clubs karriär 

ett stormigt förhållande med bandets trummis, Jon Moss, vilket försvårade hela situationen 

och gjorde hans asexuella image än mer motsägelsefull (O’Dowd, 1995 s. 210ff). Boy George 

uttrycker i intervjuer frustration över detta att ständigt få sin sexualitet och sin person 

analyserad och menar att han känner sig som en clown eller ett cirkusfreak, han kände sig 

instängd i sin asexuella docksöta image och vantrivdes i bilden som konstruerats av honom 

eftersom han tillsist inte kunde leva upp till den själv (O’Dowd, 1995 s. 235). Boy Georges 

vanmakt blir allt mer påtaglig ju längre in i karriären han kommer, det blir tydligt att han inte 

längre bara vill vara transvestiten med rastaflätor och hatt och han börjar slutligen göra 

motstånd mot sin egen konstruerade image. Följaktligen utspelar sig en parallell historia under 

den perfekt sminkade fasaden, en historia om anpassning efter hegemoniska ideal och en 

längtan efter att få göra uppror.  
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Det motsägelsefulla i att bli konstruerad som en kontroversiell normbrytande figur, men 

samtidigt begränsas av normer och som en effekt av det sakna förmågan till öppenhet om sin 

homosexualitet, gör att jag anser att en genusvetenskaplig studie av fenomenet Boy George i 

högsta grad är relevant. Dessutom fyller min studie en annan viktig genusvetenskaplig 

funktion, då den kan ses som ett bidrag till vad forskaren Judith Halberstam (2006, s. 8, 17) 

benämner som ”det queera arkivet”, vilket innebär dokumentation av queer aktivitet såväl 

som inflytelserika queera personer vars historia kan fungera som en plattform för nutida 

queerstudier och genusforskning. Konstruktionen av ett queert arkiv och på så vis även ett 

queert ”minne” bidrar således till att underlätta framtida förståelse av dåtiden ur 

genusvetenskaplig synpunkt och ger dessutom en bakgrund för att tolka vår egen samtid. För 

att arkivet ska fungera fordras brukare av det, forskare, samt kulturella historiker som vill 

sammanställa materialet och pussla ihop bitarna av den queera historien. Jag anser alltså att 

jag är en av forskarna vars studie är ett bidrag till sammanställningen av den queera historien. 

Boy Georges historia och analysen av hur han rörde sig i relation till 1980- talets 

populärkulturella och samhälleliga normer är ett bidrag till såväl maskulinitetsforskning som 

samtidshistoriska kulturstudier och queerstudier, men även övrig genusvetenskaplig 

forskning.  

Syfte  

Syftet med uppsatsen är att skildra Boy George i sin specifika kontext, det vill säga den 

brittiska musikindustrin på 1980- talet och mot den bakgrunden undersöka hur hans 

maskulinitet och sexualitet kan förstås som ett uttryck för synen på sexualitet och kön under 

hans samtid. Uppsatsen syftar således till att urskilja vilka normgränser relaterade till kön och 

sexualitet han rörde sig inom genom att göra en närstudie av detaljer i rörlig bild och text. 

De specifika frågor jag ställer är: 

 Kan Boy Georges maskulinitet anses vara hegemonisk utifrån 1980-talets 

populärkulturella normer? 

 Kan Boy Georges maskulinitet ses som underordnad utifrån 1980- talets samhälleliga 

normer? 

  Kan Boy Georges sexualitet betraktas som ett brott mot 1980-talets populärkulturella 

och samhälliga normer? 
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Genom mina frågeställningar lyfter jag fram att en företeelse som inom en arena kan vara 

hegemonisk, kan anses underordnad på en annan, vilket bidrar till en komplex bild där ett 

uttryck både kan vara marginaliserat och hegemoniskt samtidigt. Med dessa 

frågeställningar strävar jag följaktligen att visa att jag är öppen för den ambivalensen. 

Material 

I materialdelen gör jag en kort redogörelse för det material jag baserar min analys på, vilken 

typ av media jag tar upp, när de förekom, i vilka sammanhang och så vidare.  

Materialet jag använder mig av i min analys baserar sig primärt på ett urval av tretton olika 

You Tube klipp från perioden 1982- 1984. Det finns ett enormt stort utbud av Culture Club 

och Boy George videor på You Tube, så jag har fått begränsa mig och välja klipp med 

omsorg. Som utgångspunkt i analysen använder jag mig av tre av Culture Clubs musikvideos: 

Do You Really Want To Hurt Me (1983), Karma Chameleon (1983) och I´ts A Miracle (1983). 

För att styrka mina resonemang samt fördjupa förståelsen av den problematik jag diskuterat i 

min granskning av dessa musikvideor använder jag mig dessutom av ett antal rörliga klipp 

med intervjuer av Boy George. Dessa sträcker sig från perioden 1983- 1984 och äger rum i 

såväl Storbritannien, som USA och Kanada. Dessutom använder jag mig av klipp från shower 

han deltagit i, även dessa från 1983- 1984, som tar plats i Storbritannien, men även i USA och 

Kanada. Därutöver använder jag mig av en tryckt intervju med Boy George, utförd av Fiona 

Powell Russell, som publicerades i svenska tidningen ETC 1983 och ursprungligen 

publicerades i engelska tidningen The Face (ETC, 1983;3 s.81-83). För att kunna säkerställa 

vissa datum och händelseförlopp använder jag mig av Boy Georges egen biografi Take It Like 

A Man (O’Dowd, 1995) (som förövrigt har en mycket talande titel). Jag använder biografin 

även för att ge mina resonemang perspektiv genom att hänvisa till hur Boy George själv har 

upplevt de aspekter jag diskuterar.  

Bakgrund  

I bakgrundsavsnittet ger jag kort introduktion till hur synen på maskulinitet och sexualitet såg 

ut i 1980- talets brittiska populärkultur, samt kopplar resonemanget till det politiska läget och 

samtiden generellt.   

Under 1980- talet undergick maskuliniteten omfattande förändringar, vilket enligt Stan 

Hawkins (2006, s. 208f) yttrade sig inom brittisk populärkultur genom att en ny form av 
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manlig popartist uppstod, karaktäriserad av en mer känslig och mindre macho image. Nu 

uppmuntrades istället män att se sig själva som objekt för begär, något som uppstod som en 

effekt av att just popkulturen skiftade fokus i sitt sätt att skildra manlighet. Den mer 

traditionella manligheten kom i skymundan, till förmån för en mer stilmedveten, välvårdad 

manlighet, där den maskulina kroppen framhävdes av vackra kläder, makeup och utmärktes 

av ett fläckfritt yttre. Undersökande studier av det brittiska samhällets konsumtion under 

1980- talet har visat tydligt att det var de rådande politiska förutsättningarna som lade 

grunden för denna förändring av manlig image. Hawkins (1997, s.120) framhåller att 

Storbritannien under 1980-talet, var starkt präglat av ”Thatcherism”, ett uttryck som hänvisar 

till det konservativa Tory - partiets omtalade ledare, Margret Thatcher, och hennes politik, 

som karaktäriserades av såväl stora skattesänkningar, som ökad konsumtion, vilken uppstod 

som en effekt av den expanderande marknaden och på så sätt möjliggjorde en diskursiv 

förändring av brittisk maskulinitet. Hawkins (2006, s. 180, 181, 182) menar att den 

”Thatcheristiska” marknadspolitiken bidrog till att skapa nya maskuliniteter, mycket tack vare 

just de förbättrade shoppingförutsättningarna och att det till följd av det fanns en stor 

tillgänglighet av olika sociala identiteter tillgängliga för unga män. Detta visade sig inte minst 

i tidningar med herrmode, kändistidningar och i musikvideor, där det blev tydligt att manliga 

konsumenter fått ett helt nytt spektrum av stilar och ”looks”, där variationerna föreföll 

oändliga. Inte minst influerades de nya maskuliniteterna av vad som hände inom brittisk pop 

musik, där de manliga artisterna utmärktes av ett mer sminkat och även androgynt yttre, och 

genom sin image fokuserade på att utmana traditionella maskulinitetsnormer, där fokus 

tidigare legat på att vara viril, macho och tuff, även om artister som David Bowie sedan 1970- 

talet var med och influerade modet inom popkulturen. Trots dessa märkbart liberala effekter, 

med ideal som pekar mot en mindre maskulin manlighet, framhåller Hawkins (2006, s. 181) 

att omformningen av den konventionella maskuliniteten, som tidigare utmärktes av mannen 

som macho subjekt, genom en feminiserad stil och till följd av detta uppstår även ett 

avståndstagande från heteronormativiteten, är vilseledande och inte innebär ett 

avståndstagande från patriarkatet. Tvärt om var även den ”nya” maskuliniteten baserad på 

patriarkal makt, det vill säga ”manligt styre”, detta med tanke på att den hegemoniska 

maskuliniteten baserades på just en feminiserad image, vilket på så vis tillät de manliga 

artisterna att ta del av den patriarkala utdelningen som deltagandet i den nya androgyna stilen 

medförde. Den patriarkala utdelning de queera manliga artisterna kunde ta del av bestod till 

stor del av positiv medial uppmärksamhet och friheten att bryta mot konventioner och normer 

inom bland annat musikvideor, uppträdanden och så vidare, utan att ifrågasättas. Det är mot 
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denna bakgrund av feminiserad maskulinitet som den brittiska popscenen introducerade vad 

som skulle kunna benämnas som queera artister så som bland andra Boy George, Elton John, 

The Pet Shop Boys, Frankie Goes to Hollywood och George Michael. En queer image var för 

dessa artister och grupper en stor fördel eftersom den dominerande hegemonin inom 

populärkulturen präglades av just betoning av sexuell tvetydlighet och androgynitet. Den 

rådande nyliberalismen i samhället kan mycket väl vara en av förklaringarna till vad som 

skedde inom populärkulturen under 1980- talet, den nya friheten medförde en längtan efter 

nyskapande och då även en frigörelse från snäva genusstereotyper. Att vara manlig popartist 

innebar nu mer eller mindre ett krav på någon form av brott mot stereotypa genusnormer för 

att man skulle vara ”rätt” i tiden och upptas i den hegemoniska sfären. Följden av detta blev 

att så kallad ”gender bending” blev normen inom populärkulturen och att det blev ”inne” för 

såväl manliga som kvinnliga artister, som till exempel Annie Lennox, att bryta mot de 

stereotypa genusföreställningarna. I uppsatsen växlar jag mellan att använda orden 

”populärkultur” och ”popkultur”, därför vill jag tydliggöra att jag med populärkultur åsyftar 

hela spektrat av musikkultur som riktar sig till den breda allmänheten och att jag med 

popkultur syftar på popkulturen som specifik genre inom populärkulturen, med sina normer 

och trender som skiljer sig från andra genrer som t.ex. hårdrock eller soul. Även om ”den nya 

manligheten” präglar i stort sett hela den brittiska populärkulturen vill jag undvika att 

generalisera och använder mig därför av ordet popkultur i sammanhang då jag vill lyfta fram 

att det gäller just popscenens normerande trender frikopplade från övriga genrer. 

Tidigare forskning 

I det här avsnittet ger jag en översiktlig bild av tidigare studier som gett en vetenskaplig 

bakgrund till mitt uppsatsarbete. Jag för dessutom en kort diskussion angående 

forskningsläget inom mitt studieområde. 

Jag har i mitt sökande efter tidigare forskning inte hittat någon artikel eller studie som 

fokuserar specifikt på Boy George. Dock omnämns han i Stan Hawkins artikel On Male 

Queering in Mainstream Pop som jag kommer att beskriva mer ingående längre fram i det här 

stycket. Det finns inte överväldigande mycket tidigare forskning att tillgå som berör just 

1980- talets populärkultur och könsnormer. Böcker som till exempel Popular Culture – A 

reader, tar upp populärkultur i samtiden, ofta med inriktning på subkulturer som ”Emo” eller 

”Punk”. Att hitta relevant tidigare forskning som kombinerar fokus på manligt ”queerande” 

inom ”mainstream pop” under perioden 1980- tal har varit en utmaning, men den information 
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jag har funnit som kombinerat dem båda har varit användbar. Jag har dock under arbetets 

gång fått sammanställa material som berör generell populärkultur under 1980- talet och som 

ger en historisk överblick av det politiska läget, popscenen, trender och så vidare, med de 

studier om maskulinitet eller manlighet inom popvärlden som finns att tillgå. Med andra ord 

finns det helt enkelt inte mycket forskning som inriktar sig uteslutande på studier av 

manlighet och populärkultur under 1980- talet. Dock finns det desto mer att tillgå om man 

intresserar sig för t.ex popfenomenet Madonna. Det finns överraskande mycket material att 

tillgå av forskning kring hennes person och politiska, feministiska inflytande (1993, I: The 

Madonna Connection). Slutsatsen jag drar av detta är att studier av manliga könsnormer inom 

populärkulturen under 1980-talet tycks vara ett marginaliserat ämne. De står i skuggan av 

studier som förefaller ägna sig åt kvinnliga subjekt med feministisk inriktning och strävar 

efter att ge en bild av den kvinnliga frigörelsen och de feministiska rörelserna under 1980- 

talet. Detta med tanke på att ämnen som ofta lyfts i samband med genusvetenskapligt 

inriktade studier av just 1980- talets populärkultur är ämnen som: Lesbian Punk, Drag Kings 

och Riot Grrrl feminism, vilket man bland annat kan se i Judith Halberstams artikel What´s 

that smell? - Queer temporalities and Subcultural Lives (2006, I: Queering the Popular 

Pitch). 

En artikel som varit intressant i min strävan att tillgodogöra mig en bild av synen på kön, 

sexualitet och generella könsnormer inom popkulturen på 1980- talet är forskarna Barton, 

Brown och Schulzes artikel A Scared Monster in Her Prime (1993, I: The Madonna 

Connection) som tar upp synen på artisten Madonna som antingen hyllad feministisk rebell, 

eller en moraliskt förkastlig hora. Denna artikel har varit betydelsefull i mitt arbete med 

bakgrunden då jag eftersträvat att jämföra bilden av kvinnan och mannen inom 

populärkulturen för att få en uppfattning om hur könsmaktordningen yttrade sig då. 

Författarna målar i artikeln upp en tankvärd bild av hur synen på Madonna utgör en sorts 

feministisk skiljelinje mellan frigörelse i vissas ögon, och antifeminism i andras. I vilket 

avseende hon än har uppfattas som provokatör, har hon alltid har förkastats ur en moralisk 

synpunkt, oberoende av om hon ses som feministisk hjältinna eller ej. Häri ligger skillnaden 

när man jämför med hennes manliga kollegor under hennes samtid, vilka tilläts bryta mot 

diverse tabun utan att deras handlingar medförde alltför allvarliga konsekvenser (Schulze, 

Barton & Brown, 1993 s. 24, I: The Madonna Connection). 

Judith Halberstams arikel What´s that smell? - Queer temporalities and Subcultural Lives 

(2006, I: Queering the Popular Pitch) har varit ett viktigt bidrag för förståelsen av mitt 
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material. Judith Halberstam är professor i engelska vid University of Southern California, Los 

Angeles och fokuserar i sitt arbete på områden som kulturstudier, genusstudier, film teori, 

samt queerstudier. Bland hennes mest kända verk finns Female Maskulinity och In A Queer 

Time And Space: Transgender Bodies, Subcultural Lives, vilka har fått betydande roller inom 

fältet för genus - och queerstudier. I artikeln What´s that smell? - Queer temporalities and 

Subcultural Lives diskuterar hon utvecklingen och uppkomsten av queera subkulturer samt 

hur dessa subkulturer ägnar sig åt vad hon kallar ”queer användning av tid och rum” vilket 

syftar till hur queera subkulturer utvecklas i opposition till normativa institutioner så som 

familj, heterosexualitet och reproduktion, samt hur queera subkulturer utvecklas som 

alternativ till släktskapsbaserad gemenskap. Även här kan man förövrigt se en förklaring till 

”queerifieringen” av popscenen på 1980- talet, att det på grund av den ökade marknaden och 

kapitalstyrkan uppstod ett rum som användes på ett queert sätt av queera subjekt och på så sätt 

ingick i förhandlingen om nya kulturella uttryck. Således kan 1980-talets brittiska 

nyliberalism och uppståndelsen av ett nytt queert rum ses som två förklaringar som 

sammanfaller och skapar den scen där Boy George, Annie Lennox och andra queera artister 

kan kliva fram. Halberstam (2006 s. 8, 17 I: Queering the Popular Pitch) menar att 

subkulturer erbjuder en viktig kritik mot det förefallande naturliga i ”gemenskap” och visar de 

olika formerna av marginalisering och uteslutning som är nödvändiga i bildandet av en 

gemenskap. Hon tar i texten upp bland annat queer punk och dyke punk som queera 

subkulturer och hur de genom sin radikalitet förhåller sig till omvärlden och sin egen grupp. 

Dessutom diskuterar hon som exempel på subkulturens förhållande till den normbärande 

omvärlden bland annat hur drag kings, inom media görs till kuriösa objekt som får kameratid 

på tv- bolagens villkor och således hur medlemmar av queera subkulturer så som drag kings 

blir utnyttjade av media, då de försöker synliggöra sig för pengarnas skull, men i slutänden 

inte tjänar på det (Halberstam, 2006 s.7) Halberstam ser sin text som ett bidrag till vad hon 

kallar ”queer subkulturell teori”, ett område där forskare kan producera teori som bidrar till ett 

”queert minne”, det vill säga en dokumentation av queer kamp, historia och de queera 

subkulturenas motstånd mot normen. Hon tillägger även att feministisk forskning bör 

fokusera mer på kvinnors queera skapande av subkulturer (Halberstam, 2006 s. 8, 17 I: 

Queering the Popular Pitch).  

En studie som är i linje med min uppsats och fokuserar på skapandet av manligt queerande 

inom populärkulturen under bland annat 1980- talet, är musikologiprofessorn Stan Hawkins 

artikel On Male Queering in Mainstream Pop (2006, I: Queering the Popular Pitch). I 
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artikeln eftersträvar Hawkins att belysa varför manliga popartisters sexuella läggning är ett 

sådant brett forum för entusiastisk spekulation och vad detta skvaller säger oss om synen på 

kön och sexualitet både i vår nutid och i ett dåtida sammanhang. Därtill resonerar han över 

hur man bör gå tillväga för att fortsätta kritiken av de hegemoniska länkarna mellan genus, 

kön och sexualitet, inom populärkulturen. Han lyfter bland annat fram att manligt queerande 

inom popkulturen verkar söka godkännande inom samhället eller ”mainstream kulturen” 

genom acceptans lika mycket som genom viljan att utmana. Således blir manligt queerande 

inom populärkulturen utsatt för ett dubbelt förtryck av såväl den rådande hegemonin i 

samhället som kravet på kulturell assimilation (Hawkins, 2006 s. 280f I: Queering the 

Popular Pitch). 

En annan användbar artikel skriven av Stan Hawkins är The Pet Shop Boys – Musicology, 

masculinity and banality (1997, I: Sexing the groove, Red: Whitley, Sheila). I artikeln 

undersöker Hawkins kopplingen mellan musikologi, det vill säga läran om musik, och 

maskulinitet genom att analysera ett urval av 1980- talets mest banala och expressiva 

musikfenomen, med fokus på popbandet The Pet Shop Boys och deras låttexter. I sin studie 

lyfter Hawkins fram bland annat hur poptexter fångar essensen av synen på manlighet under 

1980- talet genom att hänvisa till dess konstruktiva förmåga att utforma nya 

maskulinitetsdiskurser och/ eller fylla gamla med ny mening. Band som The Pet Shop Boys, 

som karaktäriseras av en queer image, bidrar till denna diskursiva förändring och fyller 1980- 

talets brittiska popscen med, ”en ny mångfald”, vilken baseras på en ny queer benägenhet 

inom populärkulturen. Slutsatsen han drar av de queera bandens inflytande, är att 1980- talet 

präglades av vad han kallar en ”Pet Shop Boys diskurs” som skapades genom att det fanns 

passande kulturella, sexuella och sociala förutsättningar för skapandet av en ny 

maskulinitetsdiskurs som kunde få utrymme och vinna autencitet (Hawkins, 1997 s. 120f I: 

Sexing the groove, Red: Sheila Whitley). 

Teoretiska utgångspunkter 

Här beskriver jag de teoretiska verktyg jag använt mig av för att tolka och analysera min 

empiri. 

Queerteori och heteronormativitet 

 En grundläggande utgångspunkt för min uppsats är Butlers könskonstruktionistiska definition 

av genus/kön som performativt, vilket innebär att genus/ kön inte är vara, utan göra och på så 
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sätt syftar till att kvinna eller man inte är någonting man är, utan att det är någonting man görs 

till. Genus/ kön upprätthålls och existerar endast genom performativ anpassning till, av 

kulturen givna, könsidentiteter som reproduceras i ett socialt och kulturellt sammanhang 

(Butler, 1990 I: Rosenberg, 2005 s. 46f). Vidare har jag valt att använda mig av queerteori då 

jag analyserar min empiri. Queerteori erbjuder, menar queerteoretikern Tiina Rosenberg 

(2002 s. 15) ett relevant teoretiskt ramverk för alla som kritiskt vill granska det 

heteronormativa, och då jag i min uppsats strävar efter att problematisera och undersöka 

normer i förhållande till kön och sexualitet så upplever jag det som en relevant teori att 

förhålla sig till. Lena Gemzöe (2002 s. 99, 141) definierar queerbegreppet som brottet mot de 

normerande föreställningarna om sexualitet. Hon menar att den sexuella identiteten är 

föränderlig, kategorier som hetero - eller homosexuell kan inte ses inte som fasta 

oföränderliga identiteter, utan gränserna mellan dem är flytande och ombytliga. Rosenberg 

(2002 s. 11, 15) påpekar dock att queerbegreppet inte bör specificeras alltför snävt, själva 

poängen med queer är att det ska bryta upp kategorier, inte förvandlas till en. Hon menar att 

användandet av queer som till exempel uteslutande beteckning på en allmän 

motståndsidentitet som endast baserar sig på att stå utanför samhällets huvudfåra, skulle 

urvattna begreppets politiska genomslagskraft och inflytande. Då det gäller kön och sexualitet 

står det queera förhållningssättet alltid i relation till den heterosexuella normen som 

uteslutande princip. Följaktligen är det queerteroetiska begreppet heteronormativitet och dess 

inkluderande/ exkluderande system är något jag kommer att använda mig av då jag analyserar 

mitt material. Heteronormativitet, innebär enligt Rosenberg (2002 s. 100 ff) antagandet om att 

alla är heterosexuella (åtminstone tills motsatsen är bevisad) och att det naturliga eller 

normala sättet att leva är heterosexuellt. Heteronormativitet är en hegemonisk princip som är 

aktivt normerande, alltså blir följden att allt som faller utanför normen stämplas som 

avvikande och fel. Heteronormativiteten innefattar som tidigare nämnt två bärande principer: 

exkludering/ inkludering. Den första kategorin, det vill säga exkludering, innebär en dualistisk 

indelning mellan hetero- och homosexualitet i ett dikotomt vi – dem - tänkande. Detta sker till 

förmån för heterosexualiteten som i denna dikotomi blir hierarkiskt privilegierat på bekostnad 

av den således avvikande homosexualiteten. Heteronormativitetens andra bärande princip, 

inkludering, utgår från att tidigare uteslutna grupper som avviker från normen ska ansluta sig 

till den dominerande kulturen genom assimilering. Denna assimilering går ut på att de 

uteslutna ska anpassa sig och vara delaktiga i samhället på de villkor som normbärarna har 

gjort upp och utifrån dessa förutsättningar hävda sig.  
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Med den beskrivningen av heteronormativitet som bakgrund kommer jag i uppsatsen även att 

utgå från Butlers (Butler, 1990 I: Rosenberg, 2005 s. 46f) teori om den heterosexuella 

matrisen, vilken socialantropologen Fanny Ambjörnsson (2006 s. 112, 113) menar går ut på 

att de två konstruerade könen ”man” och ”kvinna” inordnas i ett heterosexuellt genussystem 

som förutsätter att dessa två genuspositioner är de enda som står till buds, att de står i ett 

dikotomt motsatsförhållande till varandra kroppsligt och beteendemässigt, samt att de 

förväntas begära varandra. En kvinna blir på så sätt enbart en ”riktig” kvinna om hon följer 

normen för hur en kvinna ska se ut, uppträda och därutöver åtrår män, vilket sker genom den 

tidigare nämnda performativa upprepningen av rådande könsnormer. Den heterosexuella 

matrisen utgör ett betydelsefullt redskap för min uppsats eftersom det kan hjälpa mig 

synliggöra vad som betraktats som normalt i genus/ sexualitetskontext vid olika tidpunkter 

och i olika kulturella sammanhang, vilket är användbart för mig då jag förhåller mig till 1980-

talet och de dominerande könsnormerna inom den tidens populärkultur.  

Maskulinitet och manlighet 

Eftersom jag i min studie avser att problematisera det manliga subjektet kopplat till manlighet 

och maskulinitet kommer jag även att använda mig av maskulinitetsforskaren Raewyn 

Connells teori om maskulinitetskonstruktioner. Enligt Connell (1999 s. 109, 114 ff) bör 

maskulinitet generellt inte ses som ett isolerat ämne, utan som en aspekt av en större struktur 

där ett aktivt samspel mellan olika intersektionella kategorier som bl.a. etnicitet, ålder, klass, 

ständigt pågår. Genom att undersöka hur dessa ”multipla” maskuliniteter är placerade inom 

detta större strukturella sammanhang skapas ett ramverk där olika maskulinitetstyper kan 

särskiljas från varandra, vilket därmed ger ett brett underlag för förståelse av maskulinitetens 

konstruktion. Dock är hon noga med att poängtera att det inte finns en 

arbetarklassmaskulinitet eller en svart maskulinitet, multipla maskuliniteter och hegemonisk 

maskulinitet varierar över tid och rum och är alltså inte låsta karaktärstyper. Snarare 

upprätthåller maskuliniteten den hegemoniska positionen genom ett visst mönster av inbördes 

genusrelationer. Hon hävdar vidare att den maskulinitet som för närvarande betraktas som 

hegemonisk alltid kan sättas i fråga och utmanas av nya grupper som på så sätt har möjlighet 

att skapa en ny hegemoni. Själva begreppet hegemoni innebär, i detta sammanhang, att en viss 

form av maskulinitet vid en given tidpunkt höjer sig över andra former. Genusforskaren Nina 

Lykke (2009 s. 122, 123) uttrycker passande den hegemoniska maskuliniteten som den form 

av manlighet som för tillfället dominerar det hierarkiska spektrat av maskuliniteter och på så 

vis legitimerar patriarkala könsmaktordningar genom att göra vissa män privilegierade och 
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rättfärdiga deras dominans över underordnade kvinnor och män. Utöver hegemonisk 

maskulinitet menar Connell (1999 s. 166 f) att det finns tre andra kategorier som ingår i 

maskulinitetens ramverk. Kategorin ”delaktiga maskuliniteter” består av ”medelmåttiga” män 

som inte helt lever upp till det hegemoniska idealet men ändå profiterar på den hegemoniska 

maskulinitetens privilegier genom att tillgodogöra sig den patriarkala utdelningen, det vill 

säga de fördelar som män vinner av kvinnors underordnade ställning, som till exempel 

företräde till maktpositioner. Den andra kategorin, närmare bestämt ”underordnade 

maskuliniteter”, kan ses som den hegemoniska - och även den delaktiga maskulinitetens 

motpol. Den underordnade maskuliniteten befinner sig i botten av den maskulinitetshierarki 

som utgörs av ett kulturellt ramverk som byggs på dominerande och undergivna 

genusrelationer mellan olika grupper av män. En grupp av män som i vår tid kan anses tillhöra 

den underordnade maskuliniteten är homosexuella män, detta med tanke på att den 

hegemoniska maskuliniteten präglas av heterosexuella mäns överordning. Att befinna sig i 

botten av hierarkin innebär förtryck och gör homosexuella män, framför allt de med en mer 

feminin framtoning, till en symbol för allt som utestängts från den hegemoniska 

maskuliniteten och följaktligen allt en ”riktig” man inte är. Den sista kategorin Connell för på 

tal är ”marginaliserade maskuliniteter”, en kategori som även den tillhör de mer underordnade 

maskuliniteterna, även om dess marginalisering innebär en annan form av underordnande än 

för t.ex. homosexuella män. Marginaliserade grupper av män står nämligen alltid i förhållande 

till auktoriseringen av den överordnade gruppens hegemoniska maskulinitet och till dessa 

marginaliserade grupper hör främst män från lägre samhällsklasser och/ eller underställda 

etniska grupper.  

Dessa hierarkiskt organiserade maskulinitetskategorier betecknar som sagt inte några 

beständiga karaktärstyper utan är föränderliga konfigurationer av genusrelationer som varierar 

beroende på kultur, plats, tid och rum. Det är i hög grad just denna föränderlighet inom 

maskulinitetens ramverk som gör att Connells maskulinitetsteori blir särdeles relevant för min 

analys, detta med tanke på att min uppsats berör en tid då det hegemoniska manliga idealet 

inom populärkulturen till viss del skiljer sig från hur det ser ut idag och således kan Connells 

kategorier bidra till en god tolkning av 1980- talets syn på maskulinitet.   

Metod 

I metodavsnittet redogör jag för vilken metod jag kommer att utgå från då jag skriver 

uppsatsen, samt vilka motiv jag har för att använda den. Jag kommer dessutom att föra 
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diskussion angående studiens trovärdighet med utgångspunkt i min roll som forskare samt 

min situerade kunskap och positionering i förhållande till Boy George.  

Jag kommer att tillämpa textanalytisk kulturanalys då jag skriver min uppsats. Det är en 

lämplig metod eftersom jag i min analys fokuserar på hur jag som forskare tolkar och förstår 

det som händer i en specifik populärkulturell kontext så som t.ex. rörlig media. Textanalytisk 

kulturanalys är en användbar metod för att med hjälp av teoretiska verktyg, analysera 

kulturella aspekter som förkommer inom hela det humanistiska och samhällsvetenskapliga 

fält som förhåller sig till kulturen och dess symbolsystem (Lars Gustaf Andersson I: Arthur 

Asa Berger, 1999 s. 8). Kulturanalyser kan omfatta allt från litterär och estetisk teori och 

kritik till populärkulturkritik, samt tolkande teorier och discipliner som marxistisk teori, 

feministisk teori, antropologisk teori och så vidare som olika disciplinära ingångar i arbetet att 

göra historiens och samtidens kultur och samhälle begripliga (Arthur Asa Berger, 1999 s. 16). 

Även om det alltså finns olika disciplinära perspektiv att förlita sig på i strävan att undersöka 

kulturella företeelser så har alla former av kulturanalys dock det gemensamt att de utgår från 

föreställningen att allt människan omger sig med är kulturellt konstruerat, samt att dessa 

kulturförhållanden döljer underliggande politiska och ideologiska aspekter som måste avslöjas 

(Lars Gustaf Andersson I: Arthur Asa Berger, 1999 s. 8).  

Kulturanalys är följaktligen en användbar metod eftersom mitt syfte med uppsatsen är att göra 

en närstudie av detaljer i rörlig bild och text, där de kulturella aspekter och normer jag 

eftersträvar att undersöka visar sig. I min uppsats fokuserar jag som sagt på den textanalytiska 

aspekten av kulturanalys, vilket innebär att man utifrån ett visst disciplinärt perspektiv, i mitt 

fall genusvetenskapligt, tolkar ett visst verk genom att tillämpa relevanta teorier och begrepp 

knutna till ämnesområdet som analytiska verktyg. Själva termen text, i detta kulturanalytiska 

sammanhang, syftar på varje slag av konstverk, det är en allmän benämning för specifika verk 

som skapas i olika medier: romaner, filmer, tv- program, reklamfilmer och så vidare (Arthur 

Asa Berger, 1999 s. 26 ff). Texten jag gör en närstudie av i uppsatsen är följaktligen den 

rörliga bild och de skrivna intervjuer jag analyserar då jag bygger min empiri och jag tolkar 

texten utifrån mina infallsvinklar, baserade på teorier om heteronormativitet och maskulinitet.  

Metoddiskussion 

Reflektionen över min egen roll som forskare samt över studiens trovärdighet kan kopplas till 

vetenskapshistorikern Donna Haraways (2008 I: Lykke, 2009 s. 20f) begrepp ”situerad 

kunskap”, vilket innebär att forskaren medvetet reflekterar över sin egen partiskhet och på så 
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vis kan komma till insikt om att hans/ hennes syn på det som tolkas måste ses utifrån det 

specifika diskursiva sammanhang i form av tid, rum, kropp och historiska maktförhållanden 

som forskaren själv befinner sig i. Insikten om denna situerade kunskap gör även att det som 

Haraway kallar ”gudstricket” kan undvikas. ”Gudstricket” innebär tron på att det finns ett 

utomstående, kontextlöst forskarsubjekt som kan höja sig över och objektivt granska det som 

analyseras och från den positionen producera objektiv kunskap om världen. Haraway menar 

att forskaren inte på ett enkelt sätt kan ge en objektiv bild av verkligheten, utan skapar en 

historia som hon/ han är delaktig i. På så sätt är det endast genom att uppmärksamma sin 

situerade kunskap och således sin egen medkonstruktion av studieobjektet som kan forskaren 

göra sig moraliskt ansvarig för sin forskning (Haraway, 2008 s. 225ff). I min reflektion över 

min situerade kunskap och studiens trovärdighet, har jag kommit till insikt om att jag måste ta 

hänsyn till att jag ursprungligen är ett fan av Boy George och att det med största sannolikhet 

har påverkat min förmåga att behandla honom objektivt. Det var den konstruerade bilden av 

honom som just ”genderbender-figuren” Boy George, som väckte min uppmärksamhet från 

början och nu måste jag komplettera den bilden av honom och allt som utgör precis det som 

jag är så förtjust i för att gå på djupet med vad som döljer sig under all fasad. Jag måste 

dessutom ta i beaktning att jag lever i en annan tid än då Boy George var aktuell och att detta 

inverkar på hur jag tolkar dåtiden, det vill säga 1980- talet. En tid som jag överhuvudtaget inte 

har upplevt och alltså leder till att min skildring av dåtiden uteslutande blir min egen tolkning 

som baseras på de texter som angivits ovan under kapitlet ”Tidigare forskning”. Jag är 

dessutom formad av min samtid och ser Boy George genom min egen tids ögon, utifrån min 

verklighets könsnormer, könsmaktstrukturer samt rådande hegemonisk maskulinitet. Men 

även det utgör ett intressant perspektiv, hur jag som utomstående, men dock ej opartisk, tolkar 

maskulinitet på 1980- talet genom att använda min egen samtid som tidsmässigt prisma. 

Därutöver formas min vetenskapliga situering av att jag i enighet med den textanalytiska 

aspekten av kulturanalys, utgår från ett specifikt disciplinärt perspektiv, närmare bestämt 

genusvetenskapligt. Min kunskapsproduktion har i hög grad påverkats av min 

genusvetenskapliga situering och på så vis influerat min analys av Boy George. Slutsatsen jag 

kan dra av min reflektion över min roll som forskare och studiens trovärdighet är följaktligen 

att jag inte har en neutral inställning till Boy George, både tidsmässigt och på grund av det 

faktum att han är min idol. Min bild av Boy George är färgad av min egen fascination av 

honom som person både utseendemässigt och karaktärssmässigt, vilket leder till att jag lätt 

skulle kunna förlora mig i utläggningar om hur fantastisk han är och glömma syftet med min 

granskning. Följaktligen måste jag aktivt hålla mig medveten om mitt eget intresse för den 
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konstruerade figuren Boy George och på så vis undvika att återge en ”glittrig” bild av just den 

populärkulturellt skapade figur jag försöker plocka isär. Dock kan min beundran av Boy 

George tillföra studien något positivt, min nyfikenhet och fascination driver arbetet framåt 

och möjliggör på så vis en noggrann närgranskning av fenomenet. Jag tror medvetenheten och 

insikten om min egen delaktighet i konstruktionen av bilden av Boy George, kommer hjälpa 

mig att vara mer uppmärksam på hur jag formulerar mig, då jag bygger min empiri och 

analyserar mitt material. Min situerade kunskap i egenskap av forskare kan återigen kopplas 

samman med den textanalytiska kulturanalysen som metod, själva meningen med den 

metoden är att man som forskare själv tolkar kulturella aspekter, utifrån hur hon/han själv 

upplever dem. På så vis måste man vara än mer medveten om att kunskapen man producerar 

är just en egen tolkning och inget som kan förstås som en opartisk universell sanning.  

Resultat/ analys 

I resultatdelen analyserar jag, med utgångspunkt i mina frågeställningar, text och rörlig 

media med fokus på Boy George. Jag inleder varje stycke med korta referat av musikvideor 

vilket följs av att jag sedan går över till att analysera videon i fråga och därefter analyserar 

problematiken jag synliggör i dem med hjälp av utdrag från intervjuer och annan rörlig 

media.  

En ”bögig” Boy George 

Musikvideon till ”Do You Really Want To Hurt Me” inleds i en rättssal där Boy George är den anklagade, 
domaren skakar på huvudet vid åsynen av honom och stämningen är allmänt fördömande. Därefter skiftar det 
hela till att visa bakgrunden till varför Boy George är fängslad. Anledningen är att han har rest i bakåt i tiden 
och ställt till med oreda på grund av sitt queera sätt. Scenen utspelar sig på en nattklubb och en text som säger 
”The Gargoyle Club, Soho 1936” dyker upp i nederkanten för att indikera resan i tiden. Inne på nattklubben 
uppenbarar sig Boy George ur tomma intet, i karaktäristisk utstyrsel, på nattklubbens scen bland musiker 
spelade av de övriga medlemmarna i Culture Club. Boy George dansar fram till borden och de förvånade 
nattkubbsbesökarna, som består av diverse queera figurer, däribland kvinnor utklädda till män och äldre herrar 
som sällskapar med betydligt yngre, påtagligt queera, unga män. Boy George dansar obesvärat runt från bord 
till bord, innan han blir fasttagen av vakter som kommer och släpar bort honom. Rättssalen visas igen, 
åskådarna och domaren visar sitt ogillande genom sura miner och huvudskakningar, varpå Boy Georges 
fortsatta brottsbana fortsätter att visas upp. Den här gången uppenbarar han sig torr och fullt påklädd i en 
vattenfylld pool medan texten ”Dolphin Square Health Club, 1957” syns i underkanten för att än en gång 
indikera förflyttningen i tiden, nu till en ”straight” spamiljö under 1950- talet. Boy George hoppar upp ur 
poolen och börjar dansa fram mot de förskräckta spabesökarna, då särskilt männen, som han flörtar med 
genom att svänga med höften inför dem och kasta med håret. Tillbaka till rättssalen där domaren ilsket slår 
med klubban och Boy George förs till en cell, där han sitter i ensamhet tills några afrikanska flickor dansar 
förbi och befriar honom. Boy George dansar ut ur cellen och sluter upp med resten av Culture Club som står 
och spelar i en trappuppgång medan orden ”The End” uppenbarar sig i rutan för att klargöra att det hela fick ett 
lyckligt slut (http://www.youtube.com/watch?v=2nXGPZaTKik).  

I den här musikvideon som är från inledningen av Boy Georges karriär, närmare bestämt 

januari 1983, kan man tydligt skönja ett genomgående tema av motstånd mot snäva 
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könsnormer. Videon är fylld av queer lekfullhet och queera undertoner, inte minst med tanke 

på att personerna som Boy George förvånar och gör upprörda där han dansar, till stor del 

består av queera personer. Det är dessutom intressant att denna queerhet lämnas 

oproblematiserad, kvinnorna som är utklädda till män är män, vilket på så vis även signalerar 

att videon är del av en sorts queer motståndskraft gentemot den dominerade 

samhälleskulturen. Inte minst är Boy George, bokstavligen, en queer uppenbarelse då han 

dyker upp ur tomma intet, han går i videon helt upp i rollen som missförstådd queer figur som 

blir ställd iför rätta just för att han är den han är, vilket även detta kan ses som ett uttryck för 

motstånd mot såväl stereotypa genusföreställningar som den förtryckande heteronormen i 

samhället. Boy George förefaller dock inte vara påtagligt androgyn i videon, även om hans 

dans och rörelser är sensuella så är de inte heller nödvändigtvis kvinnliga, snarare skulle han 

kunna anses vara ”bögig”, med tanke på att han ser ut som en man och därtill har ett queert 

förhållningssätt till andra män i videon. Visserligen är han karaktäristiskt sminkad men han 

bär inga kvinnligt utmärkande attribut, något som skulle kunna bidra till den mer androgyna 

eller transinriktade look som han vanligtvis har. Han förefaller vara förhållandevis neutral i 

sin vita ”Culture Club - dress” bestående av bandets egna varumärkesproducerade långärmade 

tröja och byxor. Men den dubbeltydiga manlighet och oklara sexualitet han visar upp gör att 

han i högsta grad faller inom den hegemoniska maskuliniteten ur populärkulturell synpunkt. 

Precis som Hawkins (2006 s. 181, 182) påtalar är det just den här formen av queer image som 

krävs för att man som artist ska kunna ta del av den hegemoniskt queera 

maskulinitetsdiskursen inom popkulturen under 1980- talet och Boy George är den typen av 

artist. I det här avseendet är Do You Really Want To Hurt Me videon jämförelsevis unik, Boy 

George är ännu inte fången i den androgyna konstruktionen av sig själv, men han är ändå en 

del av hegemonin. Han är inte heller asexuell, det vill säga är ointresserad av sexuella 

relationer, något han påtagligt ger uttryck för att vara i senare videor och som jag återkommer 

till längre fram i analysen. Han lever här ut en aktiv sexualitet, som dessutom är riktad mot i 

första hand män, i och med att det till större del är dem han ägnar tid åt att dansa inför och 

flörta med. Således innebär detta att han ännu inte måste begränsa sin sexualitet för att behålla 

sin plats inom den populärkulturella hegemonin, där positivt laddad queerhet avgränsas till att 

vara en image utåt och/ eller medgiven bisexualitet (Hawkins 2006 s. 182). Följaktligen finns 

det i mina ögon något oförstört och orört över Boy George i den här musikvideon, han blottar 

mer av sin sexuella identitet i videon till Do You Really Want To Hurt Me än han kommer 

göra under större delen av sin karriär. Videon är också genom sitt narrativ övertydligt 

queerpolitisk: den visar fram en tydlig homosexuell kulturell arena i tid och rum. Boy 
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Georges besöker under sin resa i tiden1930- och 1950- talet, två epoker som präglades av det 

tryckta politiska läget under andra världskriget, men framför allt 1950- talets 

könskonservatism med husmorsidealet och främjandet av den stereotypa kärnfamiljen. 

Musikvideon och valet av dessa tidsepoker blir ett överpedagogiskt sexualpolitiskt inlägg, där 

man kan skönja en naivitet i fråga om vilka provokativa friheter Boy George vid den här 

tidpunkten vågar ta sig i fråga om sexualitet, kön och sexualpolitik. För i musikvideon bryter 

han till viss del mot den enda av den heterosexuella matrisens principer han senare ska ta 

avstånd från, närmare bestämt den i fråga om begär. Detta i och med att han vågar ägna 

speciell uppmärksamhet åt männen och därutöver väcker deras begär, de dras till honom 

samtidigt som en del av de övriga människorna vid poolen finner honom förargelseväckande.  

Hegemoniska privilegier och främjandet av Boy George som artist 

En intressant aspekt av hur Culture Clubs första singel Do You Really Want To Hurt Me och 

Boy Georges kontroversiella maskulinitet togs emot av allmänheten är deras första 

liveframträdande som ägde rum på det populära brittiska musikprogrammet Top Of The Pops. 

Boy George bär liknade kläder som han senare har i musikvideon till Do You Really Want To 

Hurt Me bortsett från det faktum att han nu bär en väst, under det att han dansar omkring på 

scenen och mimar till låten. Själva uppträdandet i sig var allt annat än kontroversiellt, men 

den unge sångaren Boy George väckte desto mer uppmärksamhet i pressen dagen efter 

framträdandet. Majoriteten av människorna som såg programmet trodde att Boy George var 

en flicka och när det framgick att han var en man växte intresset för honom explosionsartat, 

telefonen ringde konstant hos bandets manager och i pressen kunde man läsa rubriker som 

”Wally of the week” och "Mr. (or is it Mrs.?) Weird" (O’Dowd 1995, s. 218). Boy Georges 

uppträdande väckte både fascination och upprördhet hos allmänheten, då han antingen blev 

avfärdad som bög av människor som ursprungligen gillat låten då de fortfarande trodde han 

var en flicka, eller helt enkelt blev betraktad med en tilltagande nyfikenhet inför honom som 

person snarare än för honom som sångare. De effekter uppträdandet fick för Boy Georges 

karriär som popartist var däremot så gott som uteslutande positiva, låten klättrade på listorna, 

Boy George syntes på framsidan av allt fler nöjestidningar, Culture Club fick uppträda på 

diverse shower och Boy George gav otaliga intervjuer och gjorde framträdanden inför 

skrikande fans. Således uppstår en minst sagt motsägelsefull reaktion i förhållande till Boy 

George. Slutsatsen jag drar är att det finns ett tydligt samband mellan allmänhetens 

fascination inför honom som märkvärdigt queert objekt och hans populärkulturella framgång 

utifrån den medialt skapade konstruktionen av honom som artist. Boy Georges karriär fick 
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ordentligt med fart på grund av just kombinationen mellan att han levde upp till det rådande 

hegemoniska idealet inom popkulturen, som kännetecknades av en feminiserad manlighet, 

men samtidigt tack vare att han fick medialt utrymme på grund av att han av allmänheten sågs 

som queer kuriosa (Hawkins, 2006 s. 280, 281). Detta var som sagt en fördelaktig förening 

och på så vis gjordes Boy Georges förutsättningar för framgång optimala. Senare skulle 

samma förutsättningar begränsa honom radikalt även om det i begynnelsen av hans karriär 

med största sannolikhet kan anses ha varit en paradoxal förmån. Ett exempel på främjandet av 

Boy George som artist utifrån synen på honom som queer kuriosa kan man se bland annat i en 

tidig intervju med honom från 1982, innan videon till Do You Really Want To Hurt Me 

gjordes. Där blir han intervjuad av en proper äldre kvinna som frågar honom om varför han 

klär upp sig varpå Boy George svarar att: 

-Wherever you go in the world, whether it´s industrial or not, people always dress up. There is always a group 
of people that are going to be expressive and creative. I don´t think it´s any different from London, if you 
want”George” you´ll find it, wherever you are. -:- You can say what you´re sort of influenced by… (fnissar 
och tillägger humoristiskt) I´m influenced by Margret Thatcher and London train stations 
(http://www.youtube.com/watch?v=3gqq_furj4A).  

Den här typen av intervjuer med Boy George är nästan uteslutande i majoritet. Frågor om 

hans person och stil dominerar över frågor som rör hans artistskap och musik, under det att 

övriga frågor om musiken ställs till Culture Clubs trummis, tillika Boy Georges hemliga 

pojkvän, Jon Moss som även han ofta deltog i intervjusammanhangen. Uppståndelsen kring 

Boy Georges person och utrymmet han i media får på grund av sin ”look” kan även ses som 

en parallell till Halberstams (2006, s. 7) resonemang angående TV- stationers intresse för 

personer som är del av queera subkulturer. Hon menar att den här typen av uppmärksamhet 

riktad mot queera subkulturer eller queera personer är en anledning till såväl hyllning som 

oro. För å ena sidan innebär synliggörandet av en marginaliserad grupp att det finns en 

potential att influera och i längden även påverka den dominerande kulturens fördomsfulla 

diskurser och stereotyper. Men å andra sidan finns risken att subkulturen visas som en motpol 

till det ”normala” och på så sätt exploateras för rent underhållningssyfte och vars enda avsikt 

är att ge en illustration av det avvikande, vilket i sig kan bekräfta och förstärka den 

dominerande kulturens position. Denna tankegång kan onekligen överföras på situationen som 

uppstod i förhållande till Boy George med utgångspunkt i kopplingen mellan allmänhetens 

och populärkulturens motsägelsefulla inställning till honom. I allmänhetens ögon var han en 

del av vad Connell (1999, s. 116) benämner som en underordnad maskulinitet beträffande att 

han blev avfärdad som bög, förövrigt innan han varken hade hunnit bekräfta eller dementera 

det påståendet, och till följd av detta befann sig i botten av mäns genushierarki. Således 
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betraktades han utifrån det här perspektivet på ett mindre fördelaktigt sätt i och med hur han 

blev bemött och ansågs vara en pervers figur som förvisso var rolig att titta på. Men parallellt 

erhöll han en hegemonisk position inom populärkulturen, detta med tanke på att han levde 

upp till det rådande queera idealet och i och med detta fick positiv uppmärksamhet i media 

som förstärkte den pågående förändringen av brittisk maskulinitetsdiskurs. Ur det här 

perspektivet kan man även urskilja vad Hawkins (2006 s. 181) refererar till som den 

patriarkala utdelning som manliga artister kunde ta del av. Genom att tillgodogöra sig en mer 

ambivalent genusidentitet kunde de dra fördel av de hegemoniska förmånerna, i form av bland 

annat positiv uppmärksamhet, och på så sätt bli en del av den dominerande maskuliniteten. 

Likaså yttrade sig hegemonin genom att en queer identitet i det närmaste blev ett krav för att 

få bli en del av populärkulturens hegemoni under 1980- talet. Följaktligen kan man dra 

slutsatsen att den här formen av normer alltid förefaller vara förtyckande oavsett om den 

rådande hegemoniska diskursen präglas av feminin maskulinitet eller inte. Ett exempel på hur 

patriarkatets makt yttrade sig under 1980- talet kan man bland annat se utifrån hur artisten 

Madonna blev behandlad i jämförelse med Boy George. Madonna hade även hon sin egen 

kontroversiella stil som stack ut under det tidiga 1980- talet och kännetecknades av blonderat 

hår, underkläder som ytterkläder och ett överflöd av smink och accessoarer. Därutöver 

parodierade hon femininitet genom att kombinera de stereotypa diskurserna om kvinnan som 

oskuld eller hora i sina framträdanden, något som uppfattades som oerhört provocerande, inte 

minst med tanke på den religiösa symbolik som fanns med i flera av hennes musikvideor. 

Men till skillnad från Boy George som togs till folks hjärtan tack vare sin tilltalande image 

blev Madonna, som även hon ifrågasatte normer, istället hårt kritiserad och anklagad för att 

vara en slampa i fåniga outfits som dansade runt på scenen och skämde ut sig (Schulze, 

Barton & Brown, 1993 s. 24). Boy Georges maskulinitet och queerhet upplevdes generellt 

inte som hotfull av den förtryckande allmänheten, till skillnad från hur Madonna som var en 

kvinna som bröt mot normer behandlades. Utifrån detta kan man tydligt urskilja den manliga 

dominansen inom populärkulturen där män verkar ha ett större spelrum vad gäller att bryta 

mot normer och införa ny hegemoni medan kvinnliga artister som har en kontroversiell image 

uppfattas som frånstötande och hotfulla om de rör sig för långt från popkulturens normer. På 

så sätt blev ännu en av de positiva effekterna med Boy Georges artistskap, precis som 

Haberstam (2006, s. 7) påpekar, att han bidrog till att dra in queerkulturen i Storbritanniens 

vardagsrum genom att vara mysig och snällt besvara frågor om sin avvikande stil i TV- 

showerna. Så, även om han följaktligen försattes i en mellanposition kände Boy George 

antagligen mest av de positiva effekterna av berömdheten under den här tidiga perioden av 
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karriären. Mot den här bakgrunden och den aktuella förståelsen av kön och queerhet under 

1980- talet väcks frågan om Boy George ur samhällelig synpunkt skulle ifrågasättas och 

bemötas på samma sätt om han var en artist på 2000- talet. Tänkbart är att han kanske inte 

skulle uppfattas som alls lika kontroversiell, han kanske inte ens skulle uppfattats som flicka 

om hans uppträdande på Top Of The Pops skulle ha ägt rum idag. Det är mycket möjligt att 

han snarare skulle uppfattas som en mycket söt transvestit. Tanken på hur han skulle bli 

mottagen idag är intressant, med hänsyn till att man ur tidssynpunkt kan ana en skiftning i vad 

man ”höjer ögonbrynen över”. Under vår samtid på 2000- talet möts vi dagligen av bilder på 

artister som Lady Gaga som halvnaken hånglar med kvinnliga fångar i fängelset i sin 

musikvideo till låten Telephone och ser sångare som Adam Lambert som kysste sin manliga 

basist på Amerikan Video Music Awards utan att det anses vara särskilt uppseendeväckande. 

Utifrån detta vore Boy George på 2000- talet antagligen inte mer avvikande än den 

transexuelle sångaren Anthony Hegarty från bandet Antony and the Johnsons och han skapar 

inga stora rubriker angående sin manlighet eller femininitet. Således kan man dra slutsatsen 

att det har blivit ett mer öppet klimat där friheten att uttrycka kön och sexualitet har blivit 

bredare. Hawkins (2006 s. 182) påpekar att om så är fallet kan man framhålla att personer 

som Boy George är sanna föregångare som genom sitt artistskap skapat gynnsammare 

förutsättningar för såväl nya generationer av artister som vanligt folk.  

Boy Georges tidiga hantering av frågor angående sexualitet 

I början av karriären då Boy George ännu inte hade börjat påverkas av de negativa sidorna 

som Halberstam (2006, s. 7) tog upp kopplat till det queera kändisskapet, så är det tydligt att 

han hade en mer öppen inställning till att diskutera sexualitet även om han aldrig medger sin 

homosexualitet. Boy Georges look var ur popkulturell synvinkel helt i tiden, så även en 

bisexuell identitet vilket Hawkins (2006, s. 281, 282) påvisar betraktades som i det närmaste 

trendigt och som Boy George tidigt medgav att han var. Han fällde tidigt kommentarer som 

”I’ve slept with both girls and blokes, but I´m with nobody at the moment. I can’t be 

bothered, I don’t have time to look” (O’Dowd, 1995 s. 256), vilket inte på något sätt var sant 

med tanke på att han var involverad med Jon Moss. Anledningen till varför han inte berättar 

om sin sexualitet har till viss del att göra med att Jon inte ville vara öppen med deras relation. 

Men enligt mig beror det sannolikt även på att Boy George snart själv insåg att det inte vore 

förmånligt att bryta mot alla tre av den heterosexuella matrisens principer, med hänsyn till att 

det vore att gå emot den rådande hegemonin inom populärkulturen eftersom gränsen i mina 

ögon tydligt drogs vid bisexualitet. Dock vågar han vid den här tiden uttrycka sig betydligt 
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grövre i fråga om sexualitet än han gör senare i karriären. I en tidig intervju med Fiona Powell 

Russell för den brittiska tidningen The Face och som publicerades i svenska tidningen ETC 

(1983;3 s.81-83) uttrycker han sig såhär då han får frågan om han gillar sex: 

BG - Alla gillar sex. Det är en mänsklig sak, precis som att äta, pissa och sova, alla gillar det. Vissa försöker 
vara hippa genom att säga att dem inte gör det men jag tror bara inte att någon inte skulle gilla det. 
FPR- Folk som lever i celibat då? 
BG- Det finns inga. Säg någon. Kvinnor är verkligen perceptiva och intelligenta men många av dem oroar sig 
så mycket för vad männen ska tycka om dem och det är därför som de aldrig kan få en egen identitet. Jag 
tycker förresten det är hemskt första gången jag ligger med någon. Det känns konstigt och jag gillar det inte 
alls. Sex har fått felaktiga proportioner, vi tvingas leva med det tjugofyra timmar om dygnet och det körs ner i 
halsen på oss.   

Boy George är genomgående ovanligt rå i den här intervjun till skillnad från den rara, 

förklarande, nästan hjälpsamma attityd han brukar ha i intervjuer när han blir tillfrågad om till 

exempel sin stil. Möjligtvis beror detta på att kvinnan som intervjuade honom, Fiona Powell 

Russell, var hans gamla vän och han kände att han var i en behaglig miljö. Men det kan även 

bero det på att han i likhet med hur han agerade i musikvideon till Do You Really Want To 

Hurt Me fortfarande är naiv i fråga om hur provokativ han vågar ta sig friheten att vara och 

ännu inte insett vad han riskerar när han uttrycker sin aktiva sexualitet på det här viset. Även 

om han inte i den här intervjun uttryckligen säger att han är bisexuell utan endast konstaterar, 

om än vulgärt, att han liksom övriga världen gillar sex så rör han sig i utkanten av de 

normgränser han senare i karriären ska våga utmana, vilket jag återkommer till längre fram i 

analysen. Den här intervjun är i själva verket den enda jag lyckats hitta där han uttrycker sig 

såhär fritt och ännu inte har börjat rätta sig i in ledet och anpassa sig fullt ut efter de 

hegemoniska idealen. 

En androgyn Boy George 

Musikvideon till Karma Chameleon inleds med att åskådaren via en textremsa i rutan, får veta att historien 

utspelar sig i Mississippi 1870. Första scenen visar svarta slavar som lastar lådor under det att herrskapsdamer 

går förbi, även några av dem är svarta. De instrumentspelande medlemmarna i Culture Club deltar i 

musikvideons handling genom att spela slavdrivare, medan Boy George inte deltar i själva historien utan ses i 

full ”Boy George utstyrsel” sittandes i bakgrunden på vad som förefaller vara en övertäckt vagn. Under det att 

videon växlar mellan att visa Boy George som sjunger så utspelas en parallell intrig om en tjuv som listigt stjäl 

diverse värdeföremål från medlemmar av det slavägande herrskapsfolket som, tillsammans med slavarna, glatt 

dansar till musiken och inte anar oråd. En båt lägger till vid hamnen varpå slavägarna, inklusive de övriga 

medlemmarna av Culture Club går ombord och sedan ses spela kort i hytten tillsammans med tjuven, medan Boy 

George dansar och spelar munspel i bakgrunden ute på däck. Tjuven fuskar i spelet samtidigt som 

herrskapsfolket börjar inse att de saknar sina förlorade värdesaker, vilket leder till att tjuven avslöjas då han 

släpas ut på däck av bandmedlemmarna som skakar honom så alla värdesaker trillar ut, vilket leder till att han 
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tvingas gå på plankan. Därefter är det glada miner bland herrskapsfolket igen, Boy George syns i bild och videon 

avslutas med att båten, där det nu är feststämning, åker iväg och Boy George dansar i mitten av alla människor 

(http://www.youtube.com/watch?v=JmcA9LIIXWw).  

Låten Karma Chameleon är Culture Clubs absolut största hit och musikvideon är utan tvivel 

deras mest kända. Vid tiden då låten släpptes var bandet på toppen av sin karriär, framgången 

visste inga gränser och Boy George blev om än mer populär tack vare Karma Chameleon. I 

analysen av musikvideon till Karma Chameleon kan man i första hand konstatera att 

budskapet och historien är vitt skiljda från handlingen i videon till Do You Really Want To 

Hurt Me, där det fanns ett tydligt motstånd mot snäva heteronormer. I Karma Chameleon 

videon är historien dock neutral och okontroversiell (sånär som på kritik bandet fick för att det 

inte ansågs politiskt korrekt att skildra slavar och slavägare), och de underliggande queera 

budskap som finns är mer subtila. Att bandet återigen väljer att skildra ett historiskt tema där 

Boy George är klädd som hela sin ”figur”, nu med den karaktäristiska hatten och 

rastaflätorna, kan tolkas som ett queert budskap. Han är i videon en queer figur som befinner 

sig i ett förtryckande sammanhang med tydliga maktstrukturer, det vill säga sydstaterna under 

1800-talet, något som kan ses som en tydlig parallell till den kontext han befinner sig i inom 

populärkulturen under 1980- talet. I musikvideon till Karma Chameleon har Boy George en 

inaktiv roll, han rör sig i bakgrunden där han dansar och rör sig förföriskt när han sjunger. 

Han uppvisar till stor del kvinnliga rörelsemönster, dock framstår han inte som påtagligt 

kvinnlig utseendemässigt, utan är snarare en androgyn figur som förefaller vara så gott som 

asexuell. Även detta är en markant skillnad från videon till Do You Really Want To Hurt Me, 

där han spelade huvudrollen och vågade ta ut svängarna och visa att han har en aktiv 

sexualitet. I musikvideon till Karma Chameleon är han påtagligt asexuell och androgyn, och 

ägnar sig inte på något sätt åt vågat flörtande. Således kan man ställa frågan vad denna 

skiftning i Culture Club och Boy Georges sätt att göra musikvideor beror på. En trolig 

anledning är att Boy George nu har börjat anpassa sin queera image ytterligare efter normerna 

inom den populärkulturella hegemonin, där gränsen tydligt dras vid att queerhet är en image 

eller en pose, alternativt bekänd bisexualitet (Hawkins, 2006 s. 282). Av rädsla för att bli 

avslöjad som homosexuell genom att visa för mycket sexualitet, verkar det som att han som 

överlevnadsstrategi istället har avsagt sig hela sin sexualitet och blivit fullständigt androgyn. 

Således ter det sig vara så att en homosexuell identitet är underordnad, oavsett om den 

rådande hegemonin präglas av en inflytelserik queer diskurs. Connell (1999, s. 115, 116) 

framhåller visserligen att hegemoni varierar över tid och rum, samt att nya grupper kan 

konstruera ny hegemoni om villkoren för patriarkatets försvar förändras, vilket ger möjlighet 
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för en ny typ av maskulinitet att bli tongivande. Men även om förhållandena under 1980- talet 

ur patriarkal synvinkel var fördelaktiga på så sätt att en ny mer feminin maskulinitet kunde ta 

över hegemonin inom populärkulturen, så verkar det inte finnas utrymme för homosexuella 

identiteter inom den nya dominerande maskuliniteten. Gränsen tycks alltså gå väldigt tydligt 

vid att en dubbeltydig maskulinitet eller queer image aldrig får kopplas samman med en 

homosexuell identitet eftersom det skulle rasera tillträdet till hegemonin samt delaktigheten i 

de patriarkala förmånerna fullkomligt. Detta beror med största sannolikt på att 

populärkulturella normer, hur obundna och radikala de än ter sig, fortfarande är starkt 

sammankopplade med mer övergripande normer och det faktum att manlig homosexualitet ur 

allmän synvinkel uppfattas som underordnad. På så vis blir Boy George allt mer anpassad till 

popkulturens hegemoni samt rådande normer inom både populärkulturen och samhället. 

Utvecklingen i uttrycken pekar mot att han känner att han måste vara till lags, och effekten av 

det blir i längden att han formas till en konstruerad figur som ger upp sin sexualitet för att få 

stanna kvar och ta del av hegemonin. En möjlig tolkning av Karma Chameleon - videon 

skulle rent av kunna vara att det är Boy Georges bögpersona som får gå på plankan medan 

han själv lever vidare i anpassad form, men betalar ett högt pris för överlevnad i 

populärkulturens värld.  

Anpassning efter hegemoniska ideal och konstruktionen av Boy George som artist 

Boy Georges strävan efter anpassning till popkulturens hegemoniska ideal genom att avsäga 

sig sin sexualitet och därmed säkra sin plats i hegemonin medförde att han blev allt mer 

påverkbar och orolig för vad folk skulle tycka om honom. Som Boy George (O’Dowd, 1995 

s. 225) själv påpekar i sin självbiografi var han angelägen om att bli omtyckt och han 

ansträngde sig hårt för att framstå som intelligent eftersom han visste att han lätt kunde bli 

avfärdad och inte tagen på allvar på grund av sitt utseende. Själva kärnan av problemet med 

Boy Georges anpassning efter hegemonins krav på en queer image fristående från en 

homosexuell identitet var i grund och botten att det inte bara var en image för honom, det var 

hans sanna identitet. Han var en homosexuell transvestit, alltså en man som ikläder sig 

kvinnokläder, som i åratal innan han blev känd hade rört sig på Londons gayscen i skandalösa 

utstyrslar och som nu paradoxalt nog kände sig instängd i sin image och inte längre vågade 

vara lika kontroversiell med sin stil som han tidigare varit. Han kände sig pressad att leva upp 

till att vara den ”Boy George” folk ville se, med rastaflätor, hatt och kraftigt smink och höll 

nu fast vid det, så att folk inte skulle ta sig under ytan och se vad han tvingades dölja 

(O’Dowd, 1995 s. 235). Musikvideon till Karma Chameleon är ett tydligt exempel på hans 
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förändrade situation som artist, i videon är han hela sin ”figur”, anpassad och men samtidigt 

väldigt avskalad. Det är motsägelsefullt att han kunde vara både kontroversiell och 

hegemonisk men samtidigt ha så mycket att förlora om han rörde sig utanför normens givna 

gränser. Det verkar paradoxalt nog som att ju fler fjädrar och rastaflätor han pyntar sig med, 

desto mer avskalad och inträngd i den konstruerade bilden av honom blev han. Han blev det 

söta dockälskande milda ansiktet på tonåringarnas planscher, en älskvärd könlös figur som var 

omsorgsfullt konstruerad för att leva upp till folks förväntningar (O’Dowd, 1995 s. 235). En 

form för erotisk vaghet utformades som garant och förutsättning för att Boy George skulle 

fortsätta att älskas av sin publik. Explicita sexuella utspel och allusioner uteslöts därmed, 

vilket begränsade hans möjligheter att uttrycka sig som artist. Ett exempel på hur Boy George 

tilläts vara kontroversiell så länge han höll sig inom normens villkor är en intervju han gjorde 

för brittisk tv kort efter succén med Karma Chameleon: 

I -What about people calling you the man of 1983? 

BG- (Skrattar) I mean, I could give a very comical answer! But I won´t do that… (Funderar) Um… The man? 
The thing of 1983 would probably be the best way to… I think that in a certain way Culture Club, and myself, 
the way I look, has inspired a lot of other people to do things. I think that the image was something that was 
knocked drastically, and I think it has proven to be very successful. -:- So, I think it´s been, you know… 
Obviously my look has been very important… And the music has been copied too I think.  

BG-Do you think you´ll inspire things in 84? 

 BG- (Skämtsamt) Oh yes! I intend to bring back the platform flared trousers!* [*Byxor med eldflammor på 
nederkanten] No… I mean, I think that as a personality, I´ll always have things up my sleeve to introduce to 
people. I mean, I don´t think that anybody can come along now and be more outrageous than I am. They can 
certainly be more effeminate, I mean, they can wear drag and go out in a dress, but nobody can do it more 
outrageously than me! (Skrattar) 

I-Can you do anything more outrageously?  

BG- I think so! Do you want me to do it here? (Skrattar) 

 I – (Skrattar) We won´t use it! (http://www.youtube.com/watch?v=P1VwaaEbLw0). 

I den här intervjun framgår tydligt de populärkulturella förväntningarna på Boy George samt 

även en antydan om vilka normgränser han tillåts röra sig inom. Det faktum att det är den 

förhärskande kulturen som sätter gränserna och bestämmer hur långt Boy George ska tillåtas 

gå i sitt normbrytande kan kopplas till heteronormens andra bärande princip om inkludering. 

Den innebär som tidigare nämnts att grupper som avviker från normen ska ansluta sig till den 

dominerande kulturen, genom att vara delaktiga på de villkor som normbärarna har gjort upp 

och därefter röra sig inom gränserna för dessa förutsättningar (Rosenberg, 2002 s. 100f ). Det 

blir utifrån intervjun uppenbart att Boy George är ett offer för denna inkluderande princip, han 

är medveten om att han förväntas vara kontroversiell, men även om att det finns en gräns för 
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hur mycket han får utmana gränserna för den hegemoniska normen. I intervjun betonar han 

först sin androgynitet genom att skämtsamt referera till sig själv som ”The thing of 1983”, 

därefter slår han fast att nya artister kan försöka efterlikna honom och att de till och med kan 

vara mer feminina än han, men att de kan aldrig bli mer skandalösa. Denna medvetenhet 

signalerar på så sätt att Boy George har insikt om vad som krävs för att få vara del av 

hegemonin och fortsätta ta ut patriarkala förmåner (Connell, 1999 s. 114, 115). Han 

proklamerar inte att han själv ska bli mer feminin, utan menar att han kan vara skandalös 

ändå, vilket även det visar att han har assimilerat sig i relation till popkulturens normerande 

villkor. Han har av allt att döma blivit skicklig på att balansera sin stil så han uppfattas som 

både androgyn och kontroversiell, men utan att vara påtagligt ”bögig” och på så sätt undvika 

att bryta mot alla tre av den heterosexuella matrisens principer, något som skulle få stora 

konsekvenser för hans ställning inom hegemonin. Ytterligare ett tecken på anpassning efter 

heteronormativitetens andra bärande princip sett utifrån den här intervjun, är att Boy George 

under hela samtalet har en ”Boy George” docka i knäet med anledning av att de innan 

diskussionen om hans manlighet samtalade om att folk skickar dockor till honom, något som 

även det kan kopplas till hur instängd han är i sin konstruerade image. Boy George samlade 

nämligen på de dockor som skickades till honom och han poserar även tillsammans med 

dockor på flera av de planscher som finns av honom eftersom han med anledning av sin 

docksöta asexuella image i det närmaste blev likställd med att vara en docka. Denna 

konstruktion av honom som asexuell docka signalerar även hur folk såg honom; han var ett 

objekt, en docka i avsaknad av begärsriktning som formades i deras händer. Boy Georges 

konstruerade stil fick ett enormt genomslag bland ungdomar, det refereras ständigt till hans 

stil och hur han såg ut, särskilt utifrån Karma Chameleon videon då hatten och flätorna blev 

mycket uppmärksammade och kopierade. Ur det här perspektivet är den konstruerade 

karaktären det viktiga, att som artist ha en utmärkande och kopierbar stil är något som var 

väldigt specifikt för just 1980- talet och det var vad publiken krävde även av Boy George 

(Hawkins, 2006 s. 281, 282). Hans androgyna image och asexualitet var en konstellation som 

inte på något sätt hotade hegemoniska ideal, men var ändå tillräckligt kontroversiell för att 

kittla ungdomars kreativa förmåga att kopiera hans stil, vilket bland annat resulterade i 

diverse ”look- a- like” tävlingar (O’Dowd, 1995 s. 230ff). I enighet med vad Halberstam 

(2006, s. 10) lyfter fram så var artister som Boy George, med en tydlig konstruerad image, 

något man som ung kunde spegla sig i, hans kontroversialitet legitimerade deras längtan att 

bryta mot en förtryckande föräldravärld, men också mot det konservativa politiska läget som 

rådde under 1980- talet.  
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Den närvarande frånvaron av sexualitet 

Det är mycket motsägelsefullt att Boy George som är en så kontroversiell artist och bryter mot 

diverse könsnormer, ändå blir så förtyckt av det faktum att han inte kan vara öppen om sin 

homosexualitet. Ett exempel på hur Boy George dubbeltydigt bemöter frågor angående sin 

sexualitet under den här perioden av hans kändisskap, då han är fullständigt anpassad till den 

dominerande kulturens normer utifrån heteronormativitetens andra bärande princip, är bland 

annat när han var på besök i USA och blev intervjuad av komikern Joan Rivers. I intervjun 

med henne yttrar sig ambivalensen genom att han anspelar på en passivitet som ligger i linje 

med hans dockpersona, samtidigt som han tar sig an ett manligt homosexuellt rolltagande:  

JR- Do you prefer men or women? I´m just curious.  

BG- Both.  

JR- That´s fabulous!  

BG- I´ll have anyone who will have me, that´s the truth. 

 -:-  

JR- Oh, and you´re so attractive! Don´t you find that people find you very attractive?  

-:-  

BG – People find me funny… Not really attractive… Some people find me attractive, I don´t know really… 
It’s not something I sit down and analyze you know (http://www.youtube.com/watch?v=iLLAhbLiwEU ). 

Han förefaller som sagt ha en mycket kluven inställning till denna påstådda bisexualitet, han 

växlar ständigt mellan att uttryckligen bekräfta sin läggning och att ge svävande humoristiska 

svar som varken intygar eller dementerar hans bisexualitet. Utifrån intervjun med Joan Rivers 

kan man dessutom återigen utläsa en medvetenhet från Boy Georges sida om att han i likhet 

med Halberstams (2006, s. 7) resonemang uppfattas som queer kuriosa. Han menar att folk 

upplever honom som konstig inte attraktiv, en insikt som kan ha påverkat hans vilja att dölja 

sin sexualitet eftersom han inte vill bli än mer utsatt för medias exponering av honom som ett 

kuriöst objekt. Ett motsägelsefullt exempel på Boy Georges undanflykt från pressande frågor 

angående hans sexualitet kan man se bland annat i en intervju gjord i Kanada då Boy George 

får frågan hur medlemmarna i Culture Club blir bemötta av pressen där: 

BG- Very well, because you know, I used my sense of humor and I avoided the kind of sexual questions... 
They asked me if I was bisexual and I said ”yes, but when I want sex I have to buy it”. So I kind of make jokes 
about it (http://www.youtube.com/watch?v=913NQW8Ah1E). 

I den här intervjun är Boy George på ett humoristiskt sätt både bekräftande och svävande i sitt 

svar, han talar i det närmaste förtroligt till mannen som intervjuar honom och visar en ovanlig 
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öppenhet angående hur han hanterar pressande frågor genom att själv ta upp ämnet vilket är 

paradoxalt eftersom han vanligtvis är påtagligt ovillig att diskutera sin sexuella läggning. 

Dock kan bekännandet av bisexualitet som sagt anses vara fördelaktigt med tanke på att det är 

inom gränsen för de popkulturella normerna och således kan erbjuda en frizon där Boy 

George inte behöver bli ifrågasatt. Med utgångspunkt i den tankegången blir frågan varför han 

ibland väljer att hålla fast vid en asexuell framtoning och ge fullständigt undvikande svar allt 

mer paradoxal. I takt med det ökade intresset för vad som pågick bakom stängda dörrar så kan 

en ambivalent bisexuell identitet knappast anses vara optimal i hans strävan att hålla sig kvar 

inom hegemonin. Det blir dessutom allt mer tydligt att Boy George nu, i likhet med vad 

Halberstam (2006, s.7) framhåller, får känna av de mer negativa sidorna av att vara en artist 

med en queer image. Sammankopplingen mellan allmänhetens fascination av honom som 

märkvärdigt queert objekt och hans populärkulturella framgång sett utifrån den medialt 

skapade konstruktionen av honom som artist, vilket tidigare varit till fördel, visar sig nu 

istället vara en förödande kombination. Den ökade uppmärksamheten kopplat till Boy 

Georges sexuella läggning verkade göra honom allt mer förtegen beträffande sin sexualitet 

och han hade mycket att förlora. Det populärkulturella främjandet av hans typ av maskulinitet 

gav honom rätten att ta del av hegemonin oberoende av hans egentliga sexualitet. Men han 

tillhörde fortfarande en underordnad maskulinitet sett utifrån samhälles ståndpunkt oavsett om 

han sa att han var bisexuell eller homosexuell eftersom han karaktäriserades som en feminin 

man (Connell, 1999 s. 116). Dock kunde han hålla kvar sin plats i den populärkulturella 

hegemonin genom att fortsätta vara vag angående sin sexualitet. Ett exempel på Boy Georges 

asexuella framtoning och avsägande av sexualitet är då han var gäst hos den amerikanska 

programledaren Russell Harty under hösten av 1983. I denna scen framkommer även en del 

andra intressanta aspekter med utgångspunkt i det jag tidigare diskuterat kopplat till Boy 

Georges konstruerade image: 

En kraftigt sminkad Boy George, klädd i stråhatt, rastaflätor och stor gul kaftan sluter upp med de övriga 
personerna på scenen, bestående av programledaren Russel Harty samt ett äldre par, närmare bestämt, 
skådespelaren Vincent Price och hans fru Coral. Boy George ser malplacerad ut bland de propra svartklädda 
äldre människorna. Han ger Harty en ljuslykta formad som en engelsk tekanna som present, varpå Harty 
kommenterar ”I read last week that you´d rather go to bed with a cup of tea than anyting else”, varpå Boy 
George svarar ”not with a cup of tea, I said I´d rather have a cup of tea than go to bed…”. Ämnet växlas 
därefter snabbt till att diskutera hur hans föräldrar ser på honom som son och Harty frågar vilka problem de 
har haft med honom på grund av hur han ser ut, och Boy George svarar ”none at all, that´s the thing, people 
always expect there to be problems, my parents does´nt care how I look”. Efter den kommentaren från Boy 
Georges utbrister den äldre damen ”I think his very normal!” och ”you have a wonderful talant!”. Därefter 
frågar Harty ”how long does it take to do you´re make up?” och Boy George svarar ”about 20 minutes, how 
long does it take to do yours”, vilket följs av ett stort skratt från såväl publiken som de övriga gästerna på 
scenen. Vidare diskuterar de Boy Georges framgång och Boy George säger att han alltid fick höra att han var 
en stor personlighet, snarare än en stor sångare ”people always talk about great singers but they talk about Boy 
George as a clown. And I am a singer” (http://www.youtube.com/watch?v=0106ksu3yQk). 
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Det förefaller vara så att ju mer Boy Georges popularitet ökar, desto mer förtegen om sin 

sexualitet blir han. I jämförelse med hur han uttryckte sig i intervjun med Fiona Powell 

Russell, så kan man utifrån intervjun med Russell Harty lägga märke till en markant skillnad 

beträffande att Boy George nu avsäger sig all sexualitet. Den paradoxala ambivalensen gör sig 

här tydlig, Boy George nämner överhuvudtaget inte att han är bisexuell, utan hävdar att han 

föredrar en kopp te framför sex, vilket är ett mycket asexuellt uttalande. Frågan blir då varför 

Boy George nu känner sig pressad att ljuga och säga att han inte gillar sex. Han ger själv 

ingen förklaring till det i sin självbiografi även om han tar upp artikeln som Harty nämner, då 

han skriver att: 

When I told Woman magazine,”Sex? I´d rather have a cup of tea”, I was lying through my lipstick- stained 
teeth. It was true I enjoyed a good cuppa, and tea was certainly more reliable than Jon. But I wasn´t the moral 
paragon I made myself out to be (O´Dowd, 1995 s. 256).  

Boy Georges tillgång till den hegemoniska maskuliniteten inom popkulturen var som 

konstaterats beroende av att han framstod som androgyn och asexuell. Ett brott mot aspekten 

”begär” av den heterosexuella matrisen skulle göra att han avslöjades som en helt vanlig 

homosexuell transvestit och mystiken kring hans person skulle försvinna. Därutöver skulle två 

negativa konsekvenser sannolikt följa: han skulle förlora sin hegemoniska ställning inom 

populärkulturen om hans queerhet uppdagats som ett uttryck för en homosexuell identitet, till 

skillnad från en image och han skulle dessutom en gång för alla bli förskjuten som artist av 

samhället i allmänhet eftersom han då hade avslöjats som feminin homosexuell man. Detta 

dubbla förtryck som uppstår i och med risken att förlora den hegemoniska ställningen inom 

popkulturens maskulinitet, samt allmänhetens avvisande av honom om hans homosexualitet 

avslöjas kan kopplas samman Connells (1999, s. 116) resonemang rörande det faktum att 

homosexuella män ständigt placeras i botten av mäns genushierarki. Detta tycks vara den 

gemensamma nämnaren med hänsyn till att inställningen till manlig homosexualitet inom 

såväl populärkulturen som samhället i allmänhet ser det som en underordnad form av 

maskulinitet. Således kan jag återigen dra slutsatsen att manlig homosexualitet genomgående 

betraktas som underordnad oavsett hur den rådande hegemonin ser ut, manlig homosexualitet 

blir i likhet med vad Connell påtalar en förvaringsplats för allt som symboliskt har utestängts 

från den hegemoniska maskuliniteten. Så även inom 1980- talets populärkultur, med tanke på 

att den dominerande maskuliniteten var feminin, men att Boy George trots detta blev förtryckt 

till följd av att han tvingades dölja sin sexuella läggning.  
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Utifrån tv- framträdandet hos Russel Harty kan man dessutom tydligt urskilja vad Halberstam 

(2006, s. 7) benämner som de mer negativa aspekterna av det queera kändisskapet, då 

personer som tillhör queera subkulturer utnyttjas för att göra bra tv och visa upp ”freaks”. I 

likhet med det resonemanget blir utfrågningen av Boy George i det närmaste ett övergrepp 

mot honom i och med att de övriga gästerna är påtagligt överlägsna inför honom och synbart 

är roade av hans kuriositet. Att den äldre damen utbrister att hon tycker Boy George är väldigt 

normal förstärker snarare bilden av honom som onormal och visar att hon ser honom som 

något avvikande. Det blir en show som går ut på att visa upp honom som freak precis som 

Boy George själv säger, alla ser honom som en clown och det är han inte, han är en sångare 

och vill bli bemött som sådan. Det märks tydligt att han under intervjun är i försvarsställning i 

och med det rappa svaret han ger angående sin make up, då han vänder det mot Harty. Han är 

dessutom märkbart irriterad över att behöva försvara sig mot vilka problem hans föräldrar 

måste ha haft med honom. Uppenbarligen är dock Harty inte särskilt intresserad av att bemöta 

Boy George på det sättet utan är mer intresserad av att göra bra tv och utnyttja ”freaket” han 

har framför sig genom att ställa frågor i stil med dem där han förutsätter att han föräldrar har 

haft bekymmer med honom.  

 En feminin Boy George 

Musikvideon till I´ts A Miracle utspelar sig på ett enormt roulette – spelbräde. De instrumentspelande 
medlemmarna i bandet hoppar upp på det, varpå trummisen Jon Moss fångar Boy Georges berömda hatt, som 
blir kastad till honom, och kastar därefter iväg den som en spelpjäs. Boy George dyker upp i bild, han är kraftigt 
sminkad med både läppstift och gul ögonskugga. Han gör pussmun medan han och Jon tar i hand och de båda ser 
nöjt in i kameran. ”Spelet” går vidare och medan killarna i bandet ”spelar” visas Boy George återigen i bild, han 
är då i full ”drag” klädd i lång färgglad kaftan, har långt svallande hår och stora örhängen där han dansar i en stor 
hög med artiklar om honom själv som till stor del handlar om hur provocerande han är, medan han fnittrar och 
svänger med höfterna på ett stereotypt kvinnligt vis. Efter detta visas en sammanställning av ”Culture Club 
klipp” från det gångna året, närmare bestämt 1983, med deras guldskiva samt klipp från tidigare videor. Boy 
George fortsätter dansa med en bukett blommor där han står i artikelhögen, medan spelrutorna skymtar förbi och 
man kan utläsa ord som ”Gender bender”. Därpå ses Boy George hålla upp en artikel mot kameran där det står 
”Naughty Boy George”, varpå Boy George flörtblinkar. Sedan ses Boy George sittande på spelbrädet omgiven 
av Culture Clubs skivor, mängder av artiklar samt högvis med tidningar där han eller Culture Club omnämns. Ett 
klipp dyker upp då Boy George i full ”drag” stirrar stint in i kameran samtidigt som han symboliskt knycklar 
ihop och kastar bort artiklar som handlar om honom som ”freak”. Därefter blinkar mycket hastigt några bilder av 
trummisen Jon Moss halvnaken förbi, visad med bar mage, upprullad tröja och små shorts. Musikvideon avslutas 
med att det övriga bandet sluter upp med Boy George där han sitter bland alla tidningar och ”spelet” är slut 
(http://www.youtube.com/watch?v=YewVugPHon4). 

I musikvideon till It´s a Miracle, som är från slutet av 1983, kan man skönja en tydlig 

förändring i jämförelse med de tidigare videorna: Do You Really Want To Hurt Me och 

Karma Chameleon som jag tagit upp tidigare i analysen. Förändringen rör hur Boy George 

framställs samt vilken roll han spelar. I videon till It´s a Miracle är han utstuderat kvinnlig 

genom att vara klädd i full ”drag” och bryter sig på så sätt loss från androgyniteten han 
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uppvisar i Karma Chameleon. I den nya videon blomstrar han som den transvestit han är. Han 

är dock inte en del av själva handlingen i videon, som går ut på att killarna i bandet spelar ett 

spel om Culture Clubs gångna framgångs år, utan behåller sin särställning som huvudperson i 

bakgrunden. Trots det har han en mer framträdande roll än i till exempel Karma Chameleon 

med tanke på att han nu åter har ett mer explicit budskap med rollen han spelar. Den queera 

lekfullheten är tillbaka och man kan i likhet med videon till Do You Really Want To Hurt Me 

återigen uppfatta ett budskap om motstånd. Men nu består motståndet inte endast i kritik mot 

snäva normer, utan det utgörs nu istället av ett motstånd mot hela Boy Georges konstruerade 

”figur” och hur den tagits emot. Han verkar mer eller mindre ha lämnat sin androgyna 

”Karma Chameleon - image” bakom sig, vilket kan anses som ytterst vågat eftersom det 

innebär att han kraftigt tänjer på gränserna för vad som är accepterat med utgångspunkt i den 

maskulina hegemonin inom 1980- talets populärkultur (Hawkins, 2006 s. 281). Boy George 

bryter sig på så sätt även loss från heteronormativitetens andra bärande princip om anpassning 

till de villkor som den dominerande kulturen, det vill säga populärkulturen, har satt upp för 

honom som queer artist att röra sig inom (Rosenberg, 2002 s. 100f ). Genom att bryta mot 

dessa normgränser för hur maskulinitet kopplat till en queer image bör yttra sig för att 

betraktas som dominerande, förlorar han även till viss del sin plats inom hegemonin och blir 

en ”helt vanlig” transvestit, vilket på så sätt innebär att han ytterligare riskerar att bli offer för 

den kulturella uteslutning Connell (1999, s. 116) påtalar i samband med kulturellt 

underordnade maskuliniteter. Dock är det märkbart att Boy George undviker att bryta mot alla 

tre av den heterosexuella matrisens principer samtidigt, han blir aldrig ”bögig” till utseendet 

och beteendemässigt kvinnlig vid samma tillfälle, utan det är antingen eller, något som kan 

ses som att han ändå håller sig någorlunda inom ramen för vad som kan hanteras av en 

mainstream- publik. I videon till Do You Really Want To Hurt Me är han ”bögig” och flörtig 

och i musikvideon till It´s a Miracle är han kvinnlig, fast istället för att flörta med män ligger 

han nu i en hög med artiklar om sig själv där det står om hur hemsk och avvikande han är, 

vilket i sig kan anses som en utmanande handling mot alla de konservativa som ifrågasatt 

honom. Boy George gör alltså inget utstuderat ”bögigt” även om det finns en tydlig 

anspelning till manliga homosexuella utryck i och med klippen där Jon Moss, visas med bar 

överkropp. Moss hämtar också Boy Georges hatt, de tar varandra i hand och nöjt ser in i 

kameran. Eftersom det var välkänt att de två var ett par, något som förövrigt gör Boy Georges 

undanhållande av sin homosexualitet än mer paradoxal, så kan detta ses som en implicit 

provokation, eller statement från deras sida, vilket även det är mycket vågat med tanke på att 
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de varit måna om att inte spä på ryktena och hålla sig så neutrala de kunde angående 

sexualitet och deras potentiella relation, vilket likaså kan ses som ett motstånd mot normerna 

inom den populärkulturella hegemonin. 

Motståndet mot den konstruerade ”figuren” och den fortsatt ambivalenta sexualiteten 

Således har det nu under det sena 1983/ början på 1984 skett en förändring i Boy Georges 

inställning till sin konstruerade image som ”figuren Boy George”, något som påtagligt yttrar 

sig i musikvideon till It´s a Miracle. Det blir här tydligt att han vill återta rätten att skapa 

bilden av sig själv utan att vara beroende av hegemoniska normgränser. Denna förändring och 

vilja att bryta mot den konstruerade imagen som till synes möjliggjorde för Boy George att 

vara kontroversiell, men i själva verket begränsade honom, kommer att utveckla sig under 

hela 1984 då han påtagligt försöker avveckla sin image som androgyn och asexuell figur som 

endast får existensberättigande genom sin make up, rastaflätor och hatt. Boy George 

(O’Dowd, 1995 s. 235ff) är precis som han själv påtalar i sin självbiografi, redan under det 

sena 1983 påtagligt trött på att vara instängd i sin androgyna image och reaktionen på det blir 

som sagt ett tydligt brott mot den queert präglade men samtidigt avsexualiserade 

maskulinitetsnormen inom populärkulturen. Dessutom innebär detta brott mot normen ett 

avsägande av vad Halberstam (2006, s. 7) hänvisar till som det positiva främjandet av 

personer som tillhör queera subkulturer, något som även det kan ses som en form av patriarkal 

förmån med utgångspunkt i att den positiva uppmärksamheten riktades mot honom just för att 

han levde upp till det rådande hegemoniska idealet. Men nu avsäger sig alltså Boy George till 

stor del de patriarkala privilegier som män som tillhör en delaktig eller hegemonisk 

maskulinitet kan ta del av, i fråga om till exempel positiv medial uppmärksamhet (Connell, 

1999 s. 114, 115, 117). Dock fortsätter Boy George vara motsägelsefull angående även sin 

maskulinitet, han kan sitta i full ”drag” hos programledare, men samtidigt påtala sin 

manlighet, i likhet med den paradoxala inställning han fortsätter ha i anknytning till sin 

sexualitet. Han återtar till viss del sin sexualitet under den här perioden, även om han inte 

säger rakt ut att han är homosexuell och fortfarande är mycket förtegen om sin sexualitet. 

Bland annat scenen med Jon Moss i It´s a Miracle videon, samt Boy Georges flörtande med 

kameran då han är klädd i full ”drag” och inte minst hopknycklandet av artiklar om honom 

som ett androgynt freak kan ses som ett återerövrande av den förlorade sexualiteten. Den 

ambivalenta hållningen till bisexualiteten verkar nu ha ersatts med en kluven inställning till 

outtalad homosexualitet och fortsatt förnekelse av sexualitet överhuvudtaget. Ett exempel på 

detta är då Boy George gör ett framträdande hos programledaren Terry Wogan under tidigt 
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1984 då han klädd i full ”drag” hävdar sin manlighet och visar sin ambivalenta attityd i 

förhållande till sin sexualitet:  

TW – Are you troubled by the more effeminate members of the community also?  

BG- Yes… This one guy came up to me and said ”You don´t stand up for homosexuals” and I said” That´s 
because I don´t believe anyone is anything”, and that´s why I told the newspaper that I´m not a poofter. But 
what I meant was that I’m not a”teapot, short and stout” (skratt). You know… I´m a man and I´m not trying to 
kill anyone’s idea of what it means to be a woman. I am completely a man, and when I go to the bathroom in 
the morning I’m quite aware of what I am (stort skratt). I don´t take responsibility for anyone´s sexuality in 
society. Anyone who wants’ to like me whether they´re gay, straight, cats, dogs, any culture. I´ll have anyone 
who wants’ me (http://www.youtube.com/watch?v=asKzJ9kNfU4&feature=related). 

Boy George är i den här intervjun påtagligt kvinnlig, med full make up, långt hår och 

därutöver en kiltliknande kjol matchat med ett rosa förkläde men, han håller stenhårt fast vid 

sin manlighet, något som kan tolkas som paradoxalt i och med att han är klädd i full ”drag”. 

Därutöver visar sig åter obeslutsamheten angående sexualitet; först förnekar han implicit inte 

att han är bög då han hänvisar till vad han sa till tidningen och skojar om att folk 

missuppfattade vad han menade. Han menar att han inte sa att han inte var bög (a poofter), 

han sa att han inte är en tekanna (blir ett skämt på engelska då ”poof” kan jämföras med ljudet 

en tekanna gör). Men samtidigt vill Boy George inte diskutera sin sexualitet öppet, i ett försök 

att avdramatisera och skämta bort ämnet använder han orden ”katter, hundar” i sin förklaring 

av sin sexualitet. Att han dessutom bagatelliserar förhållandet till ”the gay community”, tolkas 

som att han till viss del fortfarande avsäger sig sexualiteten. Ambivalensen Boy George 

uppvisar i den här intervjun blir än mer paradoxal med utgångspunkt i en händelse han och 

Wogan diskuterade innan scenen jag nu tog upp, vilken gick ut på vad som utspelade sig 

under Grammis - galan 1984 för best new artist då Boy George gjorde ett relativt häftigt 

utspel angående sin maskulinitet och till viss del sin sexualitet: 

BG- It´s like when we did the Grammy- awards. I turned around and said ”America, you know a good drag 
queen when you see one!” -:- So, I think they´re very worried about me over there (skrattar). But then I 
suppose that´s the general attitude all over the world! (stort skratt) 
(http://www.youtube.com/watch?v=ky3DrGG9xew). 

I själva verket upplevde Boy George själv den händelsen som avgörande för synen på hans 

sexualitet, den fullständiga frasen han yttrade var ’’Thank you America! You have style, taste, 

and you know a good drag queen when you see one!”. Han insåg att han hade ”outat” sig själv 

något som han även påtalar i sin bok där han skriver: 

’’Thank you America! You have style, taste, and you know a good drag queen when you see one!” For added 
camp I blew a kiss. I was only having a laugh. I didn’t think about it. I just opened my mouth and out it came. 
Maybe secret demons were working in my subconscious. Up to that point my sexuality had been hovering in a 
puff of question marks. By saying I was a drag queen I´d unwittingly told America I was absolutely queer 
(O’Dowd, 1995 s. 270).  
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Han påtalar själv att han var plågad av inre demoner som rörde sig i hans undermedvetna. 

Men om han då var medveten om att han hade ”outat” sig själv redan på Grammis- galan 

uppstår naturligtvis frågan varför han ändå återgick till att förneka såväl sin kvinnlighet som 

sin homosexualitet. En möjlig anledning till detta är hans ambivalenta inställning till att å ena 

sidan ha en queer position och å andra sidan själva dilemmat med att ”vara” homosexuell, ett 

problem som i vissa sammanhang kan kräva identitetspolitiska ställningstaganden, något som 

han avstått från att göra. Utöver att vara en eftergift i relation till populärkulturens regelverk 

kan hans ovilja att komma ut som homosexuell även tolkas som en ovilja att fastslå begär. 

Men jag upplever det inte som en queer ambition från Boy Georges sida att behålla det 

flytande och svårfångade i begärstrukturer genom att avstå från att medge sin homosexualitet. 

Jag ser snarare bristen på tydliga identitetspolitiska ställningstaganden som en effekt av hans 

dubbla förtyck från såväl populärkulturen som samhället i stort. Händelsen på Grammis - 

galan blir dock hans explicitaste identitetspolitiska ställningstagande och samtidigt ett uttryck 

för hans påbörjade motstånd mot den hegemoniska manligheten inom populärkulturen. Boy 

George börjar nu göra uppror genom att dekonstruera bilden av sig själv som androgyn och 

asexuell. Om hans tidigare överlevnadsstrategi var att vara vag och subtil angående sin 

sexualitet för att garantera sin plats inom den populärkulturella hegemonin, byter han nu helt 

överlevnadsstrategi och bryter sig loss för att återta makten över sin person.  

Ett exempel på när Boy George faktiskt gör uppror och tydligt visar sitt motstånd mot det 

dubbla förtrycket från popkulturella normer såväl som samhälleliga är ett framträdande han 

gjorde på ett brittiskt tv- program under 1984, vilket även blir ett härligt exempel på Boy 

Georges styrka, som han uppvisade genom att provocera allmänheten, aldrig låta sig nedslås 

av nedlåtande uttalanden om hans person och han hantera situationer med humor. När han i 

tv- showen blev konfronterad med ett uttalande av en liten flicka som påstod att hennes pappa 

tycker att Boy George är en ”poofter” (bög) och programledarna frågar om han har något 

meddelande han vill framföra till pappan så ler han ett av sina outgrundliga hånleenden och 

svassar fram mot kameran och sjunger Marilyn Monroes berömda ”I wanna be loved by you”, 

medans publiken applåderar och hurrar som aldrig förr. Därutöver inleds sekvensen med att 

den manliga programledaren gör en parodi på Boy George och står där utklädd i full ”Boy 

George-klädnad”. Boy George dyker plötsligt upp bakifrån, greppar honom och lyfter honom 

åt sidan, vänder sig sedan till honom och säger med glimten i ögat ”you look like such a 

poof”, (du ser ut som en bög) till den manliga programledaren som rodnar 

(http://www.youtube.com/watch?v=UWHngcC2jn4). Det är intressant att Boy George som är 
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uppklädd i full glamourutstyrsel med stora strassörhängen och fulländad make upp ger utlopp 

för ett så stereotypt manligt handlingsmönster. Han är mycket feminin till utseendet, men 

samtidigt lyfter han grovt upp och flyttar på honom programledaren, vilket förefaller väldigt 

okvinnligt. Han förnekar dessutom inte att han är bög, han svarar med sången, vilket kan 

tolkas som att han inte längre är lika mån om att dölja sin sexuella läggning. Sången blir ett 

sorts syndigt förslag riktat mot pappan om att han borde komma och mysa med honom. 

Denna händelse blir på så vis ett provocerande brott mot såväl samhällets syn på maskulinitet 

som mot den hegemoniska maskuliniteten inom populärkulturen, han bryter mot alla tre av 

den heterosexuella matrisens regler samtidigt och står där i all sin glamour med sin 

underordnade maskulinitet och vägrar vara en del av det mediala utnyttjande Halberstam 

(2006, s. 7) lyfter fram.  

Slutsats/ diskussion 

I den avslutande diskussionen återknyter jag till mina frågeställningar och redogör för mina 

slutsatser i förhållande till Boy George. 

Enligt Judith Halberstam (2006, s. 10) formas queera subkulturer lika mycket i förhållande till 

rum som i förhållande till genre av kulturell uttrycksform. De motsätter sig dessutom inte bara 

den dominanta kulturens hegemoni utan även assimilationen av gay och lesbisk kutlur. Detta 

resonemang från Halberstams sida kan ses som själva grunden i paradoxen kring Boy George; 

han tillhör två världar. Å ena sidan präglas han av tiden och rummet han befinner sig i, 

närmare bestämt 1980- talet där han är ett barn av sin tid och på så vis får relativt fritt spelrum 

inom den kulturella uttrycksform där han rör sig: populärkulturen. Men å andra sidan 

motsätter han sig samtidigt normerna inom den mer övergripande heterovärlden, och senare 

även inom sin egen ”värld”, den heteronormativt styrda populärkulturen, då han slutar 

anpassa sig till den assimilation som krävs av personer som är del av queera subkulturer. 

Hawkins (2006, s. 279) menar att manligt queerande inom popkulturen söker inträde genom 

såväl acceptans som motstånd, vilket stämmer in väl på hur Boy George hanterade att vara en 

queer artist. De tre rollerna i musikvideorna, vilka lite grovt formulerat kan uttryckas som: 

bögen, den androgyna och kvinnan, blir en omedveten skildring av hans utveckling mot ett 

nytt självständigt popsubjekt och speglar på så vis även hur han upplevde det som skedde 

omkring honom.  
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Som svar på min första frågeställning: om Boy Georges maskulinitet kan anses vara 

hegemonisk utifrån 1980-talets populärkulturella normer kan man se att han i likhet med 

Halberstams (2006, s. 7) resonemang, fick acceptans genom den positiva responsen från 

populärkulturen eftersom han var en del av den queert kodade hegemonin. Men sedan gjorde 

han själv motstånd mot hegemonin och den typ av uppmärksamhet han fick eftersom den 

begränsade honom och tvingade honom att anpassa sig till de rådande normerna inom 

popkulturen. Ju mer han vågade vara kvinnlig utanför videosammanhanget och bryta sig loss 

från den Boy George som folk ville ha, som passade in på1980- talets populärkulturella bild 

av hegemonsik manlighet, desto mer kontroversiell blev han, vilket bidrog till att hans 

popularitet sjönk kraftigt efter deras tredje album Waking Up With The House On Fire 

(O’Dowd, 1995 s. 240ff). Följaktligen är svaret på min andra frågeställning: om Boy Georges 

maskulinitet ses som underordnad utifrån 1980- talets samhälleliga normer, att det verkar som 

att gränsen är avhängig vid den heterosexuella matrisen som inte kan hantera, kombinationen 

av ”bögighet” och kvinnlighet. Androgynitet låg i tiden och upplevdes inte som lika 

provocerande, det ansågs spännande att fråga den androgyna dockälskande figuren Boy 

George om han var bisexuell, men det blev i det närmaste vulgärt när han tog på sig klänning 

och lyfte runt på programledare och började uttrycka sin sexualitet mer explicit. På så vis kan 

man återknyta till min tredje frågeställning: om Boy Georges sexualitet kan betraktas som ett 

brott mot 1980-talets populärkulturella och samhälliga normer och dra slutsatsen att hans 

sexualitet blev ett brott då han bröt mot heteronormativitetens andra regel om anpassning till 

den dominerande kulturens villkor. Den heterosexuella matrisens regel för godtagen queer 

maskulinitet inom popkulturen under 1980- talet förefaller alltså bestå i androgyn kropp, 

kvinnligt uppträdande i kombination med asexualitet. Genom att bryta mot den heterosexuella 

matrisens alla regler är han ”bara” en transvestit, eller en bög, och förlorar då all sin 

hegemoni. Villkoret för den androgyna imagen är på så vis att man är bisexuell eller helt 

avsäger sig sexualiteten, om man inte ägnar sig åt en queer image men är uttalat heterosexuell 

det vill säga.  

På ett sätt är Boy George en sann föregångare, det är respektablare att ha brutit sig loss och 

gjort motstånd än att fortsätta vara ett objekt som han var under perioden som präglades av 

androgynitet. Men att han sedan vågade ta steget och bryta mot normen även om det kostade 

honom hans plats i hegemonin gör att han är ett sant barn av sin tid. 1980- talet handlade om 

förändring av snäva genusstereotyper, dock inom vissa givna riktlinjer, men den som var 

modig är den som krossade även dessa normer. Publiken ville dock inte ha den nya Boy 
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George han ägnade resten av sin karriär åt att försöka bryta sig loss från den konstureade 

bilden av honom, men han blir fortfarande ihågkommen för hur han såg ut i musikvideon till 

Karma Chameleon. Androgynitet var den gräns heteronormativiteten gav honom, det var hans 

arena, därinom fick han röra sig, därinom var han älskad. Men att bryta och gå åt det ena 

hållet eller det andra var inte acceptabelt, det bryter mot villkoren och således måste han 

straffas med uteslutning.  
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