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Abstract

In my thesis I research about the construction of homosexuality in three cultural works from
2008 to 2011. The research centres around the difference between same sex desire in practice
and homosexuality as an identity. The research takes a queer theory take-off with a view from
Judith Butler’s theories, but cross paths the masculinity research and Jasbir K. Puar’s theories
about homonationalism. The central theory in the study is based on Lisa Duggan's concept
about the new homonormative, which is re-contexturalized to fit the Swedish perspective. The
essay concludes that homonormative and homonationalism are fundamental parts in the
construction of homosexuality as an identity. In this essay I introduce the concept of The
Homosexual to show how the homosexual subject is alienated in relation to the heterosexual
environment.
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1. Bakgrund
Första gången jag såg Patrik 1,5 var det något som skavde, jag kunde inte riktigt sätta fingret
på vad.1 Den här känslan bar jag med mig när andra pratade i andakt om filmen och jämförde
den med den banbrytande Brokeback Mountain.2 Det var först när jag läste den amerikanska
historikern Lisa Duggans teorier om den moderna homonormativiteten som jag förstod vad det
som var som värkte.3 Huvudrollerna Sven och Göran förhåller sig till varandra och organiserar
sin relation utifrån ett heteronormativt mönster, ett mönster som skapar en homonormativitet
där huvudmålet är att förhålla sig till varandra som en komplementär dikotomi där de intar den
traditionella rollen som mannen respektive kvinnan och där tanken är att de ska komplettera
varandra i denna uppdelning. Detta blir till en strategi för att assimilera sig in i villakvarteret
genom att vara goda exemplariska bögar som bara vill vara som folk är mest. Fenomenet fick
mig att undra över hur det skulle vara att jämföra dem med andra skildringar av homosexuella
män inom populärkulturen. I jämförelser med de homosexuella männen i filmen Fyra år till
och boken Isak & Billy blir männen i Patrik 1.5 ställda i skuggan av mer dynamiska
gestaltningar. Det som framförallt intresserar mig är hur skildringarna av dessa män förhåller
sig i relation till normativa antaganden av vad det är att vara en homosexuell man, och hur detta
i sin tur skapar en norm för homosexuella. Fyra år till gav mig en stunds underhållning utan
bestående intryck och Isak & Billy fick mig att analysera spelet mellan människor i en relation
på både en allmän nivå och på en nivå rörande homosexualitet. Men med Patrik 1,5 var det
något jag inte riktigt kunde formulera och komma över. Det var som en sårskorpa du inte kan
låta bli att klia på, trots att du vet att det kommer dröja ännu längre innan såret läkt.
Den aversion jag känner för Patrik 1,5 har plågat mig i åratal, så uppsatsen är en del i att försöka
förklara varför. Mycket av texten är skriven i affekt, en form av affektforskning där min egen
affekt är drivkraften för undersökningen. I antologin Att känna sig fram definieras
affektforskning som ett fält som undersöker affekter och emotioner – känslor som sociala,
historiska och kulturella praktiker.4 Man kan säga att jag teoretiserar mina känslor och sätter
ord på dem, sätter in dem i ett större diskursivt sammanhang. För det personliga är politiskt,
som den feministiska pionjären Carol Hanisch skrev.5 Låt mig ta ett exempel: Förutom att
1

Patrik 1,5 (2008) [film], Regissör: Ella Lemhagen, Stockholm, Filmlance International AB.
Brokeback Mountain (2005) [film], Regissör: Ang Lee, Hollywood, Paramount Pictures.
3
Lisa Duggan, the Twilight of Equality – Neoliberalism, Cultural Politics and the Attack on Democracy, (Boston:
Beacon press, 2003).
4
Att känna sig fram – känslor i humanistisk humaniora forskning, red. Annelie Brännström Öhman, Maria
Jönsson, Ingeborg Svensson, (Umeå, Serie Akademi, h:ström – Text och Kultur), 9-11.
5
http://carolhanisch.org/CHwritings/PIP.html, läst 2015-05-14
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skriva i affekt så tänker jag bäst på dansgolv. Det var på Helsingfors belägna gayklubben
Hercules dansgolv som insåg jag den politiska sprängkraften i mitt eget äktenskap. Detta var
natten mellan 27-28 november 2014, samtidigt som Finlands riksdag diskuterade det
samkönade äktenskapet, och när jag och mannen jag är gift med6 råkade säga att vi firade
smekmånad till ett överförfriskat sällskap slutade detta med att de tillbringande resten av
kvällen med att fira oss. För dem betydde vårt äktenskap en strimma av hopp. Dagen efter
fattade den finländska riksdagen beslutet att införa samkönat äktenskap. Det här visar enligt
mig på komplexiteten med det samkönade äktenskapet och politiken kring det. Det samkönade
äktenskapet är ingalunda en slutdestination, det är ett mål på vägen. I Sverige ser vi till exempel
att det samkönade äktenskapet inte motverkat diskriminering enligt en del aktivister. Senast
2013 kom en forskningsrapport som visar på att homosexuella män diskrimineras på
arbetsmarknaden,7 hatbrotten har inte försvunnit,8 och självmordstankarna hos unga HBTQpersoner är högre än för andra ungdomar.9 Trots detta är äktenskapet viktigt, eftersom det
skapar en juridisk grund för par att stå på, och jämställer olika parbildningar med varandra.
Utöver detta har äktenskapet en kulturell betydelse som icke är att förglömma, då det leder till
vad Beverly Skeggs kallar för respektabilitet.10 Samtidigt normaliseras här även tanken på att
par- och familjekonstellationer bör och ska se ut på ett visst sätt.
1.1. Kultur som spegel
Jag får nog börja i en annan ände för att förklara vad jag menar. Jag är i botten filosofie magister
i Konstvetenskap och visuell kommunikation. Jag har i princip inriktad mina studier till att
handla om gestaltningen av HBTQ-personer, eftersom kulturen intresserar mig på många sätt.
Varför just kultur då, och inte en diskursanalys av ”verkligheten”?11 Jo, för att enligt mig är det
så att människor reflekterar sig själva i kulturen för att förstå sig själva och för att förstå sig
själva vill människor gärna spegla sig i andra. I detta uppstår tanken om representation, att du

6

Jag säger inte min man, eftersom detta visar på en patriarkal ägarstruktur där äktenskapet fungerar som ett
ägande och inte som ett juridiskt avtal mellan två personer att dela ekonomi tillsammans med till det
kommande rättigheter och skyldigheter.
7
Ali Ahmed, Lina Andersson, Mats Hammarstedt, Are Homosexuals discriminated against in the hiring process?
IFAU – Institute for Labour Market Policy Evaluation, Working paper 2011:21
8
Hatbrott 2013 Statistik över polisanmälningar med identifierade hatbrottsmotiv och självrapporterad
utsatthet för hatbrott. Rapport 2014:14
9
Hon, Hen, Han, Ungdomsstyrelsens skrifter 2010:2, (Stockholm, 2010)
10
Beverly Skeggs, Att bli respektabel, konstruktioner av klass och kön, (Göteborg: Daidalos, 2000), 9.
11
Vad som är verklighet är något djupt filosofiskt och kontextuellt eftersom individer har olika uppfattningar
om vad som är verklighet eller inte. Men framförallt vänder jag mig emot uppfattningen om att det som
gestaltas i kulturella produktioner, eller skapas på internet, skulle vara mindre verkligt än det som sker i vad
som vanligtvis kallas för verkligheten.
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som individ är en representant för en grupp, att vara främmande, snarare än att vara dig själv.
Stuart Hall, en av de främsta inom representationsforskning, menar att när vi säger att två
personer delar samma kultur så förstår och tolkar de världen på samma sätt och pratar om
världen på ett sätt som gör att de kan förstå varandra. 12 Samtidigt bygger den analytiska
metoden på en syn där kulturen har en normerande roll samtidigt som den påverkas av den
omgivning den existerar och skapas i. Kulturen är inte bara en avspegling av verkligheten,
kulturen är även med och skapar verkligheten.
Det begrepp som används i uppsatsen är kulturella gestaltningar. Detta för att särskilja
begreppet representation från gestaltande som här förstås som att förklara, berätta och framföra
en historia. Jag undersöker hur verken berättar och framför konstruktioner av homosexualitet.
Alltså hur kultur skapar en diskursiv förståelse av homosexualitet som förhåller sig till den
kontext där det kulturella verket är skapat.
Tanken om representation hänger ofta ihop med normer, det är de normbrytande som får
representera en grupp, de som befinner sig inom normen ses som individer. Representationen
är skapat av den avvikande positionen, inte av identiteten i sig. Representation fungerar också
på en nationellt plan, därför kommer jag i uppsatsen undersöka hur normbrott kring sexualitet
hänger ihop med nationalistiska föreställningar. I uppsatsen används de kulturella
gestaltningarna som ett sätt att skärskåda produktioner av den homosexuelle som
identitetsobjekt. Utifrån det undersöks hur det samkönade begäret skapas i relation till
normativa föreställningar om sexualitet och identitet. Uppsatsens syfte är att undersöka tre
kulturella gestaltningar och hur dessa skapar bilden av den Homosexuelle mannen genom att
undersöka hur de förhåller sig till olika normsystem. I uppsatsen skrivs den Homosexuelle med
versalt h, detta är jämföra med postkolonialismens begrepp den Andre som påvisar hur individer
främlinggörs. Den Andre används för att beskriva en process där subjektet objektifieras och blir
till en exotisk främling som tillskrivs egenskaper kollektivt utifrån sin funktion som den Andre.

1.2. Syfte
Huvudsyftet är att undersöka hur homosexualitet/Den Homosexuelle och samkönat begär
konstrueras i olika kulturella gestaltningar. Huvudsyftet bryts sedan ner till ett antal
undersyften som att undersöka tre kulturella gestaltningar och hur de skapar olika bilder av

12

Stuart Hall, Representation – Cultural Representations and Signifying Practices. (London: Sage Publications,
1997), 2.
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den Homosexuelle mannen. Ytterligare ett undersyfte är att analysera hur gestaltningarna
förhåller sig till olika normer om maskulinitet och samkönade sexuella relationer, samt att
diskutera dessa normer i relation till nationella ideal.

1.3. Material
De verk som uppsatsen utgår ifrån är romanen Isak & Billy av Kristofer Folkhammar samt
filmerna Patrik 1,5 i regi av Ella Lemhagen och Fyra år till i regi av Tova Magnusson. Dessa
verk skapar tre olika gestaltningar av homosexualitet och samkönat begär mellan män. Allt
material används inte i alla kapitel, delvis på grund av utrymmesskäl men också på grund av
relevans, allt material är inte relevant för alla undersökningar men bildar tillsammans en helhet
för analysen. Undersökningen var tvungen att begränsas och för att göra detta satte jag upp ett
antal kriterier som materialet är utvalt ifrån.


Det är producerat efter år 2000.



Det är producerat i Sverige av svenska upphovsmän med svenska som originalspråk.



Det berättar om en samtid, inte ett historiskt förlopp.



Det berättar om homosexuella män och samkönade relationer.



Det finns mer än en homosexuell person med i berättelsen.

1.3.1. Patrik 1,5
Patrik 1,5 hade biopremiär 2008 med manus och regi av Ella Lemhagen. Filmen bygger på en
teaterpjäs med samma namn av Michael Druker som satts upp på bland annat Örebro
Länsteater. Handlingen utgår från paret Sven (Torkel Pettersson) och Göran (Gustav Skarsgård)
som ska adoptera ett barn, Patrik 1,5 år. Patrik (Tom Ljungman) visar sig i själva verket vara
15 år.13
1.3.2. Fyra år till
Fyra år till hade premiär år 2010 i regi av Tova Magnusson och manus av Wilhelm Behrman.
Handlingen utgår från relationen mellan David (Björn Kellman), partiledare för Folkpartiet,
och Martin (Eric Ericson), socialdemokratisk riksdagsledamot. Tova Magnusson spelar även
Davids pressekreterare Fia som David är gift med i början av filmen.14

13
14

Patrik 1,5 (2008) [film], Regissör: Ella Lemhagen, Stockholm, Filmlance International AB.
Fyra år till (2010) [film], Regissör: Tova Magnusson, Trollhättan, Film i Väst.
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1.3.3 Isak & Billy.
Isak & Billy är en roman skriven av Kristofer Folkhammar, utgiven 2011 på Natur och
Kultur.15 Romanen handlar om två unga män, och deras relation. Isak och Billy bor i en icke
namngiven stad, en stor del av handlingen utspelar sig i Isaks lägenhet som Isak sällan lämnar
på grund av vad som förfaller vara panikångestattacker.

2. Teori, metod och begrepp
Här förklarar jag en metod som kan användas för att undersöka om - och i så fall hur homosexualitet skapas som begrepp och identitetsreferens som används som ett sätt att särskilja
individer utifrån deras begär och därmed skapa kategorin homosexuella män.

2.1. Metod
Den metod som uppsatsen använder bygger på en transmedial ansats,16 som tittar på hur en
tematik gestaltas i olika medium. Anledningen till att jag valt denna metod är för att visa på
att det är en tvärvetenskaplig tematik som går att analysera på samma sätt i olika medium utan
att själva mediet påverkar analysen. Rent metodologiskt har de tre verken närstuderats, en
närläsning där intressanta passager har markerats, antecknats och sedan analyserats utifrån
den teori som uppsatsen använder. Närläsningen jag använt påminner om I. A. Richards
förståelse av begreppet, där det är skaparens erfarenheter och perspektiv som ligger till
förståelse för läsa ett verk.17 Jag har här kombinerat detta med affektforskning och tillfogat
mina egna känslor för att sedan teoretisera och sätta in detta i större sammanhang genom att
utgå från en teoretisk bas för att analysera materialet. Affektforskningen som sådan är ett
känsligt verktyg, eftersom det grundar sig på en avvikelse från en traditionell syn på
vetenskap. Jag har under processen hållit detta i minnet och fokuserat på att inte gå vilse i
mina egna affektioner utan att strikt koppla dem till teorin för att underbygga argument.
I likhet med sociologen Kalle Berggren har jag undersökt konstruktioner av maskulinitet på
samma sätt som genuskonstruktioner i allmänhet, med utgångspunkt i Sarah Ahmeds teorier.18
Här används en poststrukturalistisk metod som bygger på att ord är kodifierade och får
kulturella och kontextuella betydelser. Utifrån Judith Butlers poststrukturalistiska syn på språk
kommer den här uppsatsen undersöka hur diskursiva språkfigurer skapar och upprätthåller

15

Kristofer Folkhammar, Isak & Billy, (Stockholm: Natur & Kultur, 2011).
Trans betyder överskrida
17
I. A. Richard, Inbillningen, i ”Modern litteraturteori – från rysk formalism till dekonstruktion det 1” red. Claes
Entzenberg och Cecilia Hansson, (Lund, Studentlitteratur, [1992]1993), 106.
18
Kalle Berggren, Reading Rap – Feminist Interventions in Men and Masculinity Research, (Uppsala Universitet,
2014), 231-252.
16
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definitioner. Poststrukturalismen utgår från att människan som talande objekt konstruerar sig
som subjekt utifrån språket, det är alltså språket som sådant som konstruerar världen, och det
som studeras är vilka innebörder olika verk producerar.19
Jag har valt denna metod eftersom jag är intresserad av vilken betydelse produktionen får av
diskursen och hur diskursen påverkat verket, alltså att kultur är både normerande och normativt.

2.2. Teori och begrepp: Den homosexuelle – En identitet som främling
2.2.1. Performativitet
När uppsatsen undersöker skapandet av ”homosexualitet” i relation till ”heterosexualitet” utgår
detta från tanken om performativitet. Teorin om performativitet utgår i sin tur från tanken att
något som ett original är en konstruktion. Det som kallas för äkta, ursprungligt, och benämns
som ett original är alltid definierat i en bestämd kulturell kontext. Enligt Butler befästs idéer
om kopiering genom ett upprepande av performativa satser. Upprepandet introducerar också
tanken att det finns kopior som sedan härmar originalet, spelet mellan original och kopia
cementerar föreställningar om ett originals äkthet. För att vara mer konkret: i uppsatsen utgår
jag från begreppet obligatorisk heterosexualitet, en kritisk analys av normativa praktiker som
gör heterosexualiteten till något obligatoriskt som sedan ”avvikande” sexualiteter som
homosexualitet definieras utifrån. Idén är alltså att undersöka hur skapandet av den
Homosexuelle individen och det samkönade begäret förhåller sig till bilden av den
heterosexuella individen och dennes olikkönade begär.
Sara Ahmed, professor i kulturstudier, tar upp orientering i relation till ”sexual orientation”
vilket alltså är det engelska uttrycket för sexuell läggning. På svenska används inte orientering
på samma sätt som i engelska men i uppsatsen kommer ordet orientering ändå att användas för
att beskriva hur en producerad performativitet orienterar sig kring ett mål och linjer. Linjerna
ska här då förstås som normer, osynliga regler, som bygger på vad subjektet förväntas göra och
vilka praktiker som förväntas att framföras. Det mål som subjektet orienterar sig mot med hjälp
av dessa linjer är idén om homosexualiteten, som något som står i förhållande till och kopierar
heterosexualiteten.20 Detta grundar sig på Judith Butlers teorier om performativitet. Diskursen
producerar det den sätter namn på och genom återupprepning produceras den ontologiska
effekten att identiteter skulle vara en inre kärna, något vi ”har”.
19

21

Begreppet homosexualitet

Mikael van Reis, Poststrukturalism, i ” Modern litteraturteori – från rysk formalism till dekonstruktion det 2”
red. Claes Entzenberg och Cecilia Hansson, Lund, Studentlitteratur, [1991]1993), 326.
20
Sara Ahmed, Queer Phenomenology – Orientations, Objects, Others, (Durham/London, Duke University Press,
2006), 70.
21
Peter Osbourne, A Critical Sense – Interviews whit Intellectuals, (London/New York: Routledge, 1996), s 111f.
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skapas av diskursen kring samkönad sexualitet. Sammanfattningsvis anser Butler att människor
producerar sitt genus genom att repetera och framföra förväntade handlingar. Butler skriver om
det som hon uppfattar som en obligatorisk heterosexualitet.22 Butler menar att obligatorisk
heterosexualitet är tvingande genom att den upprätthålls med våld och diskursivt tvång. Men
för att vi ska kunna veta vad heterosexualitet är krävs det något som kontrasterar den eller
avviker från den. Här uppstår homosexualiteten som en dikotomisk motsats till
heterosexualiteten. När det homosexuella subjektet orienterar sig utifrån de linjer som
tankefiguren obligatorisk heterosexualitet skapar så startar en process där subjektet uppfattar
sig som avvikande. Denna process skapar i sin tur föreställningen om heterosexualiteten som
obligatorisk.
Butler anser också att idén om att det föreligger en korrekt relation mellan ett visst genus och
ett visst kön är ett felaktigt och ett problematiskt antagande. Istället är det imitationen av detta
antagna korrekta genus som skapar en föreställning om det korrekta originalet. Imitationen
föder alltså det ideal som uppfattas som ett original. Den heterosexuella ”verkligheten” är då
alltså en performativ skapelse, skapad genom ständiga imitationer av ett föreställt original.23 I
uppsatsen kommer jag att undersöka relationen mellan det homosexuella subjektet och dess
omgivning. Det leder till två centrala frågar att förhålla sig till. Hur påverkar gestaltningen av
heterosexuella gestaltningen av homosexuella? Finns det spår av obligatorisk heterosexualitet
och hur påverkar den i sådana fall konstruerandet av homosexualitet?
2.2.2. Orientering
Sara Ahmed utgår i sin bok Queer Phenomenology från fenomenologin, en filosofi om tingen i
sig. Fenomenologin förs sedan samman med queerteori. Ahmeds syfte är att visa på hur kroppar
är orienterade mot något, oftast i relation till motsatspar som ”höger” och ”vänster” eller ”upp”
och ”ner”.24 Orientering är för Ahmed en fråga om hur vi börjar något, hur vi går från ett ”här”
till ett ”där”. Orientering är även en fråga om att hitta känslan av ett hem som känslan av att
hitta en väg att vandra, en riktning i livet. Enligt Ahmed förstår vi vad ett hem är först när vi
lämnar det.25 Kroppen blir enligt Ahmed mer regisserad än andra ting. Genom att individer
följer redan upptrampade stigar skapas känslan av ett “vi” och får linjerna som styr att försvinna.

22

Judith Butler, Könet brinner! – Texter I urval av Tiina Rosenberg, (Stockholm: Natur & Kultur, 2005), 72.
Ibid., 73.
24
Ahmed, 5.
25
Ahmed, 9.
23

10

Livet är dock fullt av vändpunkter och det är i dessa vändpunkter som subjektet skapas. Dessa
linjer är det som upprätthåller normer och leder till repeterad performativitet. 26
Den produktion av homosexualitet och samkönat begär i de kulturella verk som den här
uppsatsen undersöker kommer att studeras utifrån hur detta sker i relation till normativa
uppfattningar om genus och sexualitet. Vilket leder till frågeställningar om hur dessa förhåller
sig till varandra. Slutligen uppstår frågeställningar kring hur receptionen återskapar och/eller
nyskapar en bild av den Homosexuelle i relation till den heterosexuelle mannen och det
samkönade begäret i relation till det olikkönade.
Butlers teori grundar sig på att identiteter som homosexuell och lesbisk är konstruktioner som
skapats i relation till vad som anses vara normalt. Dessa kategorier används som specifika
praktiker utifrån att de avviker från något, inte ifrån att de existerar i sig. Sålunda har de skapats
för att förhålla sig till en störning eller avvikelse från normaliteten.27 Detta används i uppsatsen
för att undersöka hur homosexualitet konstrueras i förhållande till en heterosexuell omgivning
och hur processen i sin tur skapar sig själv som en kopia utifrån ett original. En utgångspunkt i
den här uppsatsens undersökning är att idén om heterosexualiteten skapar denna produktion,
inte heterosexualiteten i sig.
2.2.3. Samkönat begär – Homosexualitet som subjekt och obligatorisk heterosexualitet
Historikern Leila J. Rupp tar i sin text Toward a global history of same-sex sexuality upp
begreppet samkönat begär och hur det som begrepp är problematiskt eftersom det utgår från en
modern västerländsk tankefigur.28 Enligt Rupp finns det praktiker och manifestationer som
kallas för samkönade begär trots att detta kanske inte alls är fallet, snarare kan det finnas andra
kulturella förklaringar. Till exempel diskuterar Rupp antikens pederasti, med äldre män som
lärde upp yngre och hade en sexuell relation med ynglingen, ett accepterat och socialt
sanktionerat system som byggde på ett klassystem med en tydlig hierarki, med andra ord, det
var endast accepterat under vissa ordnade former, men inte under andra. 29 I ett mer nutida
exempel tar Rupp ”inseminationritualer” i Nya Guinea, där alltså unga pojkar får inta sperma
av äldre män under en bestämd tid av livet för att på så sätt bli män.30 Detta är snarare en
produktion av genus där kroppen används för att orientera och producera ett genus, och är enligt
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Rupp inte en fråga om sexualitet eller begär. Rupp påvisar även att samkönat begär utesluter
transpersoner och deras könsöverskridande identitet.31 Uppsatsen studerar begär mellan män,
alltså individer som identifierar sig som män, därför används begreppet samkönat begär
eftersom det är det mest gängse och gångbara begreppet för att studera materialet. I uppsatsen
använder jag Rupps teori för att särskilja homosexualitet och samkönat begär som ses som två
olika begrepp men som ändå relaterar till varandra.
Begreppet homosexualitet utgår från ett visst normsystem, vilket vi sett ovan i Butlers och
Ahmeds teorier. Centralt för queerteorin är frågan hur normer upprätthålls och vilka
konsekvenser dessa normer får. Ett centralt begrepp för detta är heteronormen som den
svenska socialantropologen Fanny Ambjörnsson förklarar som ”institutioner, lagar, strukturer,
relationer och handlingar som upprätthåller heterosexualiteten som något enhetligt, naturligt
och allomfattande – alltså det som bidrar till att en viss sorts heterosexuellt liv framstår som
det mest åtråvärda och naturliga sättet att leva.”32 Genom att använda begreppet
heteronormativitet istället för heterosexualitet framlyfts att det är just normsystemet som
granskas, inte heterosexualiteten i sig.
2.2.4 den Homosexuelle som den Andre
En annan utgångspunkt är hur den Homosexuelle mannen görs till en främling i relation till den
heterosexuelle. För att klargöra detta används återigen Ahmed som utgångspunkt. Ahmed anser
att den heterosexuella kroppen är i linje med det förväntade vilket gör att den homosexuella
kroppen alltså är utanför det linjära systemet. Med andra ord, den är något annat.33 Sedan
konstaterar Ahmed att begrepp som sexual orientation, sexuell läggning, eller vad som på
svenska skulle kunna kallas sexuell inriktning, är ett begrepp som används om homosexualitet
som då alltså orienterar sig mot något. Heterosexualiteten däremot har utifrån denna tankefigur
en neutral position och är alltså det som den sexuella orienteringen kretsar kring och rör sig
mot. Detta leder till språkliga tankefigurer som ”de homosexuella” som då är ett undantag mot
heterosexualiteten som fungerar som en nollpunkt. Resultatet blir också att det homosexuella
subjektet är orienterat medan det heterosexuella ditot inte är det. Ergo är homosexuell en
identitet medan heterosexuell är ett neutrum. Motståndet mot det queera, normbrytande, handlar
då om en vilja om att skapa räta linjer, som subjektet kan följa, följaktligen mot det motsatta
könet som mål. Det queera följer inte denna raka linje och blir utifrån det obekvämt.34 Ahmed
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använder sig av orienteringsmetaforen även för att beskriva hur normsystemet kring den
obligatoriska heterosexualiteten fungerar. I normsystemet finns det även en föreställning om att
det homosexuella subjektet har ”gått vilse” i sin strävan att ”bli” heterosexuell. Det
homosexuella subjektet har helt enkelt inte lyckats bli heterosexuell utan avviker från det
önskade målet. I detta vilar en föreställning om att den sexuella inriktningen är något som går
att korrigera, genom att så att säga orientera rätt och få in subjektet på linjen igen.35
Ahmed anser också att det finns en ”kompletteringsteori” som bygger på en föreställning om
att män och kvinnor är gjorda för varandra rent anatomiskt och att det samkönade begäret kan
riktas rätt till denna kompletteringsinstinkt. 36 Det samkönade begäret är alltså ett substitut, en
väntan på det korrekta begäret, att subjektet följer linjen och infogar sig i den förväntade
obligatoriska heterosexualiteten.37 Denna obligatoriska heterosexualitet behöver förstås utifrån
ett kulturellt perspektiv, då det finns kulturer där reproduktion och heterosexualitet inte ses som
obligatoriska delar av varandra, vilket vi sett i Rupps resonemang ovan.

2.2.5 MellanMÄNskliga relationer - Maskuliniteter enligt Connell och Berggren
Den obligatoriska heterosexualiteten kräver två könsmotsatser – konstruerade och begripliga
endast utifrån påbudet om just denna tankefigur. När det i en samkönad relation inte föreligger
sådana motsatser hamnar fokus på hur genus framförs i relationen. För att kunna positionera
hur gestaltningarna förhåller sig till varandra och hur maskuliniteter skapas kommer uppsatsen
utgå från sociologen R.W. Connells teorier som maskuliniteter och deras inbördes hegemoni.38
Connell skriver fram genus som en process för subjektet att sortera sin sociala praktik i relation
till en samhällelig reproduktiv diskurs och till denna kopplade praktiker. Detta bygger alltså på
en diskursiv syn där människan har en plikt att fortplanta sig och där olika praktiker och
produktioner av maskulinitet förhåller sig olika väl till denna diskurs. Men det är även en till
sin natur komplex sortering där flera processer läggs på varandra. 39 Denna processorienterade
metod kommer även uppsatsen använda för att sortera och förklara hur maskulint genus och
produktioner av samkönat begär och den Homosexuelle förhåller sig till varandra.
Kalle Berggren är sociolog och har forskat på skapandet av maskuliniteter. Berggren förhåller
sig kritisk till Connells i hans tycke något föråldrade teorier och utgår istället från en
35
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postmodernistisk metod, något han anser inte är så vanligt förekommande i relation till
undersökningar av maskulinitet. Till detta anför Berggren Ahmeds teorier om orientering
utifrån normativa linjer, fenomenologi och den fysiska kroppen.40 Den här uppsatsen kommer
att använda Berggrens teorier för att undersöka konstruktioner hur skapandet av maskulinitet
förhåller sig till och leder till skapandet av den Homosexuelle. Detta innebär alltså att
uppsatsen undersöker hur den homosexuella maskuliniteten konstruerar sig i förhållande till
en heteronormativ diskurs. Utgångspunkten är att det ur detta föds en synlig homonormativitet
där målet är att orientera sig så nära idealet (den Heterosexuelle) som möjligt, vilket skapar en
subjektsposition där den Homosexuelle är en främling i relation till den Heterosexuelle.
Kopierandet föder tanken på heterosexuell maskulinitet som ett original.

2.2.6. Homonormativitet enligt Stryker och Duggan
Heteronormativiteten och den obligatoriska heterosexualiteten skapas av en mängd olika
diskurser som naturliggör heterosexualiteten. I den här uppsatsen undersöks hur gestaltningar
av homosexualitet kopierar normativ och kontextbunden heterosexualitet vilket skapar bilder
av heterosexualitet som ett original. På samma sätt kan en säga att homonormativiteten
fungerar. I min undersökning använder jag två förståelser av begreppet homonormativitet.
Dels en traditionell utifrån Susan Stryker, och dels en moderniserad utifrån Lisa Duggan.
Susan Stryker, professor i genusvetenskap, använder i sin forskning rörande transpersoner
begreppet homonormativitet för att påvisa en hierarki inom HBTQ-rörelser där den
Homosexuelle mannen står i högst i rang. En viss form av homosexuell man ska tillägas, en
man som representerar maskulinitet och som passerar som heterosexuell. Andra former av
homosexuella genus (feminina män, maskulina kvinnor) står i lägre rang än mer korrekta
genusperformationer (maskulina män, feminina kvinnor). Detta leder enligt Stryker till att
homosexuella män och kvinnor osynliggör transpersoner, och utesluter dem ur sin kamp.
Transpersonerna behöver alltså inte bara slåss för sina rättigheter mot samhället i stort, utan
dessutom om en plats inom ett kollektiv som inte vanligen kämpar för transrättigheter. Denna
hierarki bygger på en patriarkal struktur där könsrollerna blir tydliga och den som är
könsöverskridande blir utanför.41 Strukturen
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bakgrundsförståelse för att analysera olika maskulinitetsproduktioner och hur producerande av
homosexuella identiteter och samkönade relationer förhåller sig till varandra.

I den här uppsatsen används även begreppet den nya homonormativiteten som Lisa Duggan,
professor i social- och kulturanalys, har introducerat. Homonormativiteten är påverkad av dels
heteronormativiteten, men också av kapitalistiska nyliberala strömningar i USA, hävdar
Duggan. Centralt för Duggan är två begrepp: assimilation och privat. Den nya
homonormativiteten är enligt Duggan en politik som inte ifrågasätter heteronormativa
antaganden och institutioner utan snarare upprätthåller och försvarar dem. Duggan pekar på att
kampen inom gayrörelsen alltid haft interna strider mellan assimilation och revolt ända sedan
homofilrörelsen under 1950-talet men att det alltid funnits ett övergripande mål, rätten till ett
privat sexualliv utan statens inblandning i kombination med en större offentlighet och
rättigheter för homosexuella.42 I uppsatsens analys kommer jag att rekontextualisera Duggans
teorier och applicera dem på en svensk kontext och historia. Det som undersöks är alltså hur
produktionen av homosexualitet och samkönat begär förhåller sig till assimilatoriska praktiker
och homonormativa tankefigurer. Dessa tankerfigurer innebär att relationers organisering
privatiseras. Motståndet till den heteronormativa tankefiguren försvagas i och med denna
organisering vilket leder till en integrering av den heteronormativa praktiken genom
assimilering.

2.3. Den svenska bögen – Homosexualitet och nationalitet.
Som Stuart Hall visar så bygger tanken om representation på att personer från samma kultur
har samma uppfattning om världen och kan kommunicera detta till varandra.43 Den här
uppsatsens undersökning granskar ett svenskt material där manlig homosexualitet
representeras i en svensk kontext. Det ställer frågor också om nationell identitet och om hur
representationer av homosexualitet samspelar med representationer knutna till nationen.
2.3.1 Puar och Homonationalismen
Den Homosexuelle är inte bara ett objekt/subjekt i relation till heteronormen utan även i relation
till nationer och dess kulturella kapital. Detta har etnologen Jasbir K. Puar tagit fasta på i vad
hon kallar för homonationalism. Puars resonemang liknar till viss del Butlers, men här är det
nationaliteter som konstrueras genom upprepning och imitationer istället för Butlers analys av
42
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kön eller sexualitet. Puars argumentation bygger på att heterosexualiteten är en nödvändig del
av konstruerandet av en nationalism, Puar skriver om en exceptionalism där homosexualiteten
ingår i en nationell narrativ heteronorm. Det är alltså inte bara normer kring identitet som
påverkar konstruktionen av homosexualitet, utan även normer kring nation och etnicitet.44
I uppsatsen använder jag Puars begrepp homonationalism för att undersöka hur föreställningar
om svenskhet påverkar nationsbundna föreställningar om heterosexualitet och hur
konstruktioner av homosexualitet förhåller sig till dessa föreställningar.
2.3.2 Intersektionalitet
För att kunna diskutera hur sexualitet och nationalitet hänger ihop används ett intersektionellt
perspektiv. Intersektionalitet utgår från normsamverkan och tittar på hur olika normer
samverkar med varandra och bildar förutsättningar i ett samhälle där strukturer bildas. Alltså
kan en person vara priviligierad i en kontext och vara utsatt i en annan eftersom den
personens förutsättningar samspelar med varandra. Alltså, den sexuella läggningen ger vissa
förutsättningar, könet, nationalitet och klasstillhörigheten likaså, dessa förutsättningar
samspelar med varandra. Detta kan vi till exempel se i Patrik 1,5 där två olika former av
medelklassmaskulinitet gestaltas, och där Sven och Göran förhåller sig till varandra utifrån
sina intersektionella positioner.

2.4. Tidigare forskning
2.4.1 HBTQ inom rörlig media
Forskning inom det här området finns framförallt i den engelskspråkiga världen. Ett exempel
är Christopher Pullens Dokumenting Gay Men – Identity and Performance in Reality Television
and Documentary Film som bland annat tar upp identitetsskapande och representation.45 Pullen
intar en konstruktivistisk syn där han redogör för hur homosexualitet skapas inom reality (alltså
dokusåpor) och dokumentärfilmer, alltså hur klippningen av dessa genrer skapar en bild av den
Homosexuelle mannen. Christopher Pullen står även bakom verket Gay Identity, New
Storytelling and the Media som tar upp identitetsskapande, skapandet av den Homosexuelle
och hur den nya tidens media har påverkat detta.46 Dessa verk relaterar till något som kan sägas
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illustrera verkligheten, föreliggande uppsats analyserar istället kulturella gestaltningar som får
anses vara fiktiva då inget sanningsanspråk föreligger. Dock finns likheter i hur Pullen och
uppsatsen analyserar konstruktioner på samma sätt.
James R. Kellers Queer (Un)Friendly Film and Television tar upp heteronormativa syner på
homosexualitet och samkönat begär och hur detta skapar olika situationer och problem för
homosexuella när de gestaltats inom mainstream television.47 Kellers undersökning rör
amerikanskt material och är strukturerat tematiskt där varje tema utgår från ett antal verk. I
uppsatsen kommer jag istället att titta på svenskt material i en processiv ordning där materialet
används olika mycket i olika kapitel beroende på vad som undersöks.
För just det specifika med samkönat begär finns antologin Queer Love In Film and Television
– Critical Essays.48 Denna antologi har en tematisk indelning där olika TV-serier och filmer
undersöks gentemot till exempel familjebildning och kärlek och visar dels på hur verken
kommunicerar något i sig både mot den värld den representerar men också mot den tänkta
publiken (som i de flesta fall är en mainstream heterosexuell publik med kristna värderingar)
och också hur bilden av den homosexuelle skapas. Uppsatsen är tänkt att arbeta på ett snarlikt
sätt för att undersöka sitt material, för att visa på hur just produktionen av homosexualitet är i
relation till heteronormativa föreställningar om sexualitet, kön och begär och hur dessa
föreställningar skapar olika diskurser.
I uppsatsen presenterar jag en historik kontext för att få en bredare förståelse för materialet och
det som analyseras. Ett likande upplägg finns hos Glyn Davies och Gary Needhams antologi
Queer TV – Theories, Histories, Politics som delas upp i en metodisk del, en del som handlar
om historia och genrer och slutligen en del om televisionen som medium.49 Antologin utgår
från diskurser kring homosexualitet och television och visar på en historisk utveckling där
televisionen speglar den omkringliggande samhälleliga diskursen, på samma sätt som jag
kommer göra i uppsatsen. En text i antologin är Andy Medhurst bidrag One Queen and his
Screen som tar upp hur manusförfattare deltar i en diskurs där homosexualitet blir en
sovrumsangelägenhet vilket förminskar de erfarenheter och den förtrycksgrund som kommer
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med en homosexuell identitet.50 I uppsatsen kommer jag på liknande sätt att beröra det
intentionationalistiska perspektivet i produktionen, alltså hur författaren och regissörens egen
position och perspektiv påverkar normsystemen i materialet.
En annan för uppsatsen intressant text är Guy Love av Ron Becker, som bland annat tar upp hur
Enis och Jack i Brokeback Mountain tillskrivs en homosexuell identitet trots att varken de eller
någon i filmen tillskriver dem det epitetet, det är snarare ett receptorisk epitet som tillskrivits i
marknadsföring, kritik och allmän diskurs.51 Detta är något jag kommer att applicera på
materialet och reda ut skillnaden mellan samkönat begär och homosexuell identitet och hur den
senare skapas i relation till ett kollektiv utifrån en praktik av den tidigare. I en annan antologi,
Essays on Recent Programming – The New Queer Aesthetic on Television, drivs istället tesen
att det finns en ny queer estetik inom televisionen, här avhandlas till exempel maskuliniteter i
serien Will and Grace och framförallt, vad som är mest intressant för uppsatsen, slås det redan
i förordet fast att det inte går att prata om en HBTQ-rörelse eller homosexuell identitet utan om
flera som existerar samtidigt i relation till varandra.52 Just relationerna mellan dessa
homosexuella identiteter, eller snarare homosexuella maskuliniteter är det som undersöks i
uppsatsens första del och vars resultat sedermera ligger till grund för delar av resten av analysen.
Uppsatsen förhåller sig till hur olika homosexualiteter förhåller sig till varandra och skapas i
förhållande till bilden av heterosexualitet som original och homosexualitet som kopia. Samt att
kulturella gestaltningar inte är fristående utan är diskursproducenter i ett samhälle.
2.4.2. Queera läsningar
Queera läsningar handlar om att studera material utifrån ett queert perspektiv. En svensk
forskare som studerat queera läsningar är Tiina Rosenberg, forskare inom genusvetenskap och
teatervetenskap. Rosenberg gör detta bland annat i Queerfeministisk agenda där hon till
exempel studerar mottagandet av filmen Fucking Åmål och hur den i kritiken skrivs fram som
en ungdomsfilm om att vara ensam i en småstad och det centrala homoerotiska temat inte
framkommer utan snarare osynliggörs. 53 Rosenberg visar på hur queerteorier kan appliceras på
kultur och skapa verktyg för att förstå hur normer reproduceras i kulturella gestaltningar och
hur detta får en normerande effekt. Uppsatsen gör dock inga egentliga queera läsningar av
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läckage utan fokuserar på framskrivet samkönat begär och hur produktionen ter sig i en
samhällelig kontext, dock utan att göra receptoriska analyser på det sätt som Rosenberg gör.
2.4.3. HBTQ historia i Sverige
Genusvetaren Hanna Hallgren gör i sin avhandling När lesbiska blev kvinnor, när kvinnor blev
lesbiska – lesbiskfeministiska kvinnors diskursproduktion rörande kön, sexualitet, kropp och
identitet under 1970- och 1980-talen i Sverige en liknande undersökning som uppsatsen ämnar
göra.54 Hallgren utgår dock från lesbiskas produktion av den kvinnoidentifierade kvinnan där
uppsatsen utgår från kulturella gestaltningar av producerad homosexualitet. Dock finns det
likheter vad det gäller orientering, subjektsproduktion och främlinggörande. På samma sätt
fungerar sociologen Arne Nilssons bok Såna & Riktiga karlar – Om manlig homosexualitet i
Göteborg decennierna kring andra världskriget.

55

Nilssons diskuterar produktion av

homosexualitet och heterosexualitet i en tid då begreppen inte användes och hur produktioner
av manlighet förhöll sig till varandra i ett könsbinärt system för samkönat begär (såna =feminina
män, sågs som vad som idag hade kallats för homosexuella och de producerade ett feminint
genus i förhållande till de eftertraktade ”riktiga karlarna”). Återigen är detta en analys av
verkligheten, byggt på intervjumaterial, men det som är relevant för uppsatsen är hur olika
queera maskuliniteter förhåller sig till varandra och skapar en hierarki mellan sig där en tydlig
hegemoni uppstår.

2.4.4 Maskuliniteter
I den här uppsatsen studeras hur en homosexuell maskulinitet konstrueras i kulturell
gestaltning. Marcus Herz och Thomas Johansson kallar detta för att ”Queera maskulinitet” i
sin bok Maskuliniteter – Kritik, Tendenser, Trender.56 Herz och Johansson gör dock en
översikt över maskulinitetsforskning som fält där de förklarar de teorier jag använder och hur
de relaterar till konstruktioner av maskuliniteter, utan att applicera dem på ett faktiskt material
vilket jag ämnar göra. Undersökningen är i likhet med Rebecca Feaseys inriktad på
gestaltning i ett empiriskt material hämtat från kulturen, men där hon tittar på television i
Masculinity And Popular Television undersöker uppsatsen istället en roman och två filmer.57
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3. Det homosexuella brottet – studier av maskulinitet.
I den här uppsatsens undersökning ses Homosexualiteten inte som något naturgivet, den
existerar inte i ett vakuum. Homosexualiteten förhåller sig till andra viktiga komponenter som
till exempel heterosexualiteten. Idén om heterosexualitet som identitet, den obligatoriska
heterosexualiteten, utgår från idéer om vad som är maskulint och tillskrivs män och vad som
är feminint och tillskrivs kvinnor och i förklaringen av hur dessa omaka individer förenas
relationellt och sexuellt. Den här uppsatsens syfte är att undersöka konstruktionen av
homosexualitet och om den Homosexuelle mannen konstrueras utifrån homonormativa
diskurser. För att nå syftet behöver vi börja med att undersöka hur maskulinitet konstrueras.
Om vi ska undersöka hur homosexualitet och samkönat begär mellan män konstrueras
behöver vi börja med vilka idéer som finns om just maskulinitet och hur gestaltningarna av
maskulinitet i de tre verken förhåller sig till dem. För att göra detta kommer jag att ställa ett
antal frågor till materialet.
Det första vi måste göra är att undersöka vad för slags normativa maskuliniteter det är som
konstrueras? Med detta menas vad för slags maskuliniteter gestalterna representerar.
Maskulinitet är ett dynamiskt begrepp där det inte finns ett facit på vad maskulinitet är,
maskulinitet är något som är bundet av kontexten där subjektet som performerar maskulinitet
befinner sig. Det leder oss till frågan, vilka maskulinitetsnormer reproduceras i
gestalternas inbördes samspel? Föreliggande undersökning studerar alltså hur de normativa
idealen kring maskulinitet förhåller sig till varandra, hierarkiskt.
För att kunna besvara dessa frågor kommer jag i detta kapitel studera två av verken, Isak och
Billy samt Patrik 1,5, de verk som gestaltar dessa frågeställningar tydligast, var för sig. Jag
kommer bryta ner konstruktionen av maskulinitet på individnivå och undersöka varje gestalt
för sig och sedan hur deras relation påverkas av detta.

3.1. Hand i hand – omväxlande maskulinitetskonstruktion i Isak och Billy
3.1.1 Homohjälten Billy
I kapitlet som återger Billys uppväxt (döpt till ”Billy blir”) finns en scen som utgår från
pornografikonsumtion där Billy tillsammans med sina vänner Sammy, Tomas och Pontus ser
på porrfilm tillsammans. Fokus i scenen ligger på att Billy fantiserar om att han och Sammy
utför oralsex på varandra.58
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Vad som kommer sedan är en resa mot en identitet, med Billys trevande steg på internet med
fantasier om att bli dominerad, den nervösa samlagsdebuten, jobb som bartender i en gaybar i
södra Europa där han ses som ett sexobjekt, promiskuösa äventyr både privat och som eskort.
En rad med älskare avbyter varandra.59 Det är en viss form av manlig homosexuell
ungdomstid som framträder här. En uppsättning normativa ideal återupprepas för att skriva in
texten i en intertextuell kultur av samhörighet, en homosexuell subkulturell berättelse som
börjar med att protagonistiskt identifiera sig som homosexuell efter att ha känt att något är fel.
Det fortsätter med att han söker sig till homosexuellt subkulturella kontexter, kommer ut och
genomgår ett visst antal steg i processen att bli en homosexuell man. Det är en historia som i
sig inte är ny utan rent intertextuellt förhåller sig till andra föregångare,60 det är framförallt en
viss form av maskulinitet som framställs, en maskulinitet präglad av yta, muskler och
lättsamhet. Slutligen för att visa på hur konstruktionen av maskulinitet fungerar, kan vi se
närmare på när Billy är otrogen mot sin partner Isak med en polis. ”’Wow!’ säger de när de
rört vid varandra, när de slickar på varandras tungor, när de lagt handflatorna mot hårda bröst
och putande kukbulor. Polisen använder engelska uttryck när han ger Billy komplimanger.
/…/ Det amerikanska språket signalerar stor maskulinitet”.61 Folkhammar analyserar
maskuliniteten hos sin egna romanfigurer i framskrivandet, det finns sålunda ett
intentionalistiskt grepp här där de två maskuliniteterna möter varandra och speglas i varandras
svett.
Billys resonemang när han har varit otrogen mot Isak är intressant att studera, ”Sedan tänker
han på mannens mun kring kuken i uniformen. Sedan känner han sig stark och
handlingskraftig igen. För när Billy svikit Isak finns det något han kan reparera.”62 Billy
beskrivs ömsom som handlingskraftig och ömsom som omhändertagande, men även den
omhändertagande sidan av honom bär på maskulina, beskyddande tendenser. Som när Isak
går och handlar och Billy spionerar på honom, på säkert avstånd för att veta om han behöver
gripa in och rädda upp situationen eller inte, rädd för att Isak ska bryta ihop eftersom han i
Billys ögon har ett klent psyke.63 Detta kan förklaras med att Billy alltså skapar en reva i
relationen, något konkret som behöver repareras istället för det mer abstrakta tillståndet av att
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känna att parterna i relationen flyter isär. Mellan Isak och Billy finns det en uttalad,
framförhandlad, monogam överenskommelse, och inte något som automatiskt skapats i
relation till en heteronormativ tankefigur som ger en homonormativ repetition av ett
heteronormativt ideal där monogamin tas för given. När han bryter mot denna
överenskommelse skapar han en friktion i deras förhållande. Det är ett försök till att
rationalisera vad som behöver göras, det är lättare att bygga upp något som är raserat än något
som kan uppfattas som instabilt. I grunden för maskulinitet ligger begrepp som rationell,
handlingskraftig och resultatinriktad. Det förekommer alltså en bild av manligheten som utgår
från en traditionell uppfattning om maskulinitet. Men vad är det för slags maskulinitet som
Billy får representera, och hur förhåller sig detta till det samkönade begäret?
För att förklara detta ska jag utgå från den svenska sociologen Kalle Berggren som i sin
avhandling Reading rap kombinerar R. W. Connells teorier om hegemonisk maskulinitet med
Judith Butlers poststrukturalism i kombination med Sara Ahmeds queera fenomenologi.
Berggren introducerar i sin text begreppet Sticky masculinity. Det är en kombination av
anekdotisk bevisföring och diskursanalys som utgår från affektforskningen. Berggrens slutsats
är att kroppar som läses som män orienteras mot vad som kulturellt ses som maskulint men
till det kommer även vad som fastnar, vilka erfarenheter kroppen bär med sig, det som så att
säga har fastnat i klistret.64 Det handlar alltså inte bara om en idé om vad maskulinitet är utan
också vad subjektet har erfarit.65 Jag väljer att översätta begreppet Sticky masculinty till
klistrig maskulinitet. Tänk dig en remsa med flugpapper, en klistrig pappersremsa där flugor
fastnar och inte kommer loss. Låt oss nu tänka att dessa flugpapper sitter på våra kroppar,
men det som fastnar är inte flugor utan erfarenheter som påverkar oss. Vi klistrar fast vid
olika saker olika mycket och bär detta med oss. När vi kommer till ett nytt sammanhang där
vi förväntas uppträda på ett visst sätt hindras vi av det som klistrat sig fast vid oss, men
förväntningarna kan även de ha fastnat vid klisterremsan och hjälper oss att göra vad vi bör
göra. Även om vi anpassar vårt sätt att vara efter de regler som gäller där vi är så är det som är
klistrat vid kroppen kvar. Förväntningar bygger på normativa uppfattningar och är oftast
osynliga regler som kan vara svåra att känna till för den som kommer utifrån, och reglerna
märks oftast först när vi bryter mot dem. Vi kan känna oss obekväma med de förväntningar
som lagts på oss. Ett tu tre – detta är den klistriga maskuliniteten.

64

Kalle Berggren, Reading Rap – Feminist Interventions in Men and Masculinity Research, (Uppsala Universitet,
2014), 243ff.
65
Detta kan jämföras med Kants teori om erfarenhet, och begreppen a priori – a posteriori.

22

Det är därför det är intressant att studera hur Folkhammar förhåller sig till kroppen, eftersom
kroppens upplevelser styr oss i vad vi gör. Det Berggren gör är att foga samman Butlers
kroppsblindhet med Ahmeds kroppsorientering.66 Han menar att Butler utgår från hur vi
repetitivt framför genuskonstruktioner men att hon inte är intresserad av kroppen i sig.67
Ahmeds däremot är intresserad av hur kroppar orienterar sig mot linjer, alltså vad som händer
när kroppen avviker från det förväntade.68 För Billy är kroppen en central del av hans
maskulinitetsskapande, men också hur han förhåller sig till andra maskuliniteter och andra
kroppar. Enligt Berggrens förståelse av Connell förhåller sig maskuliniteter hegemoniskt till
varandra, alltså de förhåller sig till ett ideal och uttrycker olika former av makt och påverkan
beroende på hur pass nära idealet de kommer. Connells poäng är att det finns olika sorters
maskuliniteter och olika former av ideal som är kontextbundna.69 Billy representerar alltså en
form av maskulinitet och befinner sig i olika kontexter där denna maskulinitet vinner och
förlorar i status/makt beroende på var han befinner sig. Med ett intersektionellt,
normsamverkande raster ser vi hur konstruktionen av maskulinitet är en del av en större
kontext när olika normer möter varandra och tillsammans bildar en grund för både
maktutövning och förtryck baserat på Billys erfarenheter, förutsättningar och bakgrund. Isak
och Billy befinner sig i en kontext men samtidigt i flera andra. Även om Billy är snygg, och
populär i en homosexuell kontext70 är han kanske inte lika framgångsrik i en yttre,
heteronormativ kontext. Även om han är starkare, vilket är en maskulinitetssymbol, kan hans
beteende uppfattas som ytligt och fåfängt ergo feminint. Som vi sett hos Billy förekommer det
en hel del från-pojke-till-man berättelser i hans tonårsnarrativ, som porrkonsumtion, vilket
senare följs av att Billy anskaffar sig en ny uppsättning av erfarenheter.
För att förklara den klistriga maskuliniteten hos Billy ska vi bege oss till en av verkstäderna
för hans maskulinitetsskapande – gymmet. Här blir det tydlig att det finns ett förhållande
mellan skönhet och intelligens, ”Att Billy är vältränad är det mest fantastiska med honom. Det
säger allt. Det säger att hans kropp härbärgerar ett komplext spektra av disciplin, skönhet och
bestialitet.”71 Centralt för queerteorin och framförallt för Judith Butlers teorier är tanken att
det inte finns något original utan endast konstruerande återupprepningar av ett ideal, vilket
föder tanken på ett original. Här ser vi att Billy ständigt positionerar sig efter förväntade
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linjer, likt Ahmeds teori om orientering,72 och återupprepar ett mönster som ryms inom det
snäva maskulinitetsideal han befinner sig i. I den här scenen har Billy studerat två killar på
gymmet, de tränar tillsammans i en fysisk närhet och pratar om sina flickvänner, samtidigt
som Billy iakttar deras bakdelar, som han anser slösas bort på flickvännerna.73 I slutet skriver
Folkhammar så här ”När Billy står i duschen och tvålar in sig vet han att killarna ser på
honom. Billy använder en billigare duschtvål när han är på gymmet. En sportig, två i ett, med
både schampo och tvål, för att han ska lukta som en vanlig man.”74 En vanlig man. Vad är då
en ovanlig man? Billy tydligen. Varför då? Jo, för att han begär männen han betraktar och inte
deras flickvänner. Även om Billy är en del av den maskulinitet som männen utgör är han inte
som dem, han är inte riktigt som dem och är insläppt på nåder. Billys brott är att vara
homosexuell, som sådan kan han aldrig vara som dem. Det är vad begreppet vanlig man
innebär. Det här kapitlet kallas för det homosexuella brottet, för att det vi studerar är hur
homomaskuliniteten som identitet innebär ett brott mot heteromaskuliniteten, Billys
homosexuella maskulinitet når inte ända upp, inte ända fram, för att han inte begär
kvinnokroppar sexuellt vilket ingår i den hegemoniska maskulinitet han befinner sig i. Hans
klistrighet förhindrar honom att passera ordentligt och bli en del av kollektivet. Det
samkönade begäret är den springande punkten.
Det finns ett begrepp som kallas för straight acting vilket innebär homosexuella män som
beter sig heterosexuellt, alltså maskulint och inte fjolligt och därför passerar som
heterosexuella.75 Ju mer du uppfattas som en heterosexuell man, ju mer makt får du i ett
samhälle som premierar rationalitet, beslutsamhet och tydlighet, egenskaper som traditionellt
knyts till maskulinitet. Nu är detta en hegemonisk fråga, vad som är maskulint och vad som
ger makt är till exempel inte samma sak i alla kontexter och inte heller alltid förenligt. Kvar
här finns dock Billys klistriga homosexualitet, att han begär män i en konstruktion av
heterosexuell maskulinitet som bygger på stryka, kroppslighet och begär av kvinnan. Billys
maskulina repeterande är inte tillräckligt, eftersom hans begär avviker från det förväntade,
han går utanför ramen för det ideal hans maskulinitet försöker anpassa sig till. Billy härmar ett
maskulinitetsideal, men hans härmande blir inte perfekt nog. Hans klister är i vägen. Trots det
är det just härmandet hos honom som skapar föreställningen om ett original hos killarna han

72

Ahmed, 68ff.
Folkhammar, 33f.
74
Ibid., 34f.
75
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=straight+acting, läst 2015-05-14.
73

24

betraktar. De i sig utför också en imitation, enligt Butler.76 De är i sig inga original, utan
framstår som det först genom misslyckandet genom det homosexuella brottet i Billys
härmande. Billy blir i denna kontext den Homosexuelle, en katt bland hermeliner som tillåts
vara där så länge han anstränger sig för att vara en hermelin, genom hans hermelinproduktion
bekräftas de andra hermelinernas existens, brottet skapar bilden av att det finns ett original.
Den ovanliga Homosexuelle skapar bilden av att det finns vanliga heterosexuella.

3.1.2 Isak – För smart för sitt eget bästa?
Vad det gäller Isaks maskulinitet är det svårare att få en klar bild eftersom det är främst
genom Billy som vi förstår Isak, och Isaks relation till de anhöriga, som hans familj kallas för.
Isak beskrivs på samma sätt som svag, skör och bräcklig, rent av neurotisk, i alla fall genom
Billys ögon men även i dem delar där Isaks eget perspektiv berättas.77 ”Ända sedan Isaks
första kyss, med killen som bakom skolbaracken sa ’Om du varit en tjej hade det ju inte varit
någon tvekan’, har diverse lobbyister lyckats få honom att vara rädd för sin homosexuella
kropp.”78 Men Isak kan även vara väldigt envis och självständig. En förklaring skulle kunna
vara att han saknar den konfrontativa bögens maskulinitet, han är inte out, loud and queer utan
snarare undanskymd och försiktig, som om han skäms för sin homosexualitet. Hur ska vi då
förstå hans maskulinitet?
För att göra detta får vi börja med den bakgrund som Isak bär med sig och undersöka hur den
påverkar hans produktion av maskulinitet, en maskulinitet som framstår som skuldmedveten,
troende kristen och rädd för synden som han trots allt inte kan låta bli att leva i. Isaks familj
benämns genomgående som de anhöriga79 relationen förklaras till exempel utifrån ”Det
slentriankristna, som gjort att det alltid funnits en renande tilltro till skulden, fast slentrianen
har gjort hela saken osynlig, och därför omöjliggjort uppror”.80 Familjerna är alltså något som
existerar i periferin, på ett ställe nämns till exempel att Isak är ”för smart” för att bli påverkad
av sin uppväxt, det är rent av en förklaringsmodell han anser föråldrad.81 Detta är alltså
Folkhammars ord, i ett utan inifrånperspektiv framstår Isak som mer påverkad av sin
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bakgrund än vad han vill tro. I vad som förefaller vara Isaks bräckliga hälsa är familjen endast
en medspelare i Billys omsorger.82
Om vi ska titta på hur Isaks maskulinitet produceras och vad hans brott mot maskuliniteten
består av är hans bristande begär till kvinnor ett brott i sig, men också hur maskuliniteten tar
sig i uttryck. Han är inte bara neurotisk utan bryter dessutom mot heteromaskuliniteten genom
att tillåta sig bli feminiserad och därigenom ansedd svag.
Ska vi då istället undersöka Isaks maskulinitetsproduktion ur ett homosexuellt perspektiv?
Om nu ett sådant finns. Isak är varken den konfrontativa bögen som står på barrikader eller en
som producerar en mer campig maskulinitet.83 Han är inte heller straight acting i det att han
inte anstränger sig för att uppfattas som heterosexuell, snarare vill han inte uppfattas som
homosexuell men verkar inte riktigt vilja uppfattas som heterosexuell heller. Vi hamnar alltså
i en neutral position där Isak begår ett antal brott mot ett antal olika positioner samtidigt.

3.1.3 En manual i växelverkan
Kroppen är något som är centralt i berättandet hos Folkhammar, och något som ständigt
påverkar Billy och Isak i deras relation till varandra, kroppar placeras i tydliga sexuella
kontexter där de skapar sin relation till varandra genom en köttslig förbindelse som lett till
romantisk sammanhållning. I sitt skapande av homonormativa relationella maskuliniteter
förekommer också förhållandet mellan utseende versus intelligens.
Billy tittar förvirrat på Isak. Billy har något trögt över
sin uppsyn och det är inte första gången det skrämmer
Isak. De fastnar så helt kort. Genskjutna av stumhet.
Han som skulle göra allting bra. Han som skulle bli så
hjälpt. Han försöker le mot honom. Han drunknar intill
honom. Han suger av honom. Han sätter på honom. Han
är nära, så nära, så långt från honom. 84

På samma sätt konstrueras Billy utifrån föreställningen om män som ständigt libidinösa,
”Eftersom Billy nästan alltid är kåt löser sig problemet med att Isak suger av honom”.85
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Vid ett tillfälle nämns att Isak hört om attacker i parken och använt det som ett argument i sin
strategi för att kunna leva sin homosexualitet i det dolda. Men ”Han kom på bättre tankar med
tiden men var vid det laget redan förstörd av självförnekelse, självhat och en del annat”.86
Överlag utgår Isaks agerande ifrån hans ångestskapade demoner och inte så mycket från en
faktisk omgivning,87 men när Isak och Billy lämnar lägenheten och beger sig ut på utflykt
ändras en del av balansen. Isak får panik när han ska pröva att köra bil och blir i Billys ögon,
”Den söte lille offergossen”.88 Deras utflykt slutar med ett försökt besök hos de anhöriga,89
vilket får Isak att bokstavligen kasta sig ur bilen mitt i en kurva, där han blir sittande i en
sluttning och funderar, varpå Billy kastar sig över honom och binder ihop hans armar och
ben.90 Här resonerar sig Isak fram till att försöka påverka Billy på olika sätt, deras maktlek är
för nära verkligheten för att vara en lek. Det enda som fungerar för att bli fri är att Isak spelar
på sin svaga sida, nämner sin panikångest och får Billy att utbrista ” ’Jag ska ta hand om dig,
Isak.’ /…/ ’Vi behöver inte träffa några andra.’ /…/ ’Varken några läkare eller anhöriga.’ /…/
Vi fixar det här tillsammans. Right, champ?’”91 Detta påverkar deras relation, i bilen hem är
de tystare, restriktare med kroppskontakt och när de väl kommer tillbaka till Isaks lägenhet
går Billy från att ta hand om och rensa upp till att göra sorti med orden ” Jag går ut en sväng.
Jag går hem ett tag. Jag bor ju inte här. Jag kommer väl tillbaka”.92 Och det gör han, för att
hämta sina saker.93
Jag skulle vilja säga att maskulinitetsproduktionen mellan Isak och Billy repeterar ett antal
genusperformativiteter samtidigt.94 Isak är både svag och beslutsam, Billy är stark och
omhändertagande. I det nedanstående citatet ser vi hur Billy frammanar en känsla av att han
inte syns i förhållandet.
”Du…” säger hans spröda förminskade röst
”du… jag måste prata, vi måste det”. Isak
ligger stel och försöker att inte knyckla till
vykortet. Den sugande tröttheten är
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omedelbar när Billy ber honom om något.
Han orkar varken svara Billy eller styra av
honom. Billy suckar medan han hastigt reser
sig upp. Slår ut med armarna när han
gråtskriker, han är ju inte den som sparar på
krutet:
”Jag vill bli sedd, Isak! Sedd”
/…/
Eftersom Billy nästan alltid är kåt löser sig
problemet med att Isak suger av honom. 95

Billys syns inte eftersom han bara är en kropp, står för maskulinitet som kroppslighet och
begär. Billy visar sina känslor för Isak med vad han gör, medan Isak visar dem genom vad
han säger. Billy tillåts inte ha några känslor förutom de rent kroppsliga, libidinösa, medan
Isak får stå för känsligheten. Motsägs nu inte min analys av den binära homomaskulinitetens
heteronormativitet i romanen? Nej – inte om vi dessutom lägger på ett intersektionellt raster
och infogar en klassrelaterad dimension av maskulinitet. Billy får representera en
arbetarklassidentifierad maskulinitet där känslor är underordnade kroppen och vad kroppen
gör, där känsloliv ses som något feminiserat och dåligt. Isak däremot får gestalta en mer
medelklassidentifierad maskulinitet där kroppen inte är lika central, utan det är känslolivet
och framförallt den intellektuella tankeförmågan som är det hegemoniska idealet. Detta är
alltså de maskuliniteter som konstrueras, vilket var en av frågorna som ligger till grund för
undersökningen i det här kapitlet. Vilka normer är det då som återskapas mellan dem i deras
samspel? Utifrån konstruktionerna av maskulinitet skapas i deras växelverkan en annan
uppsättning av positioner, de framställer inte rollerna man och kvinna utan beskyddare och
den som beskyddas, på samma sätt som de framställer rollerna som den som leder och den
som blir ledd.
Detta innebär att i deras förhållande förefaller ingen dikotomi mellan maskulint och feminint
kodade positioner, eftersom de båda producerar genus åt olika håll, samtidigt. Både Isak och
Billy tillåts alltså vara svaga och starka i relation till varandra. Samtidigt är relationen byggd
på att Billy tar hand om Isak. Det finns en beskyddarstrategi hos Billy, Isak är beroende av
Billy och Billy bekräftas i och med detta beroende. Överlag är Billys framskrivna sinnelag att
känna sig upplyft av att hjälpa till, att finnas där.96 Den andra byggstenen i deras förhållande
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förutom Billys omhändertagande av Isak är den sexuella praktiken, något som håller dem
samman genom hela boken och fungerar som en katalysator och lösning på samtliga
konflikter.97 Vilket syns i Billys resonerande kring sin otrohet. ”Men själva snedsteget att
knulla en mun utanför den monogama överenskommelsen kommer i sitt söndrande av Billys
perfektion förse honom med förnyad kraft”.98 Billys genusproduktion bygger alltså på att vara
den maskulina partnern i deras förhållande, de orienterar sig utifrån en heteronormativ
uppfattning om genusproduktioner, som kan förstås utifrån en klassorienterad förklaring av
maskulinitetsideal. Men båda parterna kan ha föreställningen om att de är den som
producerar ”mannen” i förhållandet, och sålunda subliminalt skapa ett växelspel. Detta utgår
också från en assimilerad homonormativitet där de skapar sig själva som dikotomiska parter,
eller om en ska vara rättvis, Billy gör detta. När han förlorar makten om att vara den styrande,
maskulina, partnern, avslutar han relationen eftersom dess grundfundament, Isaks behov av
honom, är försvunnet.

3.2 Hellre sömnlös än sömlös – genuskonstruktioner i Patrik 1,5
Från romanen Isak & Billy går vi nu över till filmen Patrik 1,5. Kapitlen nedan är döpta efter
huvudrollerna (spelade av Meg Ryan och Tom Hanks) i en av Nora Ephrons mest kända
filmer, Sömnlös i Seattle.99 För det finns likheter mellan Lemhagen och Ephron. Patrik 1,5 är
en romantisk komedi, där Lemhagen har knutit sig an Ephrons konstruktioner och lek med
maskulinitet och femininet. För att förklara den här jämförelsen kommer jag utifrån syftet att
bryta ner parets maskulinitetskonstruktioner var för sig, undersöka deras eventuella
normbrott, och sedan undersöka vilka normativa ideal som framträder i deras relation. Den
centrala berättelsen i Patrik 1,5 är att paret Göran och Sven är nyinflyttade i ett villaområde.
De ska nu adoptera, men Patrik är inte 1,5 som det står i papperna utan en 15-åring med
trasslig bakgrund som passerat genom otaliga familjehem och andra placeringar genom åren.

3.2.1 , Göran Skoogh/Annie Reed
Låt oss börja med titta på vem Göran är och vad för slags maskulinitet han producerar. Göran
arbetar som läkare på en vårdcentral. Hans stora intresse är hans trädgård. Hans maskulinitet
står för mjuka värden och idealiserar en viss form av leverne. Göran vill bara passa in,
anpassa sig. Vad händer då när hans mjuka värden möter grannarna som han vill bli
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accepterad av? Grannar som uttrycker en annan form av maskulinitet, där maskuliniteten
upprätthålls genom att sköta grillen och vänsterprassla med grannhustrun? En incident i
filmen berättar rätt mycket om krockar mellan olika världar, inte bara homosexuella och
heterosexuella sådana utan om olika maskulinitetsditon. Görans granne berättar att han är
imponerad över det arbetet som Patrik utför i grannens trädgård, vilket han har betalt Patrik
för. I konversationen mellan Göran och grannen framkommer att grannmannen tidigare haft
en sexuell relation med grannparets yngre hemhjälp från ett annat land. Grannen antyder nu
att Göran har ett liknande arrangemang med Patrik. Det som händer här analyserar jag som ett
möte mellan maskuliniteter och en strategi för att upprätta maskulinitet i en specifik kontext.
För grannen är det en självklarhet att han i sin roll har den här formen av privilegier mot
andra, det är inget konstigt att ha sex med sin hemhjälp, en person som han har betalt och
sålunda även betalat för det sexuella mötet. För Göran är detta en omöjlighet, utifrån hans
klistriga maskulinitet. Som homosexuell man är pedofilanklagelsen något som kan tolkas
extra utsättande utifrån samhällets attityder. Det som händer nu är att Göran gör motstånd,
han kallar tillbaka Patrik till sig och avbryter den ekonomiska överenskommelsen mellan
Patrik och grannen. När grannen protesterar så fäller Göran honom till marken på grusgången
och går in till sig med Patrik. Det intressanta här är att när grannen framlägger påståenden om
Görans karaktär, kopplat till den homosexuella identiteten, blir Göran defensiv och försvarar
dels sin heder men också sin familj. Det kan dels läsas som en patriarkal ordning, men även
som en del av ett moderskap, lejoninnan som attackerar när barnet blir hotat.
Överlag är det nämligen just det empatiska men samtidigt protektionistiska som syns i Görans
praktik. Vid ett annat tillfälle har han och Sven bråkat och Sven kommer hem full och ragglar
runt i trädgården tills han däckar i en buske och Göran och Patrik leder in honom. Den stora
anledningen till att de bråkar är att Göran vill låta Patrik stanna, vilket Sven inte finner sig i.
Då väljer Göran att kasta ut Sven och försöka adoptera Patrik ensam. Från och med detta tar
berättelsen en ny vändning, och berättar uteslutande ur Görans perspektiv, där också sympatin
växer fram.
Och nu kommer vi fram till själva kärnan i Görans maskulinitet. Han står för empati och
moderlighet, en feminiserad maskulinitet där han orienterar sig emot det maskulina (Sven)
och producerar ett motsatsförhållande. Hur kommer detta sig då? Återigen får vi använda
Berggren och den klistriga maskuliniteten. Normer syns överlag inte förrän någon bryter mot
dem, vilket är vad Göran gör. Hans normbrott manifesteras i relationen med omgivningen där
det som klistrat sig fast vid honom är i vägen, hans maskulinitet skaver mot den maskulinitet
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som generellt produceras i kontexten han befinner sig i. Till det kommer hans begär. Genom
att ta empatin och mjukheten, som kan ingå i en medelklassig maskulinitet, och tillföra ett
samkönat begär går han över gränsen för det homosociala kontraktet där intimitet är
begärslöst och sålunda konstruerar subjektet som maskulint utifrån en kulturell förståelse av
manlighet. Genom detta normbrott, denna överträdelse in på förbjuden mark, visar Göran på
hur skör den osynliga, men ack så viktiga, gränsen är.
3.2.2 Sven Skoogh/Sam Baldwin
Innan Svens relation med Göran har han varit gift med en kvinna och de har en tonårsdotter
tillsammans, relationen tog slut när Sven bedrog sin fru med Göran. Nu är det Göran och
Sven som är ett par istället. De flyttar i filmens början in i en villa, som verkar likna den som
Sven och hans fru bott i. Sven arbetar på kontor, dricker whiskey, röker cigaretter och lyssnar
på country. Det är de detaljer av hans personlighet som framgår. Han har också en tendens att
dricka för mycket och att ta till våld, vid ett tillfälle i filmen blir han arresterad för våld mot
tjänsteman. Hans inställning till Patrik är att han är en ligist och i sanningens namn verkar han
inte lika intresserad av barnskaffandet som Göran är, men när någon tar ifrån honom vad som
är ”hans” blir han upprörd. 100 Sven uppvisar en tydlig vilja att få som han vill, en
kompromisslöshet som gör att han hellre lämnar förhållandet än accepterar att Patrik är en del
av deras familj.
Nu ska vi tolka Sven genom Connell. Den hegemoniska maskuliniteten innebär att det finns
ett ideal som individuella subjekt förhåller sig till, vilket innebär att den makt som en grupp
eller individ har är en makt som gruppen/individen oftast är intresserad att behålla via status
quo.101 Vilket Svens ambivalens vittnar om när han vacklar mellan vilken grupp han tillhör,
ergo vilken som ger honom mest makt. Detta innebär att olika grupper förhåller sig på olika
sätt till ideal kring maskulinitet, och får olika sorters makt, vilket är bundet av kontexten.
Sven får här ses som den som dragit vinstlotten i det hegemoniska lotteriet. Han har en
klassbakgrund och ett jobb som ger honom rätt sorts makt och inflytande i sin kontext, han
uttrycker en viss form av maskulinitet som ger honom mer makt än andra maskuliniteter,
kontextuellt. Ett kontorsjobb är inte per definition mer statusmässigt än att vara läkare, snarare
tvärtom i vissa kontexter. Här är det alltså viktigt att komma ihåg att Sven och Göran
producerar olika sorters maskulinitet, rör sig i olika kontexter och positionerar sig olika. Här
kommer även den klistriga maskuliniteten in i bilden. Vi vet att Sven kommer in i berättelsen
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med att ha levt i en heterosexuell relation med en kvinna och har ett barn redan med sig.
Denna relation har han sedan övergivit genom att vara otrogen med Göran och sedan bilda en
relation med honom. Han bär på vissa erfarenheter som skapar honom och hans konstruktion
av maskulinitet i relation till Görans dito, där han konstrueras som den heterosexuella
maskuliniteten i deras förhållande. Sven är den perfekta illustrationen av heteromaskulinitet,
mannen som är van vid att få sin vilja igenom. Han är bögen som uppfattas som den
maskulina heterosexuella mannen, men är han intresserad av att leva familjeliv? Hans ideal är
något annat, lite för våldsamt och queer för den plats han befinner sig på, i den trygga
medelklassen som inte slåss utan istället fryser ut sina grannar från grannskapsfester för att de
är konstiga. Han är ett brott mot den homosexuella kontext han befinner sig i också, där
familjebildningen är det som står högst i kurs. När han i slutet återvänder till relationen, och
Göran tar emot honom, kapitulerar han och anpassar sig efter Görans ideal. Och med detta i
bakhuvudet ska vi nu gå in på hur Sven och Göran samspelar genom att komplettera varandra.

3.2.3 Mars och Venus – Sven, Göran och kompletteringsteorin
Som vi sett tidigare så föreligger det i Ella Lemhagens narrativ och dramaturgi en
sympatiriktning riktad mot Göran, det är han som är hjälten som gör det rätta och Sven är
övergivaren som får komma tillbaka när han anpassad sig den familjebundna relationsnormen.
Det är ett spel med arketyper som sätts i förhållande till varandra och som känns igen från de
romantiska komedierna som föddes med Nora Ephrons filmproduktion där det var kvinnan,
som var hjälten som fick sympatin och som fick mannen att anpassa sig till hennes vision.
Lemhagen gör Göran till en heroine som får stå upp för klassiska familjebundna, kulturellt
feminina, värderingar som får publikens sympatier medan Sven är skurken som står för kaos
och förstörelse, en manligt destruktiv kraft som angriper poliser, super sig redlös och ramlar
omkull i rabatten till grannarnas förskräckta tillfredställelse och är den som bryter upp från
familjen och bildar en ny. Sven är den som är otrogen, som bildat sin relation med Göran när
han redan levde i en annan, som inte vill kopiera det heteronormativa livet en gång till. Svens
intention att omvandla relationen utifrån ett annat normsystem, som inte bygger på en
reproduktionsagenda som kopierar heterosexuella levnadsmönster, möts med oförståelse och
hans enda sätt att återkomma till relationen är att kapitulera. Om Sven är en symbol för det
queera och Göran en symbol för den assimilatoriska homofilen visar Lemhagen tydligt vilken
form av den Homosexuelle som är att föredra. Detta förstärks utav att Sven och Göran speglar
ett heteronormativt beteendemönster och en förväntan på samkönade par, genom deras
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reproduktion av ”mannen” respektive ”kvinnan” i förhållandet, vilket alltså är de normer som
reproduceras i deras samspel. Genom denna reproduktion tillskrivs Sven respektive Göran
olika egenskaper och förväntningar. Göran är den omhändertagande vårdcentralsläkaren med
en fascination för trädgårdsarbete och som driver på det reproduktiva familjebildandet medan
Sven, den whiskeydrickande, cigarrökande, countrymusiklyssnande och pizzaätande
kontorsmannen med missbruksproblem och en tendens att lösa problem med våld, står för en
misslyckad kontrast till det önskade idealet. Han blir ett queert läckage, en möjlig hjälte för
dem som redan står utanför normen. Men Sven tillåts inte ta på trikåerna utan blir det aparta
queera inslaget i förhållande till Görans assimilationstaktik. En taktik som även om den är
sympatisk inte är så framgångsrik. Han anstränger sig för att passa in men tas inte riktigt på
allvar. Han blir en halvman, bögen som inte riktigt är en man. I den kontext han befinner sig i
blir hans begär, något som han inte kan bli kvitt, en klistrighet som är i vägen. Han tar den
moderna medelklassiga mannens maskulinitet och töjer så mycket som det går. Trots hans
ansträngningar får han acceptera att uteslutas från gemenskapens grannfester, få sin brevlåda
utsatt för sprängare, och skvaller mellan granhäckarna.
Genom att sympatierna i narrativet hamnar hos Göran reproduceras en bild av Svens ”livsstil”
som det dåliga och av samhället ansett som mindre eftersträvansvärt. Detta går att jämföra
med argumentet kring en ”homosexuell livsstil” i relation till den ”heterosexuella livsstil”
som Göran försöker efterlikna och anpassa sitt förhållande till assimileras in i. Göran vill
passa in i villaområdet, men blir inte tagen på allvar, han blir aldrig riktigt en del av dem.

3.3 Summerande slutsatser
Ett normbrott har begåtts. Vad hade Agatha Christies romangestalt Jane Marple gjort? Druckit
te. Sedan hade hon samlat på sig bevis för att presentera i romanens slut och påvisa vem som
är skyldig till vad. Så, vad har vi för bevis? När vi presenterar bevisen behöver vi återgå till de
frågor vi ställt till materialet.
De frågor vi ställt till materialet i undersökningen är dels vad för slags maskuliniteter är det
som konstrueras? Detta kontrasterar vi sedan mot frågan om vilka normer reproduceras i
gestalterna i sitt inbördes samspel?
De fyra männen representerar fyra olika sorters maskuliniteter, som de alla bryter mot. Dessa
maskuliniteter är kopplade till olika kontexter. I exemplet med Isak och Billy har vi i Isak den
neurotiska mannen som slås mot sitt självhat. Isaks erfarenheter, det som klistrat sig fast vid
honom och skapat en klistrig maskulinitet, påverkar honom i sin syn på sig själv. Han bär på
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ett syndfullt synsätt där han betraktar sig själv som en syndare, en misslyckad person. Han är
vek, neurotisk och icke-producerande. Hans erfarenheter är fastklistrade vid honom och gör
hans maskulinitet klistrig, där hans neuroser och begär förhåller sig till varandra och till vad
som finns omkring honom. Samtidigt är han skapad i en medelklasskontext, där det
intellektuella är överordnat det kroppsliga. Men i det intellektuella ingår också andra känslor,
som auktoritet, respektabilitet, rationalitet. Egenskaper som Isak uppvisar först i slutet, när
han frigör sig från Billys omsorger när den senare bryter mot pakten om att inte ha kontakt
med de anhöriga. I växelspelet som uppstår mellan Isak och Billy uppstår även en
maktförskjutning där makten skjuts mellan dem som en flipperkula. När den ena är svag är
den andra stark, när den ena är omhändertagen är den andra omhändertagen och så vidare. Här
i ligger ett normativt ideal i det att ett par är komplement till varandra och blir motsatser, även
om Isak och Billy så att säga byter plats.
Billy får här representera en annan form av maskulinitet. Här är det kroppen som är det
viktiga, inte det intellektuella. En mer arbetarklassdefinierad maskulinitet. Här har vi
dessutom en mer utpräglad homosexuell identitet som försöker kommer överens med den
heteromaskulinitet som Billy anpassar sig till. Här är det råstyrka, kropp och beslutsamhet
som är de egenskaper som idealet bygger på. Men även här ser vi att Billy bryter mot det mest
fundamentala, han begär fel sorts kroppar. Genom detta kapitel framkommer vissa normativa
ideal av vad maskulinitet är, hur maskulinitet konstrueras genom initieringsriter och hur ett
homosexuellt subjekt hanterar sin heterosexuella omgivning. I Billys konstruerande av sin
maskulinitet i senare år märks hur han styr in den mot ett särskilt mål, ” Billy tänker. Billy
slutar upp med det. Han festar och tränar. Han är mycket medveten om hur han rör sig.”102
Han skapar alltså sin maskulinitet utifrån en tydlig bild av hur han passerar och uppfattas av
andra. Hans kroppsbesatthet är inte bara kring sin egen utan även kring andras manskroppar.
Detta i kombination med en homosexuell identitet som bygger på promiskuitet, ytlighet och
uteliv - en annan form av homonormativt ideal. Gestaltningen anspelar dessutom på en annan
stereotyp, den dekadenta Homosexuelle mannen med promiskuöst leverne, en omöjlighet att
leva i ett monogamt förhållande. Deras förhållande bygger på en monogam överenskommelse,
där de uttryckligen valt varandra, summerat med att det bygger på kärlek, kompromisser och
respekt.103 Det intressanta här är att det faktiskt förekommer en diskussion om monogami, i de
två andra verken som vi kommer att analysera ses monogamin som något underförstått. När
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den här erfarenheten är fastklistrad vid kroppen och möter ett heteronormativt
maskulinitetsideal blir det fastklistrade i vägen för ett fullständigt konstruerande. Kopian blir
skev och förvrängd och skapar samtidigt tanken om ett original.
I fallet med Isak och Billy ser vi alltså klistrig maskulinitet som vårt bevis på att ett normbrott
sker. Men i fallet med Sven och Göran i Ella Lemhagens Nora Ephron-influerande film Patrik
1,5 kräver analysen mer komplexitet. Här handlar analysen om kontexten och om två olika
tolkningar av medelklassmannens maskulinitet. Sven och Göran utgör motsatser till varandra,
genom ett fastlåst kompletterande. De delar upp medelklassmannen i två bitar, där de fyller
upp varsin del. Men eftersom de är män som begär varandra bryter de mot hur
heteromaskuliniteten förväntas se ut i deras kontext.
Deras normbrott att inte begära kvinnor i relationen kompenserar de genom att de konstruerar
sig själva som den maskulina och den feminina partnern i ett heterobaserat spel konstruerat på
motsatser. Deras assimilationspraktik, där de reproducerar dessa normer sitt samspel, leder till
olika konsekvenser och normbrott var för sig och tillsammans. Sven är handlingskraftig och
stark men för våldsam för den medelklassiga kontexten han befinner sig i. Hans intressen som
whiskey, countrymusik och rökning är missanpassade i kontexten utifrån det att de snarare
signalerar ett arbetarklassideal. Markörerna och kontexten stämmer inte överens, det blir åter
igen klistrigt. Svens bakgrund och preferenser skapar honom en distans till omgivningen, det
som är fastklistrat hindrar honom från att passera och assimileras. Göran däremot är mindre
våldsam och har ett yrke, läkare, som inger respektabilitet. Men han är empatisk,
omhändertagande, intresserad av trädgårdsskötsel och utför sin läkargärning på en vårdcentral
och inte på mer statusgivande avdelningar som kirurgen eller annan specialistenhet.
De begår sitt normbrott både tillsammans och individuellt men straffas utifrån det på olika
sätt. Det är dels det gemensamma straffet att uteslutas ur gemenskapens grannfester, få sin
brevlåda utsatt för sprängare, och skvaller mellan granhäckarna. Men även individuella straff,
som utöver det formella efter att Sven misshandlat en tjänsteman, handlar om att uppfattas
som en kopia, vars kopierande skapar idealet. De heterosexuella männen i grannskapet lyfts
upp i sin maskulinitet genom Sven och Görans brott mot den obligatoriska heterosexualiteten.
Detta brott skapar idén om det heterosexuella originalet som den heterosexuella omgivningen
kan kopiera. Görans empati uppfattas som en bristande manlighet och han blir den
Homosexuelle i relation till de heterosexuella, en grupp han nästan desperat vill accepteras in
i. Svens queera läckage gör honom till en anomali i habitatet, någon som känner sig fången i
en för honom främmande miljö.
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Det var bevisen och framläggningen. Vad blir då slutsatsen? Här ska jag avslutningsvis svara
på den övergripande frågan för kapitlet om vilka normativa ideal finns i verken.
I det här kapitlet har vi sett att konstruktioner av maskulinitet dels kan göras genom ett
växelspel mellan feminint och maskulint kodade genusperformationer, vilket skapar en
maskulinitet som bygger på vad jag efter Berggren kallar för klistrig maskulinitet, alltså de
erfarenheter som fastnat vid individen färgar av sig på och påverkar dess konstruktion av
maskulinitet. Subjektet orienterar sig inte bara utifrån en idé om hegemonisk maskulinitet som
är kontextuellt bunden, själva orienterandet ter sig olika från individ till individ som befinner
sig i kontexten. Om en bildlig jämförelse tillåts har subjekten samma kontroller som ska
stansas, men de använder olika stigar dit eftersom deras kartor varierar.
En annan strategi som används i verken är att konstruera maskulinitet och relationer utifrån en
bestämd idé om vad maskulint och feminint är och där den ena partnern tar rollen som den
maskulina med en uppsättning kulturella attribut medan den andra får ta rollen som den
feminina på liknande sätt. Detta blir ett sätt att normalisera de normativa idealen i
relationerna. En normalisering som aldrig når ända fram, eftersom det samkönade begäret
kommer i vägen och skapar normbrott. Det är vad vi ser i hur Sven och Göran konstruerar sin
maskulinitet och hur de förhåller sig till hegemonisk maskulinitet. I mötet med den
heteronormativa kontexten de befinner sig i uppstår exempel på klistriga maskuliniteter. I
nästa kapitel ska jag undersöka hur detta påverkar deras förhållande och hur de blir de
homosexuella i relation till den heterosexuella omgivningen. Då kommer jag att undersöka
materialet utifrån obligatorisk heterosexualitet och hur detta ligger till grund för den nya
homonormativiteten.
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4. Relationer – Hur en man blir homosexuell på 90 minuter.104
Nu går vi vidare i vår normbrottsutredning, men i det här fallet är det inte Miss Marple som är
förebilden utan den gamla klassiska blodhunden. Nu ska vi nämligen följa ett spår och
förhoppningsvis komma fram till ett mål. I förra kapitlet undersöktes normbrott kring
konstruktionen av vissa maskuliniteter, i relation till uppsatsens syfte. Nu ska jag gå vidare i
uppsatsens syfte och i detta avsnitt undersöka hur homosexualitet konstrueras i relation till
heterosexualitet och vilka normbrott som uppstår i samband med detta. På samma sätt som att
maskulinitet inte existerar i ett vakuum gör inte heller homosexualiteten det. Den existerar i
relation till heterosexualiteten. Enligt Judith Butler finns inget original; heterosexualitet
kopierar sig självt, eller rättare sagt föreställningen om och praktiker om vad sexualitet är
sprids ut och naturliggör heterosexualitet.105 Frågan vi kommer ställa oss då är om
heterosexualitetens naturliggörande även stöds av föreställningar om homosexuella
praktiker i materialet?
För att förstå vad homosexualitet är måste vi också veta vad det inte är. Teoretikern Leila J.
Rupp gör till exempel skillnad på samkönat begär och homosexualitet,106 där det senare är en
identitet som utför det föregående. Uppsatsen kommer att använda detta för att undersöka om
det uppstår en distinktion mellan homosexualitet och samkönat begär i materialet och
varför det i sådana fall gör det.

4.1. Fyra år till av riktiga homosexuella och bigotta bisexsditon
Den här delen av uppsatsen undersöker hur homosexualitet skapas i relation till det
heterosexuella kollektivet. För att undersöka detta använder jag filmen Fyra år till och kommer
fokusera mig på vad som händer när en bisexuell praktik identifieras som en homosexuell.
Genom att undersöka hur de tre sexuella läggningarna bisexualitet, homosexualitet och
heterosexualitet förhåller sig till varandra kan vi sätta ljus på olika föreställningar om vad det
innebär att vara homosexuell som identitet och hur detta skiljer sig från de övriga sexuella
läggningarna.
4.1.1. Den bigotte bisexuelle frimicklaren
Ett centralt begrepp i Fyra år till är bigotteri, skenhelighet. Detta används på olika sätt, dels
kring politiskt spel men även kring identiteter. Ett exempel på detta är ett resonemang om
bisexualitet där Martin hävdar att begreppet bisexuell är ett begrepp skapat av borgerliga
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politiker som ett skydd för att dölja att de är homosexuella, ”bisexualitet är en myt skapad av
socialstyrelsen”.107 Referenserna till bigotteri och bisexualitet kan i ljuset av uppsatsens syfte
tolkas som en relation mellan skapandet av den Heterosexuelle och den Homosexuelle mannen
där den Bisexuella mannen fungerar som ett mellanting, en strategi att ta till för att inte förlora
sin position. Du sätter dig på Bitåget från Heterostaden och åker till Homobyn, tåget är endast
en transportsträcka och det går bara att köpa biljett åt ett håll.
Just bisexualiteten och det osynliggörande vi ser exempel på ovan är en viktig del i förståelsen
av hur det homosexuella communityt och hbt-spektrat fungerar. Joshua Gamson tar upp vad
han kallar för det queera dilemmat, det vill säga att spektrat både kretsar kring en
sammanhållning och ett upplösande.108 Spektrat för identiteten som den Homosexuelle är
samlat kring, eller orienterat utifrån, ett identitetsbegrepp där homosexualiteten bygger inte bara
på ett begär utan även på ett kulturellt kapital. Detta är i tydlig kontrast till det queera
perspektivet som låser upp begäret och frigör det från identiteten. Mötet mellan dessa båda
verkligheter skapar en friktion. Den queera praktiken skakar till det fundament som det
homosexuella communityt är byggt på.109 Medan hbt-spektrat och det homosexuella
communtyt (som inte är samma sak) har skapat sina egna institutioner som ett motstånd mot
heterosexistiska praktiker, vill de queera praktikerna lösa upp identitetsbegreppet eftersom
queer härstammar från en konstruktivistisk teori.
Hur hänger nu detta ihop med inställningen till bisexualitet i Fyra år till och konstruktionen av
homosexualitet? Jo, i föreställningen om en homosexuell identitet är den bisexuella inte
välkommen, den står utanför och tas inte riktigt på allvar, eftersom den bisexuella kan ”välja”.
Gamsons poäng är att av dessa två praktiker finns ingen vinnare, eftersom de både två är fullt
logiska, fixeringen vid fasta identiteter är både en grund för förtryck och en grundförutsättning
för politisk makt och aktivism.110 Genom representation kan en rörelse skapa förtrogenhet och
respektabilitet. Men genom denna representation riskerar gruppen även att gräva en grop åt sig
själv eftersom de riskerar att låsa identiteter till något som är fast och statiskt när identiteter i
själva verket tenderar att vara flytande och dynamiska. Dessutom finns det en risk att den
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sociala rörelsen tar sig tolkningsföreträde för identiteten och dess betydelse och tillskriver den
vissa egenskaper och åsikter som alla som ingår i gruppen inte känner igen sig i.111
Som vi kunnat se genom det empiriska materialet och undersökningen av Isak & Billy i tidigare
kapitel, föreligger en föreställning om att homosexualitet har en viss kulturell betydelse, är
förknippad med en viss uppsättning av egenskaper och attribut, och är något som inte alltid är
så tilltalande. Alltså kan bisexualitet användas för att bibehålla en position som ger större makt
och fler privilegier, men till detta kommer nu en ny uppsättning av kulturella koder där den
bisexuella ses som ambivalent. Enligt Martin är alltså själva begreppet bisexualitet ett bigotteri,
och här förs ett resonemang kring att bisexualitet är en fas mellan heterosexualitet och
homosexualitet. Detta gör att filmen ingår i en diskursiv diskussion kring bisexualiteten som en
ursäkt och det förakt som bisexuella kan stöta på från båda läger, alltså en dubbelbestraffning.
Martins resonemang går ut på att underkänna Davids identitet som bisexuell och direkt tillskriva
honom en homosexuell dito utifrån Davids begär för Martin. Begäret, och den sexuella
praktiken, blir alltså direkt kopplat till en identitet utan att egentligen förhandlas mellan
parterna. Diskussionen sker i direkt anslutning till deras första sexuella möte, och Davids första
kroppsliga kontakt med en annan man, och nästan direkt förvandlas praktiken till en teoretisk
diskussion om identitet. Det finns i detta inga egentliga gråzoner, tanken att David skulle kunna
vara heterosexuell med ett begär för män berörs inte överhuvudtaget. Förutom indignerade brev
rörande queers vara eller icke vara finns det i Gamsons undersökning upprörda brev kring
bisexualitet, Gamsons analys är att det landar i en diskussion om vem som får vara med eller
inte.112 Likt små barn som försöker bilda vänskapskonstellationer och reagerar negativt på att
deras småsyskon eller yngre kusiner vill vara med i leken, reagerar en del av brevskrivarna på
de bisexuella som kräver att bli synliga och få ta plats i gruppen. För att skapa en grupp krävs
att du skapar gränser för vilka som får vara med, och således vilka som inte får det. När
grupptillhörigheten sakta men säkert luckras upp finns det en risk att de som var där från början
känner sig undanskuffade och att ”deras” grupp har invaderats av andra. Som Gamson skriver
har det homosexuella commintyt från början haft en medelklassig och vit113 framtoning, som
blivit ifrågasatt av arbetarklassen och av personer som rasifieras som icke-vita, men den stora
utmaningen ligger i ifrågasättandet av gruppens samanhållning och politiska viktighet.114 Ju
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större och spretigare en grupp blir, ju större och komplexare blir frågorna som gruppen måste
hantera rent politiskt. Att då vara bisexuell, ses enligt Gamsons undersökning som ett sätt att
svika gruppen, dess ideal och dess politiska plattform (= identiteten).115
4.1.2. En riktig homosexuell
I en passage i filmen har David och Martin åkt till Davids föräldrar för att hjälpa dem med taket.
Det hela kulminerar i att Martin hjälper till med taket och David serverar kaffe. De tillbringar
natten tillsammans. På morgonen är det en gammal granne, Barbro, som knackar på fönstret
och en diskussion mellan Barbro och David utbryter. Det hela avslutas med ”Bit ifrån, låt inte
sossarna knulla dig i arslet”.116 Här används alltså analsex, och att vara den mottagande
partnern, som något underförstått negativt. Barbro är även noga med att poängtera Davids, i
hennes tycke, brist på manlighet. Barbro får här stå som en representant för ett heteronormativt
tänkande där David inte producerar maskulinitet i tillfredställande mån. Dessutom, att ”låta sig
knullas i arslet”, att vara den mottagande partnern i ett analt samlag, blir här till en feminin,
passiv, position i relation till den maskulint, aktiva positionen som givande. Davids
performativa genusproduktion underkänns och kopplas här direkt till en, för biopubliken
underförstådd, sexuell praktik. Det är alltså inte själva homosexualiteten, eller den samkönade
praktiken, som ska ses som något negativt. Det är det faktum att David producerar femininet
och antas utifrån det vara en mottagande partner som blir det negativa. Det är inte samkönat sex
i sig som är problemet, det är när en individ som passerar som man agerar feminint och går
utanför den heteronormativa konventionen.
Här skulle jag vilja stanna upp och diskutera analpenetration som kulturell betydelse. Leila J.
Rupp har påpekat att analpenetration har en kulturell bärning som manlighetsritual, på samma
sätt som spermakonsumtion.117 Alltså för att bli man behöver du bli penetrerad analt, när du
sedermera blivit man intar du rollen som den penetrerande. Den anala penetrationen har alltså
ett värde i och med den att den indikerar en metamorfos. Detta kopplat till den västerländska
kontext som redogjorts för ovan ser vi hur genusproduktion kan exemplifieras genom
kontextuell kommunikation kring sexuella praktiker. Den här repliken är en del av en
konstruktion av homosexualitet, på ett metaforiskt plan uppstår en överenskommelse mellan
publik och filmskapare. Analsex är något som tillskrivs homosexuella män, att vara den
mottagande partnern ses som en manlighetsförlust. David framställs som den mjäkiga
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medelklassmannen, fjollan i relation till den maskulina socialdemokraten Martin. Här skrivs
relationen in i en föreställning om genuspositioner i en relation. Här är det dock något som
appliceras utifrån, i receptionen mellan film och filmbetraktare, och bygger på en kontextuell
förförståelse.
Vad innebär det då att vara homosexuell? Och hur mycket påverkar omgivningens
föreställningar skapandet av den Homosexuelle? För att besvara dessa frågor kommer jag att
analysera den återkommande tankefigur som återfinns i Fyra år till om hur en riktigt
homosexuell man bör vara. En riktig homosexuell man bör för det första inte begära kvinnor118
och bör för det andra vara stolt över sin identitet och öppet deklamera denna. För det tredje bör
den Homosexuelle mannen förhålla sig till en viss subkultulturell kontext och ha kompetens
kring denna historik.
David väljer senare att avsluta romansen för att återgå till och reparera sitt förhållande med sin
fru Fia. När han gör närmanden mot henne avspisas de med svaret att sex inte riktigt är deras
grej och när han frågar vad hon menar med det blir svaret ”för att du är homosexuell”. 119 När
David försöker slå det ifrån sig blir Fias svar att det varit uppenbart för henne så länge att hon
förutsett att det varit en underförstådd överenskommelse mellan dem. Här indikeras att
homosexualitet är en identitet med identitetsmarkörer som omgivningen kan uppfatta, ha åsikter
om och tolka. Det konvelesansäktenskap som finns mellan dem har en krass syn på förhållanden
som bryter mot en klassisk heteronormativ syn. Det skulle gå att argumentera för att äktenskapet
till och med är queert utifrån sin syn på att paret inte behöver begära varandra för att leva
tillsammans. Som nämns innan finns här en föreställning om att bli homosexuell. Om
heterosexualiteten är obligatorisk är homosexualiteten automatisk. Det samkönade begäret blir
automatiskt till en homosexuell identitet. Till denna automatiska homosexualitet kommer ett
antal föreställningar, som vad det innebär att identifiera sig som homosexuell. I Davids fall
verkar en form av glasgarderob förekomma. En glasgarderob hör föga förvånande ihop med
begreppet ”komma ut ur garderoben”. Att befinna sig i en glasgarderob innebär att omgivningen
kan ”se” och ”uppfatta” identiteten som den Homosexuelle som något väldigt tydligt. När detta
möter idéer om öppenhet uppstår något jag skulle vilja kalla för Öppenhetsdoktrinen. Tidigare
har jag undersökt den föreställning som finns i en svensk kontext kring homosexualitet, bland
annat att det förefaller finnas en uppfattning om att du som homosexuell måste manifestera en
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öppenhet. En nästan dogmatisk uppfattning som ansluter sig till uppfattningen om Sverige som
ett perfekt land att leva i som hbt-person varför den som är det måste vara öppen och stolt.120
Resultatet av David och Fias samtal blir att David gör slut med Martin, eftersom Martin är
socialdemokrat och David är partiledare för Folkpartiet. David ger sig nu ut i ett
smygdejtande.121 När Martin och David senare återförenas sätter de per automatik in sitt
förhållande i heteronormativa tankebanor och utifrån detta förs ett resonemang om att de skulle
bli riksbögar om de gick ut i pressen med sin relation. Davids reaktion på Martins förslag om
att gå officiellt med förhållande är skräckslagen, och Martins promiskuösa bakgrund anförs som
ett hinder122 Här skulle jag säga att en distinktion mellan homosexualitet och samkönat begär
börjar bli tydlig. Centralt för idéproduktionen i dessa scener är en föreställning om en riktig
homosexuell, som ett original att kopiera. Davids konstruktion av sin identitet bryter här mot
idén om den Homosexuelle individen. Återigen bör det dock kommas ihåg att inget original
föreligger, allt är en kopia av en kopia, det är kopierandet som upprätthåller uppfattningen om
att ett original föreligger.
Butler är kritisk till begreppet homosexualitet och skriver att ”Om det inte var för
föreställningen om den homosexuella som kopia skulle således inte finnas någon konstruktion
av heterosexualitet som ursprunglighet.”123 Det betyder alltså att homosexualiteten och
heterosexualiteten är lika beroende av varandra för att existera, för att något ska kunna uppfattas
som ett original krävs en kopia, även om det som förefaller vara ett original i sig är ett
kopierande. Alltså krävdes det att begreppet homosexualitet skapades för att heterosexualiteten
och dess normativa och normerande roll skulle kunna existera. Imitationen är inte en kopia utan
en producent av begrepp och dess hierarki, hävdar Butler.124 Det är denna obligatoriska
heterosexualitet som gör homosexualiteten automatisk hävdar jag. Homosexualiteten fungerar
endast i ett motsatsförhållande där den är producenten av bilden av heterosexualitet som
original att kopiera.
Vanligtvis görs en distinktion mellan homosexualitet och samkönat begär. Jag har valt att
använda begreppet samkönat begär utifrån en förståelse om att subjektet prefererar (begär) en
kropp som subjektet uppfattar vara av samma kön som en själv, och därifrån bygger en praktik.
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Homosexualitet ska här då förstås som en identitetsmarkör, homosexuell är något man är medan
samkönat begär är något man har. Vissa teoretiker som Leila J. Rupp är kritisk till de här
begreppen, men Rupps slutsats är dock att samkönad sexualitet är ett bättre begrepp eftersom
det knyter an till en praktik.125 Det Rupp, och även jag, tycker är viktigt att framhålla är att
samkönade sexuella praktiker inte nödvändigtvis behöver vara styrda av ett begär, och att
begreppet samkönat begär utesluter transpersoners sexualitet eftersom begreppet bygger på en
binär könsmodell. Materialet som jag undersöker är dock insnävat till att handla om personer
som identifierar sig och identifieras av andra som män och som begär andra män, varför
begreppet samkönat begär är en användbar term för undersökningen.
I slutet, när de återigen är på väg att återförenas, ställer Martin ett ultimatum, efter att ha
kallat David för bigott frimicklare. Han kommer inte ta jobbet som partisekreterare som
statsministern erbjudit honom, om David tar honom tillbaka. Han anför att de är skapta för
varandra och att han vill leva med David. Varpå David svarar: ”Du anar inte hur jag längtat
efter detta, men jag kan inte”.126 När David senare åker tåg mot Göteborg för att möta
västdistrikten inser han att hans karriär som partiledare för Folkpartiet är över och ångrar att
han inte tog tillbaka Martin. Fia har då fått med Martin på tåget, och Martin och David blir
slutligen ihop, Fia anmärker här att David lider av kronisk beslutsångest, vilket kan ses som
en passning till den tidigare passusen om bisexualitet. Filmen avslutas med att scenen där
Martin och David kysser varandra tonas ut innan de faktiskt får fysisk kontakt.127
4.1.3. Promiskuös qrusing och heteronormativ romantik
Hur får den heteronormativa föreställningsvärlden fäste i David och Martins romantiska
praktik? Vad finns det mer för kontextuella överenskommelser mellan filmen och dess publik,
och vad bygger dessa överenskommelser på för normativa ideal och vad får detta för
konsekvenser för konstruerandet av homosexualiteten? Är det så att heterosexualitetens
naturliggörande även stöds av föreställningar om homosexuella praktiker i materialet?
I bilen på vägen hem från besöket hos Davids föräldrar uppstår en diskussion kring Martins
förflutna där David kallar sig själv för oskuld och får ångest av konsekvenserna av deras
romans, trots det avslutas resan med en kyss som David hävdar är den bästa han haft. 128 I det
efterföljande kollaget förekommer ett antal romantiska och sexuella scener mellan dem, vilket
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innehåller en scen där de har samlag på en offentlig toalett inne i riksdagshuset.129 Här görs en
passning till den så kallade cruising-kulturen, alltså män som träffas och har sexuella kontakter
på offentliga platser så som Humlegården eller offentliga toaletter. Detta fenomen får ses som
kulturellt välbekant i Sverige, och blir alltså en referens som kan härleda en komisk reaktion
inbyggd i den kontextuella överenskommelsen. Här skapas Davids och Martins relation på två
plan, dels ett heteronormativt nästande där de sorterar sitt förhållande utifrån en heterosexuell
originalbild, och dels en homokulturell utifrån etablerade troper hämtade från en förväntad bild
av hur parbildning och sexuell praktik mellan män går till. Det faktum att kollaget innehåller
mötet på den offentliga toaletten (offentlig som i att alla som har passerkort till riksdagen kan
använda den) för samman dessa båda spår i en och samma bild och skapar ett möte mellan
heteronorm och homonorm. Det skapas alltså två olika bilder, en heteronormativ och en queer,
som gifter sig med varandra om uttrycket tillåts. Genom denna förening är frågan huruvida de
blivit riktiga homosexuella, när de i en heterosexuell kontext uttrycker sina känslor i en
assimilerad form. Föreställningarna om den homosexuella praktiken samspelar med liknande
föreställningar om den heterosexuella diton.

4.2. Bakom Regnbågen finns Patrik, 1,5
Under förtexterna till Patrik 1.5 används bekanta hbt-symboler, till exempel blinkar förtexterna
i regnbågsfärger. I bakgrunden visas olika former av blommor och scenen går över till ett
grillparty i en villaförort. Göran gör entré, han är nyinflyttad i kvarteret och får frågan, ”Var
har du frugan då?” varpå han svarar ”Jo, eller här kommer han. Det här är Sven, min man”. En
strategi för att skämta bort den heteronormativa frågeställningen, och i den tryckta stämning
som uppstår framkommer det att Sven och Göran är nyinflyttade på gatan, och att Sven har en
16-åring dotter sedan innan med sin före detta fru där dottern också bor. Nu ska Sven och Göran
adoptera ett gemensamt barn tillsammans. Scenen växlar till att ett babyrum växer fram i villan.
Efter att Göran radad upp alla saker i rummet avslutar han med ”Men egentligen behövs inget
annat än kärlek”.130 Det hela avslutas med att Sven och Göran har samlag där scenen avslutas
med en inzoomning på babymonitorn.131 På mötet på socialkontoret presenteras scenariot att de
är godkända som föräldrar men att det inte finns något givarland, istället får de adoptera inom
Sverige.132
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Scenen som följer är mer eller mindre en 50-tals pastisch där kvinnorna vinkar av sina äkta
män när de åker till jobbet. När så slutligen Sven och Göran får besked om att de blivit
tilldelade ett svenskt barn går Göran med en barnvagn genom kvarteret. I brevet står nämligen
att Patrik är 1,5 år.133 När Sven gratuleras på jobbet är det med orden ”grattis farsan”, i scenen
därefter framkommer det att han dricker whiskey och röker, vilket Göran vill att han ska sluta
med.134 När Svens exfru anländer och räcker över babykläder som tillhört hans dotter är det
till Göran de överlämnas, med orden ”Jag tänker att det inte gör er något att de är rosa”.135
Här börjar det utkristallisera sig en uppdelning i relationen. En delning som följer ett
heterosexuellt mönster och samtidigt reproducerar det. Detta kallas vanligtvis för
heteronormen vilket genusvetaren Fanny Ambjörnsson förklarar som en uppsättning av
”institutioner, lagar, strukturer, relationer och handlingar som upprätthåller heterosexualiteten
som något enhetligt, naturligt och allomfattande – alltså det som bidrar till att en viss sorts
heterosexuellt liv framstår som det mest åtråvärda och naturliga sättet att leva.”136 Genom
begreppet heteronormativitet istället för heterosexualitet nås att det är just normsystemet som
granskas, inte heterosexualiteten i sig.137
Göran har intagit en feminin roll medan Sven har intagit den maskulina. Fler exempel är att
Göran tar hand om trädgården (vilket blir en central berättelse, som i deras uppdelning blir en
symbol för det empatiska, omhändertagande och moderliga) och tar hand om det mesta kring
barnet medan Sven mest åker med.
4.2.1. Den heterosexuella relationsstegen
I Patrik 1,5 märks relationen mellan heterosexuella och homosexuella förhållanden, eller
samkönade och olikkönade förhållanden, i en hieratisk ordning där det samkönade
förhållandet är tolererat men inte accepterat. De kan finnas i miljön men ska anpassas efter
majoritetens förväntningar på dem och vara glada över det utrymme de får i miljön de lever i.
Ju mer lika majoriteten, idealet, kopian blir ju mer accepterad blir minoriteten. Problemet är
att kopian aldrig kommer bli mer än just en suddig karbonkopia av det ideal som får fungera
som original i kopieringsprocessen (nu är heterosexualiteten lika mycket en kopia men blir
gjord till ett visuellt original utifrån det homonormativa kopierandet), en samkönad relation
kan inte likställas med en olikkönad utifrån framförallt biologiska principer. Eftersom
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heteronormen utgår från att kvinnokön repeterar en feminin performativitet och manskön gör
det motsatta blir en konstellation bestående av två av samma en omöjlig ekvation enligt denna
tankefigur, såvida inte det sker en reproduktion av genuskonstruktioner i form av maskulint
och feminint kodade performativiteter. När Sven och Göran i Lemhagens skapelse placerar
sitt förhållande i en könsbinär förhållandeillusion förvandlas deras relation från något till
något annat. Deras förhållande blir en direkt appropriering av ett heterosexuellt
levnadsmönster utan en överföring av de erfarenheter som detta innebär. I Görans fall saknas
en tidigare erfarenhet av den heteronormativa förhållandesorteringen, ändå är det han som
pressar in förhållandet i denna kategori. Sven, med denna erfarenhet i bagaget presenterar att
detta inte är vad han vill och att han trodde att deras, samkönade, förhållande skulle skilja sig
från hans tidigare, olikkönade. Här möts två olika system med varandra, en drivkraft att
anpassa och sortera in sitt förhållande enligt dikotoma principer enligt heteronormativ modell
och en om att bryta detta paradigm och skapa ett skifte. Det är intressant att nämna att det är
den förstnämnda som vinner när Sven fogar in sig i Görans vision istället för att föra
förhållandet i en annan riktning.
Enligt Sara Ahmed är den performerade konstruktionen av den obligatoriska heterosexualiteten
en uppvisning av homosexualiteten som en orientering medan heterosexualiteten fungerar som
ett neutrum.138 Detta betyder alltså att Göran och Sven orienterar sitt förhållande i relation till
det heterosexuella originalet, och sorterar in sitt begär i en position som förhåller sig till detta.
Genom att relationen förhåller sig till heteronormativiteten som linje att orientera sig utifrån,
det vill säga söka sig mot en redan upptrampad stig och existerande kollektiv vill relationen tas
upp i kollektivet och på så sätt uppnå en högre hierarkisk position.
Den heteronormativa föreställningen om vem som är mannen och vem som är kvinnan i
förhållandet blir tydligare när Patrik anländer. Patrik är inte 1,5 år utan 15 år och har varit
placerad på olika ungdomshem. I Svens ögon är han en ligist, framförallt utifrån hans
homofobiska uttalanden och Sven brukar våld mot både personal på socialtjänsten och polisen
med syfte att få Patrik omhändertagen, vilket leder till att han hamnar i häktet för våld mot
tjänsteman.139 När Patrik underkänner Sven och Görans lämplighet som föräldrar säger han
”Vad ska ungen kalla er då, pappa och pippa?”.140 Senare hemma i kvarteret, när han gått med
på att följa tillbaka hem, slår Patrik grannungarna efter att de kallat honom för ”Bögjävel”. 141
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När Göran ska be föräldrarna om ursäkt framkommer att resten av kvarteret är på fest, men
Sven och Görans inbjudan har ”tappats bort”, Sven tituleras som Görans ”vän”.142
Begreppet homonormativitet kommer att utredas mer nedan men här kan vi presentera Susan
Strykers tolkning av homonormativitet. Stryker forskar om transpersoner och använder
homonormativitet för att påvisa hur den Homosexuelle mannen står i högre rang inom en
hierarki inom HBTQ-rörelser. Detta leder enligt Stryker till att homosexuella män och kvinnor
osynliggör transpersoner, och utesluter dem ur sin kamp. Det blir alltså en kamp i kampen.
Detta byggt på en patriarkal struktur där könsrollerna blir tydliga och den som är
könsöverskridande blir utanför.143 Vid misslyckandet med att härma den heterosexuella
relationen som förställt original och ideal tillskrivs själva misslyckandet det homosexuella paret
medan idealet och normen förblir okritiserade och återinskrivs därmed på nytt.
Svens sätt att hantera situationen på är att ta ett återfall till sitt alkoholmissbruk och däcka på
gräsmattan utanför villan så att Göran och Patrik får hjälpa honom in. Resultatet blir att Sven
lämnar villan, förargad över att Göran ger Patrik respit, Göran säger att om Sven går behöver
han inte komma tillbaka. Senare kommer Sven tillbaka igen, full och oredlig och vill ställa krav,
varpå Göran avslutar förhållandet.144 Vid ett senare möte säger Sven att han tycker det gått för
fort och att han aldrig drömt om barn och hus och så vidare, och trodde att det skulle vara
annorlunda tillsammans med en man. Han avslutar med att konstatera att de har olika
drömmar.145 Senare framkommer att Göran och Sven träffades genom att Sven var otrogen mot
sin hustru med Göran, i anslutning till det raggar en av grannarna på Göran med frågan om han
någonsin prövat med en kvinna.146 Senare uppdagas att det finns en heteronormativ familj till
Patrik och det bestäms att han ska dit. När Sven slutligen ska hämta sina saker vill Göran ha
tillbaka honom och bakar med Patriks hjälp en pizza och spelar countrymusik, Sven har då
blivit tillsammans med sin kollega och går ut till bilen med sina saker utan att ha närmat sig
pizzan men stannar efter bara några meter och kommer tillbaka till Göran. Denna återförening
avslutas med en sexscen, den här gången stänger de av babymonitorn där tittaren kan se att
Patrik sitter i babyrummet.147
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Deras misslyckande i att passa in i det städade villakvarter som ett etablerat och respekterat par
stör den homonormativa tankefigur som de orienterar sig utifrån, utan att bryta mot
föreställningen om den heterosexuella relationen som ideal eller original. I Sara Ahmeds bok
Queer Phenomenology utgår Ahmed ifrån fenomenologin, en filosofi om tingen i sig. Detta
kombineras med att föra samman fenomenologin med queerteori. Ahmeds syfte är att visa på
hur kroppar är orienterade mot något, oftast i relation till motsatspar som ”höger” och ”vänster”
eller ”upp” och ”ner”.148 Orientering är för Ahmed en fråga om hur vi börjar något, hur vi går
från ett ”här” till ett ”där”. Orientering är även en fråga om att hitta känslan av ett hem som
känslan av att hitta en väg att vandra, en riktning i livet. Enligt Ahmed förstår vi vad ett hem är
först när vi lämnar det.149 Centralt för Ahmeds teorier är hur kroppen förhåller sig till linjer,”we
are ‘in line’ when we face the direction that is already faced by others. Being ‘in line’ allows
bodies to extend into spaces that, as it where, have already taken their shape”. 150 Kroppen blir
enligt Ahmed mer regisserad än andra ting. Genom att individer följer redan upptrampade stigar
skapar känslan av ett “vi” och det får linjerna som styr att försvinna. Livet är dock fullt av
vändpunkter och det är i dessa vändpunkter som subjektet skapas. Dessa linjer är det som
upprätthåller normer och leder till repeterad performativitet. 151
Den norm som får fungera som ledstjärna för den homosexuella familjen är en återskrivande
kopia av ett visst medelklassigt heterosexuellt liv och återkommer i filmens slut. När Patrik ska
åka till sin nya familj lånar Sven ut en av sina skjortor och pratar om sina tatueringar och sitt
gamla vilda liv. Göran plåstrar om honom, han åker iväg men kommer i nästa scen tillbaka och
väljer att stanna hos Göran och Sven, under förutsättning att de skaffar en hund. I slutscenen
ses Göran, Patrik och Sven jogga tillsammans i matchande träningskläder med en hund efter
sig och Svens dotter Linnea i anslutning, detta till tonerna av ”Here you come again” med
Jessica Andersson.152

4.2.2. Äktenskapet som klister eller destablitatör
En intressant faktor att nämna är att filmen hade premiär 2008, året före det könsneutrala
äktenskapets införande den första maj 2009.153 Genomgående i filmen hänvisar nämligen Göran
till Sven som sin ”man”, ett inkorrekt begrepp, eftersom deras förhållande vid tidpunkten borde
148

Ahmed, 5.
Ibid., 9.
150
Ibid., 15.
151
Ibid., 16.
152
Lemhagen.
153
http://www.imdb.com/title/tt1067733/?ref_=nv_sr_1 2014-07-04, läst 2015-07-05.
149

48

vara att avse som ett registrerat partnerskap.154 Hur kan detta tolkas? En tolkning är att genom
detta rekontextualiserande av förhållandet upprätthålls en assimileringsstrategi som går ut på
att göra äktenskapet till en privat angelägenhet och inte ett politiskt redskap för att organisera
samhällets funktioner juridiskt, socialt och ekonomiskt. Äktenskapets politiska sprängkraft
ersätts med en konventionell och tillrättalagd angelägenhet för att passa in och vara respektabel,
vilket förstärker Svens och Görans relationsmedelklassmarkör. Beverly Skeggs resonemang är
att medelklassen är en klass som bygger på att vara just respektabel, för att särskilja sig från
arbetarklassen. För att passa in måste du vara respektabel, alltså agera på ett klanderfritt sätt. 155
Enligt denna tolkning ingår Sven och Göran i en heteronormativ diskurs där äktenskapet är ett
inslag i föreställningen om ett lyckat liv. Vad är äktenskapet egentligen, hur pass viktigt är det?
Vi behöver kanske börja i en lite annan ände, och titta på hur relationer sorteras och organiseras
på en samhällelig nivå för att förstå äktenskapet som symbol och politiskt redskap. Judith Butler
uppmärksammade frågan när Frankrike införde registrerade partnerskap,156 och slår i sin artikel
fast att äktenskapet inte bara är ett juridiskt skydd utan även en bärare av kulturella
föreställningar om hur ett förhållande och därmed samhället bör organiseras.157 Butlers analys
är att äktenskapet handlar om att organisera sexualitet och reproduktion i första hand, varför
barnet används som symbol i diskussionen om det samkönade äktenskapet och reproduktiva
rättigheter för samkönade relationer. I och med denna symboliska politik skapas ett utanförskap
där relationer med fler än två individer, med ett polyamoröst förhållningssätt, med
ensamstående och så vidare hamnar utanför det av staten institutionaliserade äktenskapet. När
samhällets lagar och byråkratiska struktur bygger på ett visst levnadsöde skapas en
normaliserad kultur där vissa relationer och praktiker aldrig kommer att kunna passa in,
eftersom de bryter mot själva grundfundamentet i samhällets struktur. Butler, anser att vi
behöver vara uppmärksamma på vad vi menar med staten och vilken makt vi ger den. Vad
skriver vi i vårt samhällskontrakt och vad får det för konsekvenser? Om vi ger staten rätten att
bestämma över våra relationer och hur de ska organiseras, vad innebär det för individen i
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praktiken?158 Det här skapar den konflikt som gestaltas i Patrik 1,5, när den obligatoriska
heterosexualiteten görs till praktik och idealiseras av dem som egentligen är i konflikt med den.
Istället för att ifrågasätta äktenskapet så används det som ett sätt att respektabilsera förhållandet,
genom att kopiera idealet skapas bilden av ett original som kopieras. Görans nästan desperata
ansträngningar att bli en del av det heternormativa habitatet skapar den bild han förhåller sig
till i sin praktik. Sven, som varit en del av dessa praktiker har ett mer ifrågasättande perspektiv
som inte tillåts ta plats, för i filmens narrativ finns just tankefiguren att respektabiliteten ser ut
på ett visst sätt och är något som eftersträvas av alla. Det gör även att det uppstår en föreställning
om komplettering, att kärlek, relationer och sexualitet handlar om att göra individen ”hel”
eftersom tvåsamheten är det mest eftersträvansvärda och upprätthålls genom individers
kopiering, produktion av repeterade mönster och orientering på upptrampade stigar.
Så istället för att ifrågasätta äktenskapet och dess betydelse och försöka hitta nya sättet att
organisera samhället på ett sätt som frigör förhållanden från institutionella och byråkratiska
förhållningsregler, reproduktiva kulturella förväntningar och kvantitetsförändringar så
upprätthålls idén om den heliga heterosexuella tvåsamheten. Varför då? Suzanna Danuta
Walters skriver i sin text The Trouble With Tolerance att det samkönade äktenskapet är något
som inte i grunden förändrar tillståndet för de heterosexuella allierade, varför det är något de är
beredda att kämpa för. Något mer radikalt, som faktiskt skulle påverka dem skulle de inte strida
för och skulle vara svårare för HBTQ-rörelsen att få igenom, hävdar Walters.159 Alltså att sträva
efter att bli tolererad är att sträva efter att bli godkänd av någon annan, på deras villkor. Du är
en främling i en annans territorium, där du får vara om du beter dig enligt särskilda regler,
hårdare för dig än för den som är född där. Äktenskapet har fått en betydelse i sin nödvändighet,
skriver paret Leila J. Rupp och Verta Taylor i sin text ”Are We Still Queer Even Though We’re
Married?160 Rupp, Taylor och Washington visar i sina texter på hur äktenskapet har blivit en
ekonomisk fråga istället för en politisk, samkönade par behöver gifta sig för att få ett rättsligt
skydd, i USA hänger det dessutom ihop med sjukförsäkringar och pension. Det är alltså en
explicit viktig fråga men som även tenderar att medföra ett heteronormativt tankemönster om
hur en relation ska struktureras, samt att frågan i sig tar fokus från queera erfarenheter och andra
viktiga frågor. Men framförallt, enligt Lisa Duggans teorier som jag kommer gå igenom
närmare nedan, så uppstår en problematik när frågan om äktenskapet går från en politisk fråga
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till att vara något privat. När det kollektiva politiska incitamentet försvinner på en samhällsnivå
och istället blir en organisationsfråga på individnivå försvinner det allmänpolitiska värdet. Det
hela utgår dessutom från att förhållanden och relationer ska struktureras på ett visst sätt för att
tillkännage värde och flersamma relationer, polyamorösa relationer, relationer med
könsöverskridande identiteter och icke monogama relationer ses som aparta och försvinner i
kampen. Detta är, enligt Stryker och Duggan, varför de homosexuella männen slåss för det
samkönade äktenskapet, det är de som vinner på resultatet. Den heterosexuella mannen framstår
som ett ideal som kopieras i deras genusproduktion, ju mer heterosexuella de framstår ju mer
makt vinner de. Därför är de homosexuella männen en starkare grupp än lesbiska och
transpersoner, de tjänar på patriarkatet, hävdar Stryker.161 Därför är äktenskapet en viktig
politisk fråga, det handlar inte bara om rättigheter utan om vilka normer som återskapas,
reproduceras och normaliseras med äktenskapet.
Detta är inte heller något som kommenteras i dialogen i Patrik 1,5 utan det blir implicit att
deras förhållande är som vilket äktenskap som helst trots att det juridiska skyddet var sämre än
för grannarnas. Detta tyder på en bristande koherens med den samtid som filmen utspelar sig i,
filmen gestaltar en tid då det dessutom inte gjorts några adoptioner överhuvudtaget till
samkönade par,162 utan gestaltar snarare en form av utopisk miljö. Det faktum att Lemhagen
och den ursprungliga manusförfattaren väljer att bortse från adoptionsprocessens juridik163 och
förhållandets omgärdande principer visar på antingen en kompetensbrist, en narrativ skapelse
frigjord från realistiska avgränsningar som kan vara antingen avsiktligt eller inte, eller en ovilja
att skapa något utanför ett heteronormativt perspektiv.

4.3 Homonormer
I den här delen av uppsatsen kommer jag att undersöka materialet utifrån vilka normativa ideal
om homosexualitet som föreligger i det. Detta utgår ifrån diskussionen som förts ovan, om
homosexualitet som identitet och utifrån detta även en homosexuell subkultur som vuxit fram
under en lång tid från det att begreppet homosexualitet uppstår under slutet av 1800-talet.164 På
senare tid har en ny form av homosexuell identitet och normuppsättning vuxit fram, kallad den
nya homonormativiteten. Här kommer jag att återgå till vissa av uppsatsens frågeställningar,
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och undersöka om konstruerandet av homosexualiteten påverkas av homonormativa diskurser,
och om i så fall den konstruktionen utifrån de homonormativa diskurserna blir till en assimilerad
praktik?
4.3.1 Den heterosexuella omgivningen och homosexualiteten som identitet.
Något att ta upp är att samtliga verk orienterar sig i en värld där det i princip endast finns
heterosexuella. Patrik 1,5 är typexemplet på detta, den enda andra personen med samkönat
begär är den man som Sven inleder en kort relation med (eller i alla fall antyds detta) i
uppehållet med Göran. I Fyra år till är det dels Martins före detta pojkvän, samt några dejter
som David går på som förekommer, och i Isak & Billy är det mannen som Billy är otrogen med,
samt de män som förekommer i tillbaka-blickar. Centralt är även det faktum att i samtliga verk
förekommer någon form av otrohet och/eller snedsteg. Billy är som sagt otrogen, Sven blir ihop
med sin kollega när han blir utkastad och Martins före detta pojkvän dyker upp hos Martin och
vill ha honom tillbaka vilket David märker, lämnar Martins ytterdörr och sedan vill avsluta
relationen. I uppehållet i relationen försöker David alltså träffa andra, vilket representeras
genom en upprepad scen med olika dejter med ungefär samma resultat. De nästintill parodiska
arketyperna avlöper varandra under dessa scener.
Edmund White, professor i kreativt skrivande och ledande inom vad som kallats komma-ut
litteratur och/eller gaylitteratur, skriver i sin bok City Boy om sina år som homosexuell under
1960- och 1970-talen”As a gay man I didn’t think that I was American or that I belonged to a
society worth defending. /…/ There was no “gay pride” back then – there was only gay fear
and gay isolation and gay distrust and gay self-hatred”.165 Whites slutsats är att det inte fanns
någon samlad identitet att tala om på den tiden, att homosexualitet var något apart och att det
var först senare som identitetspolitiken kom till. Att passera som sin identitet ger en viss form
av makt. Det du passerar som ger dig en position och om du inte passerar som något alls blir
du positionslös. Som positionslös hamnar du i ett utanförskap. I den avvikande positionen. Du
blir en avvikande avvikare, en position som blir obekväm och producerar utanförskap på ”fel”
sätt vilket gör att den gruppen utesluter dig för att ditt positionerande påverkar deras
produktion negativt i relation till det original deras kopierande skapar.
4.3.2. Riktiga män och såna där bögar – den äldre homonormativiteten
Hur blir du då homosexuell? Den svenska sociologen Arne Nilsson pekar på hur homosexualitet
under 1930- till och med 1950-talen användes som skräckpropaganda och som något som var
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överförbart, vilket skapade en rädsla för att unga pojkar skulle bli homosexuella genom möten
med äldre homosexuella män. Homosexuell var alltså något du blev. Nilssons forskning kretsar
kring Göteborg under decennierna efter andra världskriget och tar upp hur möten mellan ”såna”
och ”riktiga karlar” kunde gå till. Dessa grupper blev sedermera vad som idag kallas
”homosexuella” och ”heterosexuella” män, där den heterosexuella mannen var idealet, den
riktiga karlen, och den Homosexuelle var den avvikande, en sådan där fjolla.166 Detta är även
Susan Strykers användning av homonormativitet, hur olika former av queera identiteter
förhåller sig hieratiskt till varandra, där den Homosexuelle mannen är norm, så länge det är en
viss form av homosexuell man som presenteras, den som uppfattas som heterosexuell.167
Materialet som denna uppsats utgår ifrån utspelar sig ca 80 år efter den period Nilsson
undersöker, men tankesättet går att applicera på verken. Tankefiguren om den riktiga mannen
som producerar en viss form av genus i relation till oriktiga bögen som producerar ett annat är
märkbart i verkens underliggande dramaturgi, det finns en bestämd tanke på vad en
homosexuell man är och hur han beter sig. Detta blir framförallt tydligt i Fyra år till där en
implicit diskussion förs kring manlighet, detta kommer vi att titta mer på i sista delen av
uppsatsen.
Ett sätt att tolka den Homosexuelles mannens begär av den heterosexuelle mannen är att begäret
skapar idén om den Heterosexuelle mannen som original. Den heterosexuelle mannens
maktposition blir till genom att han görs till ett original, ideal, och den Homosexuelle mannen
konstruerar sig i relation till detta. Under den tidsepok som Nilsson studerar fanns det i
praktiken ingen hbt-rörelse eller liknande, det som fanns var en samkönad praktik som nyligen
fått sitt namn,168 och de män som deltog i dessa eskapader med riktiga karlar kunde kalla
varandra för kvinnonamn och var inte det minsta intresserade av att komma ut.169 Vad som
menades/menas med homosexuell, eller homofil som var det begrepp som ofta användes vid
Nilssons materials tidsperiod, är både lika och olika. Lika för att det bygger på en föreställning
om femininet, frigjordhet och promiskuitet. Olika för att det med tiden laddats med mer positiva
ord som kreativitet, dekadens och utlevad. Poängen är att homosexualitet är en identitet, ett
unikum - en sekunda vara - för den som inte lever upp till den eftersträvansvärda normaliteten
hos heterosexualiteten. Denna identitet får det som White saknade, ett sammanhang att höra
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hemma inom, en subkultur med egna normsystem, men en subkultur som är skapad på att den
är normbrytande och vars individer mer eller mindre frivilligt är normbrytare. Ur detta skapas
bögkulturens troper som Björnen,170 Läderbögen171 och Straight-Acting-Bögen i blåjeans och
vit t-shirt.172 Ju närmare idealet du kommer, ju bättre är det. Men återigen, det existerar inga
original. Dessa typer kan lika gärna vara en camp variant av den heterosexuella maskuliniteten,
björnens skägg kan inspirera hipsters och så vidare. I detta föreligger alltid att kopierandet föder
idén om originalet, utifrån en kontextuell hegemonisk idé. För det är inte bara en fråga om att
vara homosexuell, det är en fråga om att vara homosexuell på rätt sätt. Det finns en norm även
för homosexualiteten, och det är denna norm vi ska undersöka nu, när vi tittar på materialet
utifrån Lisa Duggans teori om den moderna homonormativiteten.
Lisa Duggan har myntat uttrycket ”The New Homonormativity” (Den nya homonormativiteten)
i sin bok The Twilight of Equality? Enligt Duggan är denna homonormativitet en politik som
inte utmanar de heteronormativa antaganden och institutioner som är dominerande utan snarare
upprätthåller och försvarar dem. Detta resulterar i en avrustning av rörelsen vilket leder till en
privatiserad och apolitisk hbt-kultur förankrad i hemmaliv och konsumtion.173 Detta är alltså
motsatsen till en queer tillvaro, det är en villkorad assimilation in till heteronormativa
livsprinciper. Giftermål och barn i trygga miljöer istället för dekadens och motstånd. Duggan
redogör för hur den amerikanska hbt-rörelsen gått från att vara assimilatorisk till radikal till att
återgå till en assimilatorisk agenda.174 Det centrala, argumenterar Duggan är frågan om det
könsneutrala äktenskapet och hur denna eftergift från det heteronormativa samhället blir ett sätt
att städsla den upproriska hbt-rörelsen och göra den rumsren genom att släppa in den i den
heteronormativa gemenskapen. 175 Duggan utgår som bekant från en amerikansk kontext, men
resonemanget går att applicera på en svensk sådan. Sverige är som land präglat av en
amerikansk kulturimperialism, det som händer i USA präglar även Sverige. De svenska hbtrörelserna har genomgått liknande processer som de amerikanska, till exempel ser vi den mer
radikaliserade rörelsen under 1970-talet och 1980-talets aidsår. Hur pass mycket den
amerikanska utvecklingen har påverkat eller inte låter jag vara osagt. Hanna Hallgren, lektor i
genusvetenskap, beskriver i sin avhandling hur den svenska, europeiska, hbt-rörelsen, i Sverige
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representerad av RFSL i första hand, radikaliserades under 1970-talet som en del av de sociala
rörelsernas framväxt.176
Detta är inte en isolerad händelse, utan är en del av utvecklingen som skedde i samband med
de sociala rörelserna som uppstod i slutet av 1960- och början av 1970-talen i form av
kvinnorörelsen, den nya vänstervågen och den svarta rörelsen. Naturligtvis föreligger ingen
skyldighet att vara radikal utifrån en avvikarposition. Jag skulle däremot säga att individer bör
inta ett aktivt förhållningssätt och fundera på vilka normer som omger en, varför en utför visa
handlingar och vad för privilegier individen har i olika kulturella kontexter, i den mån det är
möjligt.
Nu kommer jag att undersöka om den nya homonormativiteten är en del av Ella Lemhagens
gestaltning och konstruktion av den Homosexuelle i Patrik 1,5. Sven och Göran anstränger
sig för att anpassa sig till den omvärldande heterosexuella gemenskapen i villakvarteret och
ifrågasätter inte de konventioner som råder utan sorterar in sitt förhållande i ett
heteronormativt relationsmönster. Deras produktion, eller Lemhagens gestaltning av
densamma upprätthåller en viss bild av heteronormativitet men också normer kring klass
(tydliga medelklassmarkörer), etnicitet och familjeideal. Detta är alltså en gestaltning av vad
Butler menar med obligatorisk heterosexualitet, det original som homosexualiteten imiterar
och i och med det upprättar dess status som original.177 Istället för att göra upp med normen
och det raster den lägger över samlivet, och skapa sina egna relationsnormer och former för
samlevnad, pressas relationen in i en könsbinär heteronormativ form. Denna relationsform
anpassas efter de andras, grannarnas, upprepade genusperformation, och skapar det
samkönade paret som de Andra, främlingarna. I relationen till det original där de
heterosexuella (de andra) framställs som ett ideal för de homosexuella (de Andra) att sträva
efter blir just de senares kopiering av de tidigare det som skapar bilden av ett original att
förhålla sig till. I Nätverksfamiljen skriver Anna Malmquist, Margareta Hydén och Karin
Zetterqvist Nelson om regnbågsfamiljer och hur vad de kallar för gaypappor som adopterar
genomgår en andra komma ut process, söker sig till andra familjer snarare än ett homosexuellt
kollektiv och ändrar sin syn på föräldraskap och samhället.178 Butler lyfter i sin text upp hur
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individer som uppfattas som avvikare har fått bilda familjer som skiljer sig från de biologiska,
bland annat för att denna har valt bort den avvikande individen. Familjeliv och relationer är
mer än det heteronormativa idealet som gärna får fungera som grundfundament.179 Trots detta
är det den heterosexuella som de homosexuella söker sig till, istället för att skapa nya
familjekonstellationer som ser ut på andra sätt och på vägen dit elimineras det politiska
perspektivet: rätten att välja sin familj utan att staten definierar den. Detta är vad Duggan
kallar för den nya homonormativiteten. Den nya homonormativiten är alltså en assimilerad
variant av heterosexualiteten, och som sådan ett välkomnat inslag i heteronormativiten.180

4.4. Summerande slutsatser
Vad har då vår trotjänare blodhunden sniffat reda på för spår för oss att följa?
Om vi återgår till vår första fråga, om heterosexualitetens naturliggörande även stöds av
föreställningar om homosexuella praktiker i materialet?
I den här delen av uppsatsen syns att idén om obligatorisk heterosexualitet påverkar
sorteringen av samkönade relationer vilket exemplifieras utifrån Patrik 1,5 där Sven och
Görans relation bygger på ett ömsesidigt sorterande utifrån den tankefigur om komplettering
som är grundläggande för den obligatoriska heterosexualiteten. Med andra ord, den ena tar
rollen som kvinnan och den andra som mannen. Här syns också hur den heterosexuella
omgivningen blir en utgångspunkt att orientera sig utifrån, förhålla sig till och bli accepterad
av vilket syns i den assimilatoriska praktik Göran använder i mötet med denna omgivning.
Detta syns även i hur relationer struktureras utifrån en bild av hur det ska vara, det politiska
blir privat och tappar sin betydelse, som i Sven och Görans syn på sin relation och den
planerade barnalstringen. Det finns bara en rak linje att orientera efter, några andra livsval
eller alternativ verkar inte ens komma upp på förhandlingsbordet.
I David och Martins relation i Fyra år till är det den emotionella bindningen mellan dem och
mellan subjekten i sig som visar på ett samhälleligt system. Ergo, den bisexuella, som begär
kvinnor och män får en dubbelposition. Detta utifrån att den bisexuella kan passera som
heterosexuell likaväl som homosexuell och utifrån vad mannen passerar som avgörs dennes
möjlighet till påverkan och makt. Detta leder även till en dubbel misstro, dels den misstro som
Martin får gestalta, när den Homosexuelle inte litar på den bisexuella, alternativt anser att
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bisexualitet är en form av strategi för att inte förlora den makt som tillskrivs heterosexuella.
Bisexualiteten fungerar då som en form av kamouflage som kan anpassas till den miljö, som
subjektet befinner sig i. Det är mötet med den heteronormativa omgivningen som skapar
honom som homosexuell man, inte hans egna val. Dock kan bisexuella bemötas med
homofobiska strategier i ett heterosexuellt habitat, där den Homosexuelle står lägre i rang än
den heterosexuella. Även i detta habitat kan den Homosexuelle stöta på en bristande mängd
tillit, men framförallt frågeställningar hämtade ur ett heteronormativt perspektiv, som att den
bisexuella har mer att välja på och kan förena sig med i princip vem som helst.
Detta kan vi bland annat se hos Sven i Patrik 1,5, vars preferens och praktik anpassas efter
kontexten. Han står med ena foten i bägge lägren och har en strategi om att plocka russinen ur
kakan. Han vill ha samma maktposition som en heterosexuell man med den Homosexuelles
praktik. En form av skademinimering, och när han stöter på patrull i denna förflyttning
uppstår friktion och hans maskulinitet blir klistrig.
Vår andra fråga är om det uppstår en distinktion mellan homosexualitet och samkönat
begär i materialet och varför det i sådana fall gör det.
Om vi studerar Fyra år till framträder en tendens av att Davids begär till Martin blir
automatiskt till en homosexualitet, av samtliga individer i handlingen. I princip förlorar David
sin agens i relation till andra, han anpassar sig för att passa in och hans egen vilja verkar
tappas bort på vägen. Det vill säga, David blir Homosexuell utifrån sitt begär till en man, inte
baserat på hans rätt att själv definiera sig. Den automatiska homosexualiteten är ett faktum när
frun skanderar att David är homosexuell,181 och indikerar att hon förstått det innan, på Davids
beteende. Detta implicerar att homosexualitet är ett visst beteendemönster, alltså något
kulturellt betingat snarare än ett begärsorienterat. Här ser vi skapandet av den Homosexuelle,
en avvikarposition som orienterar sig utifrån idén om den obligatoriska heterosexualiteten.
Det som den heterosexuella inte är, är den Homosexuelle. Här blir Fyra år till en stilstudie i
skapandet av en riktig homosexuell på 90 minuter, en modifierad version av My fair lady.182
Där Martin är Professor Higgins som ska förvandla David - i rollen som Eliza - till en riktig
homosexuell. Filmens logik skapar en korrelation mellan praktik och identitet, där en man
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som begär andra män automatiskt är homosexuell, medan Davids praktik snarare förhåller sig
distingerat mellan dessa två.
Slutligen, i den sista delen av kapitlet har vi tittat på om konstruerandet av homosexualiteten i
materialet påverkas av homonormativa diskurser, och om i så fall den konstruktionen utifrån
de homonormativa diskurserna blir till en assimilerad praktik? I Patrik 1,5 har vi kunnat se
homonormativa diskurser bli praktik. Där dels Sven och Göran konstruerar sig som ett
motsatspar, den feminina respektive den maskulina partnern, men också att deras praktik
kretsar kring att assimileras in i ett kollektiv, och för att göra detta går de in i ett
heteronormativt tankesätt kring familjebildning, utan att ifrågasätta sin position.
Det föreligger också idéer om vad det innebär att vara homosexuell och hur detta förhåller sig
till den heterosexuella omgivningen, hur olika sorters homosexualitet ger olika positioner och
således olika former av makt och inflytande. Men inte bara olika sorters homosexualitet utan
andra positioner inom HBTQ-spektrat ger olika maktpositioner och förhåller sig till varandra
hierarkiskt, vilket vi sett i Fyra år till.
Vi ser alltså hur både Duggans och Strykers förklaringar av homonormativitet blir gällande.
Utifrån detta kapitel kan vi ta med oss att konstruktionen av homosexualitet bygger på idéer
som skapas i mötet med den heteronormativa världen, ett visst normsystem för att vara
homosexuell uppstår. I nästa kapitel ska vi titta på vad som händer när dessa idéer möter idéer
om nationen.
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5. Nationella relationsnormer
Nu har jag visat hur maskulinitet konstrueras och hur idéer kring homosexualitet som identitet
påverkar relationer som bygger på ett samkönat begär och vilka normbrott som framträder. I
den här delen av uppsatsen tar jag det här ett steg till och undersöker hur de här idéerna
samspelar med idéer om nationer och nationella identiteter och hur detta används normerande
i materialet. Här är det en annan form av normbrott som är i fokus; en förståelse av hur
normbrott kring homosexualitet samspelar med normbrott kring nationalitet och tvärtom - hur
ett normativt agerande kring dessa två faktorer samverkar med varandra. För att göra detta
använder vi kombinationen av miss Marple och blodhunden och ser vad de brott som vi
tidigare hängett oss åt får för konsekvenser i ett större perspektiv.
Inledningsvis kommer vi undersöka materialet utifrån hur gestalterna förhåller sig
intersektionellt till varandra i sin produktion, vilket kommer att ske utifrån Alexandra
Barons idé om en queernationalistisk romantik. Härifrån kommer jag gå till hur materialet
förhåller sig till tankefiguren om svenskheten och det nationalistiska projektet, alltså hur
tanken på en nationalitet konstrueras, och undersöka materialet utifrån frågan om det som
Jasbir K. Puar kallar för homonationalism syns i materialet. Slutligen kommer jag att
undersöka vilka idéer om svenskhet som reproduceras i materialet.

5.1. Barrons frågor
Nu kommer jag att undersöka vilka idéer om gränsöverskridande och nationalitet som
materialet förmedlar och bygger på, och hur detta påverkar gestaltningen av homosexualitet.
Alexandra Lynn Barrons teorier om en queer nationell romantik ställer ett antal frågor till det
material hon studerar: hur adresserar texten sin publik? Vilka narrativa redskap, retoriska
strategier, stilistiska och formella konventioner används för att skapa känslomässig respons? På
vilket sätt är denna känslomässiga respons använd för att skapa och problematisera ett
nationalistiskt subjekt?183 Innan själva undersökningen påbörjas bör nämnas att Barron studerar
verk där det förekommer nationella gränsöverskridanden. Det finns det inte i den här
undersökningens material, däremot förekommer tankefigurer som utgår från det nationalistiska
projektet vilket påverkar relationerna mellan gestalterna. Det finns även tydliga intersektionella
skillnader som klassbakgrund, sexualitet, genuskonstruktion och så vidare, som utgår från
samma tankefigurer.
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Om vi undersöker Fyra år till utifrån Barrons frågor får vi börja med att konstatera att filmen
tilltalar sin publik utifrån en berättelse och en förväntad förkunskap om svensk partipolitik.
Förkunskapen är det som ligger till grund för de narrativa redskap, retoriska strategier samt
stilistiska och formella konventioner som används i berättandet. Det homosexuella inslaget
fungerar som en känslomässig respons, som något som för historien framåt men det är
konflikten mellan liberalism och socialism som är det grundläggande i regissören Tova
Magnussons berättande. I Barrons undersökning används begreppet national queer romance och
det hon undersöker är hur samkönade relationer konstrueras där aktörerna är från olika
nationaliteter. Denna frågeställning flyttar den här uppsatsen över till Fyra år till. Den
romantiska konflikten i Fyra år till är David och Martins olika politiska hemvist och
omöjligheten i detta, inte nödvändigtvis deras sexualitet i sig. Detta är ett klassiskt temata som
återfinns i bland annat Romeo och Julia och West Side Story,184 där det är motsättningar mellan
grupper som är huvudtemat och kärleken är ett narrativ. Men om vi bortser från historiens
grundläggande konflikt och istället studerar den känslomässiga responsen, det samkönade
begäret, och de verktyg som används för att berätta om den så ser vi att Martin och Davids
relation bygger på olika föreställningar om att vara svensk. Detta ingår i det som Jasbir K. Puar
kallar för homonationalism. Puar utgår från tanken om det exemplariska, hur länder förhåller
sig till andra länder och vill överföra sin syn på homosexuella, kvinnors rättigheter och liknande
frågor, eftersom landets självbild förstärks av att förhålla sig som en förebild till sin omvärld.
Det homosexuella kollektivet blir en del av detta nationalistiska projekt och då skapas en norm
för homosexualiteten,185 som det homosexuella subjektet behöver förhålla sig till.186 En sådan
idé är tanken om öppenhet och stolthet, men även en kulturell förståelse kopplad till nationen
blir en del av homonationalismen, något som förklaras ytterligare senare i kapitlet.
Denna kulturella förståelse kan vi se i Isak & Billy. Publiken är direkt tilltalad, men det finns
en del referenser och ett språk som leder till en slutsats om att det är en något vuxnare publik
med förståelse för referenserna som är målgruppen. Referenserna är dels i form av citat från
låttexter, som Hold Me Tight med The Beatles,187men även begrepp knutet till vissa
homosexuella subkulturer.188 Dessa får sedan ligga till grunden för narrationen och stilistiken
och fungerar som en gyllene väg som berättelsen har att hålla sig till. Den respons som skapas
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är att när betraktaren förstår referenserna och deras innebörd öppnar en ny dimension, en annan
form av läsning av texten, som den som står utanför begreppsvärlden inte har tillgång till. Isak
& Billy är smalare i sitt tilltal eftersom den inte bygger på en allmän förståelse utan på en mer
begränsad och exkluderande. Låtcitaten presenteras endast med utdrag, det finns inget appendix
som förklarar varifrån de kommer utan läsaren måste själv kunna relatera texten till något för
att förstå. Samtliga låtcitat är dessutom på engelska, bryter av mot den svenska texten och
fungerar som kapitelindelningar. För den som inte har förförståelsen kan detta framstå som en
summering av vad som komma skall, men den som har en vidare förförståelse ser även de
populärkulturella kopplingarna. Romanen inleds till exempel med strofen ”Love Is A
Battlefield”, från Pat Benetars låt med samma namn.189 Detta kan skapa en känsla av
samhörighet, att tillhöra ett kollektiv, vara en del av en kultur. Detta är i led med tanken om
öppenhet och stolthet, något som ingår i den subkulturella värld där romanen befinner sig. Men
kollektivet byggs på samma sätt som en nation, genom att skilja sig från andra kollektiv. Denna
kultur kan förstås utifrån ett intersektionellt perspektiv som en del av en nation, att vara en
homosexuell man i en nationell tillhörighet och hur denna kombination skapas. Men också en
vidare förståelse för de komplexa romangestalter som handlingen utgår från, även om de är
skrivna utifrån en dikotomisk uppdelning är de så pass dynamiska att de kan lämna sina
stereotyper.
I fallet med Patrik 1,5 är det lite annorlunda. Filmens bildspråk och narrativa redskap är ett
utifrånperspektiv. Även om det är Sven och Göran som är huvudrollerna i berättelsen, berättas
relationen utifrån förhållandet till den heterosexuella omgivningen och hur paret försöker bli
accepterade av den. Konflikterna mellan Göran och Sven utgår från en dikotomi där Göran intar
rollen som den feminina och Sven som den maskulina, och sålunda speglar den heteronormativa
kontexten de befinner sig i där de till dessa roller tillskrivs attribut, repliker och känslor. Detta
framträder i vad som är narrativets nav, diskussionen kring Patrik. Kort sagt, de framstår som
vilket heterosexuellt par som helst. Men de möter på friktion som att deras brevlåda blir
söndersprängd, de blir anklagade för att ha sexuella kontakter med minderåriga och blir kallade
för varandras ”vän”. Och till detta kollektiv gör de allt för att passa in i, enligt filmens
underliggande logik där den heteronormativa familjen fungerar som central lösning på hur
samhället ska organiseras. Hur kommer det sig då att blir så här? Här kan vi se att Lemhagen
använder sin position som etablerad regissör som Sverige ger henne möjligheter att producera
filmen utefter kommersiella principer, men som heterosexuell medelålders medelklass
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ciskvinna approprierar hon en berättelse utan att sätta in sig i en kontextuell förkunskap kring
den och väljer att tolka och skriva fram den utifrån sitt eget (och antagligen den förväntade
publikens, som tilltalas som tillhörande samma kategori) perspektiv med därtill kommande
förväntningar och fördomar.190 Svaret här är nog att Lemhagen adresserar sin publik utifrån ett
igenkänningsperspektiv, där igenkänningen snarare ligger hos den heteronormativa
omgivningen än de två homosexuella huvudpersonerna. Lemhagen använder sig av olika
narrativa redskap som att till exempel sätta in filmen i en tradition av romantiska komedier och
dess förutsägbara dramaturgi, men även retoriska figurer som benämningen av relationen som
äktenskap och slutligen stilistiska och formella konventioner i form av att placera förhållandet
mellan Göran och Sven i ett binärt dikomtomiskt system där de får repetitivt performera olika
genuskonstruktioner och inta rollen som mannen respektive kvinnan. Denna användning av
känslomässig respons används dock inte för att problematisera subjektspositionen, utan snarare
för att befästa den samma. Den här strategin blir en del av den exemplarism som Puar pratar
om. Genom att det homosexuella kollektivet anpassar sig till det heterosexuella uppstår en tanke
om öppenhet, stolthet och respekt, det homosexuella kollektivet får existera på det
heterosexuellas villkor och det senare kan känna sig stolta över sin tolerans av det tidigare. Det
blir en del av det nationalistiska projektet, idén om Sverige som det jämställda och
mångfacetterade landet där alla får plats så länge de gör rätt för sig.

5.2. En svensk tankefigur – hur skapas en svensk bög?
Utifrån slutsatserna av undersökningen baserad på Barron väcks nu frågan, vad innebär det att
vara en svensk bög? Vilka föreställningar om sexualitet och nationalitet finns det? Tankefiguren
om att bli homosexuell innehåller också föreställningar vad det är att vara svensk, vilket
återupprepas på samma sätt som genusrepetitioner skapar genusföreställningar. Det är som sagt
kopierandet som skapar tanken om ett original, genom att återupprepa bilden av svenskhet födds
bilden av svenskheten. Det livsideal som presenteras i Patrik 1,5 och Fyra år till bygger på ett
visst socioekonomiskt och sociokulturellt kapital som subjektet behöver förhålla sig till för att
skapa ett visst grundfundament för ett värdigt svenskt medelklassliv. Det är alltså en viss form
av liv som reproduceras och i det livet är en homosexuell subkultur inte något som är
kompatibelt med idealen, eftersom de snarare bygger på en assimilerande praktik än en
integrerande. Identiteten som den Homosexuelle blir minimerad för att passa in, vilket syns i
Patrik 1,5, eller blir exotifierad och får existera om den bidrar med att upprätthålla sig själv
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som en tillgång och som skapare av glamour och festlighet, vilket syns i Fyra år till.
Återkommande är den existerar på den heteronormativa världens villkor. I reproducerandet av
den svenska medelklassen uppstår ett antal idéer om identitet, som vad det innebär att vara en
svensk homosexuell man från medelklassen.
För att återgå till Jasbir K. Puars begrepp homonationalism, alltså hur homonormativitet och
nationalistiska föreställningar samspelar och om vi undersöker materialet utifrån det framträder
vissa tendenser. Puars argumentation innebär att homonormativiteten börjar att integrera även
nationalistiska föreställningar i sin reproduktion av det heterosexuella idealet. Vilket kan sägas
är fallet med Sven och Göran, de inte bara approprierar ett heteronormativt sätt att sortera sin
tillvaro utan även en idé om svenskhet, idén om en hund är till exempel något som återkommer
i handlingen som en markör för en fulländad svensk familj. Hundar finns naturligtvis i andra
delar av världen, men fungerar här som en symbol för ett visst, eftersträvansvärt familjeideal kärnfamiljen. Det är alltså inte hur den faktiska verkligheten ser ut som är det centrala här, utan
den normativa uppfattningen av hur något är och bör vara. I denna produktion avskärmar sig
alltså Sven och Göran från det homosexuella kollektivet för att istället söka sig till ett
heterosexuellt dito. Lisa Duggan framhåller att den amerikanska hbt-rörelsen har assimlierat
sig till det heterosexuella kollektivet och gjort äktenskapsfrågan till en privatsak och tappat det
politiska perspektivet.191 Går det att tillämpa hennes teori på den empiri som uppsatsen
undersöker? Jo, i Patrik 1,5 kan vi se hur Sven och Göran söker sig till det heteronormativa
medelklasskollektivet genom att låna deras kulturella symboler, kapital och juridiska begrepp
hoppas de på att bli sedda som jämlikar. Men hur mycket de än reproducerar detta återstår
faktumet att de likafullt befinner sig i en minoritetsposition och har hinder att överkomma. På
liknande sätt som en invandrare som assimilerar sig in i det svenska samhället fortsätter vara
invandraren (den Andre) så fortsätter Sven och Göran vara den homosexuella
parkonstellationen. Som homosexuella män bryter de mot heteronormen, men inte mot ett
typiskt svenskt medelklassliv. Därmed skriver de in sig i en svensk homonationalism. Här
skulle den kritiska läsaren kunna invända att ovanstående resonemang tar ifrån Sven och Göran
deras agens. Kanske är det istället så att den obligatoriska heterosexualiteten tvingar in Sven
och Göran i en strategi för att producera rätt sorts medelklassighet och denna produktion är i
sig en upprätthållande imitation som skapar bilden av originalet. Denna imitation handlar inte
om enskilda individers medvetna handlingar utan som uttryck av olika former av tryck från
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ritualer som har i sitt ursprung i förbud, tabun och bestraffningar av olika former av
överträdelser. Även den heterosexuella medelklassigheten är en föreställning som skapas
genom ett repeterande. Den obligatoriska heterosexualiteten skapar ett tryck mot de avvikande
att anpassa sig och upprätthålla den. Detta resonemang anser jag faller på det att Sven och Göran
som subjekt gör ett val, Sven presenterar tidigt i filmen en avvikande känsla mot det liv som
Göran vill anpassa sig in i, som inte nödvändigtvis behöver vara fri från tryck heller för den
delen. Trycket finns överallt, eftersom det inte finns några original utan ”kopior” skapar bilder
av ett ”original” genom sin imitation. Någon kärna förekommer inte, men genom att den inte
förklaras uppstår illusionen av originalet. Men i filmens narrativ förekommer inga andra
alternativ än det här livet, att avvika ses som något apart och ogenomförbart. Genom filmens
handling föreligger möjligheter att låta Svens queera perspektiv bli styrande och för Sven och
Göran att skapa en ny, annan form av familjebildning. Men dessa möjligheter negligeras. De
tvingas att följa linjer och intrampade stigar utan att kunna vika av, som en orientering medelst
snöre och ögonbindel istället för karta och kompass. Det är inte bristen på agensen som är
problemet här, utan dels att Göran undviker att faktiskt positionera sig (eller tillåts utifrån
filmens dramaturgi), han blir en kopia av sin omgivning, utan att förklara för oss vad han har
att vinna på det. På samma sätt tillåts inte Sven ta avstånd från det liv han redan lämnat en gång,
han tvingas in i en bana som framstår som den enda rätta, trots att han vill visa på att en annan
väg är möjlig. Det är alltså Lemhagen som fråntar dem sin agens i och med att hennes narrativ
inte sätter sig in i deras perspektiv utan berättar deras historia utifrån en heterosexuell förståelse
av ett homosexuellt liv. Jag skulle säga att detta är av kommersiella skäl, filmen är gjord för
den stora massan och använder komik och symboler som är signifikant och förståelig för den
istället för att försöka gestalta den grupp som filmens handling utgår ifrån.
Med David och Martin tillkommer en annan problematik, eftersom David är partiledare och
som offentlig person, gift med kvinnan Fia, kan han inte (enligt filmens logik) vistas i
homosexuella miljöer.192 Eftersom smygandet är en del av filmens intrig tillför detta en
isolering och fokus på relationen mellan David och Martin. Även om filmen i vissa fall har en
del markörer mot den homosexuella subkulturen utgår filmen från en tillvaro där David och
Martin orienterar sig själva. Vad som dock förekommer i filmen är en kritisk diskussion till det
heteronormativa kollektivet, vilket leder till ett förhållningssätt där det är tydligt att det är en
illusion som kopieras och reproduceras istället för att vara något naturgivet. Eftersom bigotteri
är en så viktig term i berättandet skärskådas konstruktionen av det medelklassiga svenska
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projektet, illusionen är ett medel till makt snarare än ett ideal att försöka bli lycklig i. David och
Martin förhåller sig skeptiska till sin omgivning och de spelregler den sätter upp för offentliga
personer inom politiken, och till de spelregler som skapats inom den homosexuella omgivning
som omger dem. Till exempel blir Davids respons när Martin vill att de ska gå ut i pressen med
sitt förhållande att fråga om de ska bli riksbögar.193 Riksbögar blir här en förståelse av något
ofarligt och folkkärt men samtidigt inrutat i ett hörn, som en hovnarr för den heterosexuella
omgivningen. Martin och David förhåller sig till diskurser kring öppenhet och homosexualitet,
och den skapade motsättningen mellan öppen/stolt och hemlig/skamfylld. Intressant nog är
Fyra år till det enda exemplet där en homosexuell omgivning existerar. I Isak och Billy kretsar
handlingen kring dem och i deras klaustrofobiska miljö är samtliga andra romangestalter objekt
som berättas i relation till Isak och Billy. Det eventuella homosexuella kollektiv som existerar
bredvid dem är lika marginaliserat som det heterosexuella, eftersom de endast är spelpjäser och
skuggfigurer i berättelsen om Isak och Billy.
I Patrik 1.5 råder det motsatta förhållandet. Medan Martin och David förhåller sig kritiska till
det heteronormativa kollektivet omfamnar framförallt Göran det. Göran, som ses som hjälten i
förhållandet, approprierar en miljö som Sven tar avstånd ifrån. För att återgå till Edmund White
och Lisa Duggan, deras argumentation är att hbt-rörelsen har gått från identitetslöst motstånd,
via assimilationen till homofilernas subkultur till att landa i ett assimilerat meta-motstånd, ett
motstånd mot dem som gör motstånd och inte bara anpassar sig. Före Stonewallupproret 1969,
var de homosexuella männen som fria öar utan kontakt med varandra, förutom av rent fysisk
karaktär, resonerar White.194 De var inte en del av samhället utan stod utanför det baserat på sin
identitet, de var en form av paria. En paria som inget hellre ville än att bli en del av samhället
som de stöttes ut från. I och med 1970-talets sexuella revolution tillskansade de sig rättigheter
men även en subkultur som började sprida ut sig, fortfarande dock inte en del samhället. Vad
som är riktigt i Whites beskrivning eller inte är inte något som jag tar ställning till, men en mer
diplomatisk syn är att gayrörelsen var en del av de sociala rörelserna på 1970-talet vilket var en
tid av radikalisering men även av bildning av tydliga identitetsskollektiv, ett steg som var
nödvändigt inför 1990-talets individualisering, som Duggan nämner.195 Sägas bör också att
liknande tendenser går att se i den svenska historieskrivningen, om än i en annan form sett till
Sveriges övriga politiska utveckling.196
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Detta är alltså de tre verk som i denna undersökning får stå som representant för den svenska
kulturproduktionens relation till den Homosexuelle, en person uteslutande verksam i en
heterosexuell miljö? Den Homosexuelle definieras av sin omgivning, blir en Andre och som en
del av internaliseringen och assimileringen tar den avstånd från sitt ”ursprung” och blir en del
av det svenska projektet. Detta är vad Puar kallar för homonationalism, den Homosexuelle blir
inte bara en del av det heteronormativa kollektivet utan också en del av det svenska med de
förutsättningar och föreställningar som finns i det.

5.3 Att sortera sig som svensk
Det Göran och Sven gör är att acceptera sig in i ett svenskt medelklassliv. De sorterar sitt liv
enligt en mall som fungerar som nyckel för att bli så accepterade som möjligt. De har alltså
förenat idén om den obligatoriska heterosexualiteten med idén om nationen, detta är en form
av homonationalism för att knyta an till Jasbir K. Puar. Genom återupprepandet av ett flertal
ideal samtidigt uppnår de större makt och inflyttande, ergo, acceptans. Just ur det
intersektionella perspektivet är Patrik 1,5 intressant eftersom det finns ett antal markörer som
samexisterar. De är homosexuella i en heterosexuell miljö, de har akademisk bakgrund med
välbetalda jobb, de är cismän med svenskklingande namn och en kulturell kompetens för det
svenska kulturarvet. De både har och inte har makt och inflytande på samma gång. Martin och
David är i samma position, som politiker på toppnivå har de makt men de är begränsade i att
kunna leva ut sin relation utan att förlora makten och inflytande i samma stund. Samtidigt är de
etniska svenskar mitt i livet,197 de är män i en patriarkal miljö och har möjligheten att starta om
sina liv utifrån det faktum att de har de ekonomiska förutsättningarna som en riksdagslön,
fallskärm och ett nätverk innebär.
Detta i jämförelse med Isak och Billy vars ekonomiska förutsättningar verkar vara mer
begränsade, deras socioekonomiska bakgrund höljd i dunkel och deras levnadsstandard inte lika
framstående. De är dock friare i det att de inte är beroende av omgivningen för att bekräfta sig,
eller måste ta hänsyn till omgivningen för att skapa sina relation. Deras positioner är flytande
och varierande beroende på vilken position och perspektiv som används. Men oavsett är det
gemensamma att de är främlingar i ett bekant land. Ett land, en miljö, de känner till och är
bekväma med men där de inte riktigt släpps in. I Fyra år till är just hotet om den bristande
makten det intressanta, de homosexuella är underordnade i en homosocial patriarkal miljö.
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Detta kan leda till ett hat mot den egna identiteten, och mot den egna gruppen vilket märks i
hur David envist kränger sig fast vid den trygga punkten hans äktenskap innebär, även hans
motvilja att definiera sig som homosexuell kan tolkas in i detta. I Svens framträdande finns en
genomgående rädsla att uppfattas som svag, och hjälplös och liknande till femininet tillskrivna
egenskaper. Detta kallas internaliserad homofobi, vilket ofta tar sig i uttryck i ett förakt mot det
feminina. Just denna misogynitet är något som är centralt hos Richard Dyer, som anser att
eftersom män växer upp och uppfostras som just män förs det misogyna med i uppfostran.198
Dyers utgångspunkt är att det campa är ett vapen som den heteronormativa världen använder
mot det homosexuella kollektivet likaväl som ett motstånd som används av de bortstötta.199 Just
att uppfattas som camp, fjollig för att göra en något felaktig översättning, är tendensiöst det som
Sven och Göran och David och Martin är mest rädda för, eftersom det innebär att förlora ett
övertag och bli den som andra gör narr av, att bli den Andre, att bli den Homosexuelle. I Isak
och Billy ser vi hur det campiga snarare används som en försvarsstrategi, det blir ett sätt att
hantera sin omgivning och även om den klistriga maskuliniteten gör Billy påmind om att han
inte passar in i det heterosexuella habitatet verkar hans brott inte vara lika viktigt för honom
som för gestalterna i det andra material som undersöks.

5.4. Summerande slutsatser
Vi går vidare i vår normbrottsundersökning och tittar på vad miss Marple och blodhunden har
letat fram i sina undersökningar och vad som händer när homonormativiteten vi kunnat påvisa
i tidigare kapitel gifter sig med idéer om nationen. Undersökningen börjar i frågan hur
gestalterna förhåller sig intersektionellt till varandra i sin produktion, vilket har gjorts
utifrån Alexandra Barons idé om en queer nationalistisk romantik, detta har i undersökningen
kopplats till frågan om det som Jasbir K. Puar kallar för homonationalism syns i
materialet.
Utifrån Sven och Göran relation i Patrik 1,5 har jag visat på att orienterandet utifrån en svensk
medelklasskontext gestaltas och det normsystem som kontexten för med sig. Sven och Göran
representerar två olika slags maskuliniteter som är mer eller mindre anpassliga till den
heteronormativa värld de befinner sig. Det är dessutom två olika former av medelklassiga
maskuliniteter som möts, en som premierar empati och en som premierar aggressivitet. När de
i relation till varandra positionerar sig som den feminina respektive den maskulina, lever de inte
bara upp till omgivningens förväntningar på dem utan skapar i sitt samspel en situation där
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makten förskjuts mellan dem intersektionellt, men är ständigt bunden till deras position. Här
ser vi också hur äktenskapet och familjen blir något centralt och samtidigt opolitiskt som gått
från en kollektiv grupps krav på förändring till den enskilde individens (Görans) behov, vilket
Lisa Duggan kallar för den nya homonormativiteten.200 I och med denna individualisering har
även den politiska sprängkraften i äktenskapet blivit en privatangelägenhet, det personliga är
inte längre politiskt, det är privat. Istället för att se äktenskapet som ett politiskt redskap har det
blivit ett slutmål, en vägs ände för kampen som nu kan sorteras in i att återgå till 1950-tals
assimilationstaktik. Ur ett intersektionellt perspektiv är detta intressant då identiteten som
homosexuell i grund och botten bygger dels på ett begär och delvis på en praktik. En praktik
som sedan tidigt 1900-tal blivit kulturellt detonerat och innebär en uppsättning med
föreställningar. I den kulturella kompetens som kommer med detta ingår en föreställning om
vad det innebär att vara homosexuell. Men detta är inte något som är fristående utan hänger
ihop med kulturella föreställningar om vad det innebär att vara till exempel man,
funktionsfullkomlig, cisperson och särskilt svensk. För att bli assimilerad krävs inte bara en
taktik kring produktionen av kön och sexualitet utan framförallt av nation, eftersom det är
nationen som juridiskt och kulturellt håller oss samman.
Medan Sven och Göran approprierar heteronormen förhåller sig David och Martin kritiska till
den samma. Mellan David och Martin är det intersektionella en fråga om klassbakgrund och
politiska skiljaktigheter. I likhet med Isak och Billy är det en fråga om medelklassensmannens
intellekt mot arbetarmannens kroppsstyrka. Men trots detta sker genusproduktionen i
växelverkan, där de delar rollen som den maskulina och den feminina utifrån olika situationer.
Dessa klassrepresentationer hänger i sin tur samman med kontextuella förväntningar utifrån
en nationalistisk diskurs och leder till maskulinitetsproduktioner som går hand i hand med
dessa förväntningar. Maskuliniteten blir kontextuellt konstruerad utifrån den kontext där
subjektet befinner sig.
Här har jag visat att Alexandra Lynn Barrons teori om national queer romance går att
rekontextualisera till att handla om andra skillnader än om nationalitet, eller rättare sagt, till
olika identiteter inom samma nation. Där Barron tittar på nationalgränser som överskrids har
vi tittat på klassmarkörer, olika maskuliniteter och sätt att producera svenskhet på. Det
gemensamma är att i överskridandet uppstår en glidning, ett främlingskap blir till och med det
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även det homosexuella brottet. Och denna glidning för oss vidare till den sista frågan, vilka
idéer om svenskhet som reproduceras i materialet?
Här har vi sett att nationalistiska idéer om svenskhet är sammankopplade med idéer om
homosexualitet på samma sätt som att i idéer om heterosexualitet finns det idéer om
homosexualitet. I Patrik 1,5 ser vi hur deras orienterade kring heteronormen blir det
definierande för deras familjebildning, till och med den symboliskt viktiga hunden tillkommer
för att visa att de är en komplett, respektabel, familj. Den Homosexuelle blir inte bara
homonormativ utan även homonationalistisk, konstruktionen av den Homosexuelle mannen är
en del av det nationalistiska projektet. Men den Homosexuelle är en främling, som blir en
främling i och med att identiteten skapas av andra, i relation till den obligatoriska
heterosexualiteten. På samma sätt som främlingen blir den exotifierade Andre inom
postkoloniala diskurser blir den Homosexuelle en främling inom heteronormativa dito.
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6. Diskussion och slutsatser
Huvudsyftet med uppsatsen var att undersöka hur homosexualitet/Den Homosexuelle och
samkönat begär konstrueras i olika kulturella gestaltningar. Huvudsyftet bröts sedan ner till ett
antal undersyften som att undersöka tre kulturella gestaltningar och hur de skapar bilder av den
Homosexuelle mannen. Ytterligare ett undersyfte var att analysera hur gestaltningarna förhåller
sig till olika normer om maskulinitet och samkönade sexuella relationer, samt att diskutera
dessa normer i relation till nationella ideal. För att genomföra undersökningen har jag delat upp
uppsatsen i tre delar där jag steg för steg granskat konstruktioner av maskuliniteter samt av
homosexualitet och att dessa konstruktioner samverkar med föreställningar kring nationalitet. I
undersökningen kopplas konstruktioner av maskulinitet till kravet på två könskompletärer i ett
system av obligatorisk heterosexualitet.
I det första kapitlet har undersökningen gjorts utifrån två frågor, Vad för slags normativa
maskuliniteter är det som konstrueras? Med detta menas alltså vad för slags maskuliniteter
gestalterna i materialet representerar. Maskulinitet är ett dynamiskt begrepp där ett facit på vad
maskulinitet är saknas. Maskulinitet är något som alltid är bundet av kontexten. Det leder oss
till frågan, vilka maskulinitetsnormer reproduceras i gestalternas inbördes samspel?
I undersökningen av vilka maskulinitetsnormer som konstrueras har jag använt mig av två
teoretiska redskap, dels den hegemoniska maskuliniteten och dels den klistriga maskuliniteten.
Den hegemoniska maskuliniteten innebär att olika former av maskuliniteter förhåller sig
hierarkiskt till varandra, utifrån den gällande kontexten. Detta har exemplifierats med dels
Billys förhållande till den heterosexuella omgivningen på gymmet och hur har han utifrån den
kan tolkas som vara en lägre stående man baserat på sitt samkönade begär. Jag har kallat detta
för det homosexuella brottet, han bryter mot den muskelmaskulinitet han företräder genom sitt
samkönade begär, eftersom homosexuella män konteras med svaghet/femininet. Andra
exempel på detta brott ser vi i Sven och Görans förhållningssätt till den medelklassheteronorm
de omges av och hur deras maskuliniteter på olika sätt placerar sig på den könsnormativa
hierarkiska stegen. En andra dimension av den könsnormativa processen blir tydlig i en klistrig
maskulinitet, alltså genom att tydliggöra vilka erfarenheter som klistrat sig fast vid individen
och sitter i vägen när den ska anpassa sig efter rådande normsystem. 201 Detta märks även det i
Billys förhållande till sin heterosexuella omgivning på gymmet men framförallt med Svens
bakgrund i det heteronormativa habitatet. Sven har innan sin relation med Göran levt i villa
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med fru och barn, och i relationen med Göran vill han göra något nytt men tvingas, trots sina
protester, att återupprepa samma liv igen.
När dessa maskuliniteter konstrueras uppstår också ett antal strategier för protagonisterna i den
obligatoriska heterosexualiteten (tanken om heterosexualitet som naturliggjord storhet och
dennas upprätthållande system som allena rådande).202 I detta system tydliggörs tankefiguren
att ett förhållande består av en feminin och en maskulin part som kompletterar varandra.
Kompletteringsfigurerna framställer olika former av strategier. I Patrik 1,5 intar parterna den
feminina respektive den maskulina rollen vilket får olika konsekvenser. I Isak & Billy
synliggörs istället ett växelspel mellan parternas genusproduktioner där även makten förskjuts
mellan dem. Den Homosexuella maskuliniteten är ett brott mot den obligatoriska
heterosexualiteten, vilket exemplifieras genom att visa på hur till exempel Isak och Billy byter
roller med varandra och genom Sven och Görans töjningar av de maskuliniteter de befinner sig
i och visar var gränserna går för genom sin konstruktion av maskulinitet.
Detta leder oss över till kapitel fyra som handlar om skillnader mellan ett samkönat begär och
en homosexuell identitet och dess relation till den heterosexuella omgivningen. Här undersöks
om heterosexualitetens naturliggörande även stöds av föreställningar om homosexuella
praktiker i materialet och om det uppstår en distinktion mellan homosexualitet och
samkönat begär i materialet och varför det i sådana fall gör det?
I det här kapitlet undersöks hur heteronormativa principer, vilka medskapar den obligatoriska
heterosexualiteten genom sitt ständiga upprepande, synliggörs i normsystem kring
homosexualitet. Homosexualiteten definieras enligt undersökningens teoretiska utgångspunkt
i relation till något annat, som motsats eller som en del av något. På samma sätt som att det
finns en föreställning om att du kan vara Svensk på rätt sätt kan du också vara Homosexuell på
rätt sätt, nämligen genom att upprepa idéer om heteronormativ könskomplementaritet. Kring
denna tankefigur kretsar Sven och Göran i sin relation och konstruktion av feminint respektive
maskulint subjekt. I Patrik 1,5 är det det heterosexuella kollektivet som speglas genom Sven
och Göran, deras relation blir en karbonkopia av sin omgivning. Relationen framställs och
förstås utifrån en heteronormativ diskurs. I Fyra år till är det hela mer komplext. Men här
framträder även en annan konsekvens av den obligatoriska heterosexualiteten, nämligen den
automatiska homosexualiteten. När David begär en annan man blir han i omgivningens ögon
automatiskt homosexuell. Den homosexuella världen, representerad av Martin, tar avstånd från
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begreppet bisexuell. Davids fråntas med andra ord sin rätt att definiera sig själv, hans agens
förloras när han begär en man. Här har jag använt mig av Leila J Rupp för att särskilja
homosexualitet som identitet och samkönat begär som praktik. I filmen framstår en tankefigur
om en riktig homosexuell, om att vara homosexuell på rätt sätt. Denna Homosexuelle skapar i
sin tur ett eget normsystem. Hos Joshua Gamson har vi sett hur sociala rörelser lider av
problemet med att när de blir en identitet uppstår ett moment 22, de har en samlingspunkt men
riskerar samtidigt att låsas i positioner som är svåra att ta sig ur.203 Detta är något som går igen
i homonormativiteten både i den moderna och i den äldre formen. Susan Strykers uppfattning
om homonormativitet påminner om Gamsons teorier då Stryker använder begreppet för att
beskriva en patriarkal ordning som premierar stabila genusproduktioner (feminina kvinnor och
maskulina män) eftersom dessa orienterar sig utifrån den obligatoriska heterosexualitetens
uppsatta linjer.204 Denna homonormativitet tar sig även i uttryck i att olika former av genusoch könsöverskridande bestraffas inom kollektivet. Detta exemplifieras med Martins
inställning till bisexualitet men även med Sven och Göran och hur de orienterar sig mot den
omgivande heterosexuella omgivningen. De exemplifierar den moderna homonormativiteten,
om vi ska tala utifrån Lisa Duggan. Enligt Duggan handlar detta normsystem om en
avpolitisering av äktenskapet och andra familjebildande frågor som blivit individualiserade
livsstilsfrågor istället för att en funktion som politiskt redskap.205 Genom att påvisa Sven och
Görans kopierande av en viss form av heterosexuell medelklasslivsstil som framförallt Göran
står för har jag velat visa på hur gestaltningen av homosexualitet i filmen Patrik 1,5 baseras på
den moderna homonormativiteten. Framförallt handlar detta kapitel om hur ett samkönat begär
blir till en identitet och hur denna identitet upprepas på sätt som stödjer heterosexualitetens
naturliggörande genom sin imitation av densamma.
Slutligen i den sista delen av undersökningen har jag analyserat materialets relation till normer
och tankefigurer rörande nationalitet, vad det innebär att vara svensk. I det kapitlet används en
intersektionell analys för att bryta ner hur gestalterna förhåller sig till varandra på ett
normsamverkande plan, vilket har gjorts utifrån Alexandra Barons idé om en queer
nationalistisk romantik. Undersökningen har gjorts utifrån från två frågor varav den första är
hur gestalterna förhåller sig intersektionellt till varandra i sin produktion, dessa
förhållningsätt har sedan kopplats till frågan om det som Jasbir K. Puar kallar för
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homonationalism syns i materialet och vilka idéer om svenskhet som då reproduceras i
materialet?
Alexandra Lynn Barron undersöker i sin avhandling hur queera relationer som är
nationsövergripande gestaltas. Det tillvägagångssätt som Barron använder har jag applicerat
på mitt material för att istället reda ut vilka andra former av gränsöverskridanden som
gestalterna gör. Fram träder en tydlig klassdimension. I Isak & Billy och Fyra år till är det två
sorters klassrelaterade maskulinitetstyper som möts, medelklassensmannens intellekt mot
arbetarklassmannens kroppslighet. I Patrik 1,5 är det snarare medelklassmannens olika sidor
som möter varandra. Empati och aggressivitet, mjuk velourman möter machoman.
Repeterande och imitation återskapar bilden av dessa två maskuliniteter och hur de anstränger
sig för att passa in i medelklassmannens maskulinitet. I det ena fallet ser vi Svens
arbetarklassvurmande för mindre respektabel kultur och kroppsliga responser på orättvisor.
Men även den klistriga maskulinitetens motstånd mot ett medelklassliv han redan levt och nu
tvingas in i, försöker bryta sig loss ifrån, men korrigeras in i igen i slutet. Detta ställs mot
Görans empatiska överskridande av homosocialitet och gränsen för var den empatiska
heterosexuella medelklassmannens maskulinitet övergår i den för båda avvikande
homosexualiteten. Görans tänjande av den empatiska medelklassmannens maskulinitet visar
på var gränsen går, en gräns som först blir tydlig med Görans tänjande. Genom sina ständiga
framföranden av dessa upprätthålls balansen och heterosexualiteten kvarstår som obligatorisk.
Genom att undersökningen går in på homonationalismen, är det intressant att lyfta fram hur
subjekten förhåller sig till medelklassiga tankefigurer kring vad som är ett fullgott,
respektabelt och eftersträvansvärt liv. Här återkommer vi till Lisa Duggans begrepp om den
moderna homonormativiteten.206 Genom att använda Duggans analys kan vi se att
skildringarna av homosexuella mäns liv gestaltas som privat, istället för politiskt. Hur familjer
organiseras har blivit en privatangelägenhet, det samkönade äktenskapet en ceremoni mellan
två individer istället för ett politiskt redskap för jämlikhet, ett redskap som kan ifrågasätta
regleringar kring äktenskapet som fundament. När Göran anstränger sig för att bli accepterad
av ett heterosexuellt kollektiv som inte riktigt accepterar honom så köper han deras
normsystem och gör det till sitt, istället för att försöka skapa något annat. Sven blir här det
queera inslaget, som står för att skapa något nytt. Liknande tendenser ser vi i Fyra år till där

206

Duggan, 65f.

73

den heteronormativa livsdefinitionen ses som något det går att ta avstånd ifrån. Men allt detta
utgår från en uppfattning om vad det är att vara svensk och homosexuell i Sverige.
Puars teori är att framförandet av homosexualitet är i linje med uppfattningen om vad det är att
bli en representant för sin nationalitet, i det här fallet, en riktig svensk. Homonormativiteten är
inte bara en spegling av heteronormativa tankefigurer utan även av nationalistiska där det rätta
sättet att vara homosexuell på också handlar om det rätta sättet att vara svensk på. 207 I Fyra år
till krävs en kontextuell förkunskap kring svensk politik och om vissa grundläggande
homosexuella identitetsmarkörer. David och Martins diskussioner handlar dessutom
förefallande ofta om öppenhet och om hur homosexualitet förväntas se ut och framföras på ett
korrekt, öppet och stolt sätt. Den klassiska historien om glasgarderoben återkommer i narrativet.
Utifrån materialet framträder bilden av den Homosexuelle, alltså en tankefigur om att det finns
ett korrekt sätt att framföra homosexualitet på, något som sker genom reception men även
genom den heterosexuella omgivningens reaktioner
I Patrik 1,5 är det snarare en förkunskap om den svenska medelklassen som krävs för att
förstå och i Isak & Billy krävs en förkunskap om den homosexuella subkulturen. Centralt i
detta är dock förståelsen om att den svenska bögen är öppen och stolt men samtidigt anpassar
sig efter den heterosexuella omgivningens normsystem. De konstruerar således sin
homosexualitet utifrån en förståelse om vad det innebär att vara svensk. Denna
homonationalism leder till att det homosexuella objektet främlinggörs, eftersom det alltid
framställs i relation till något utifrån något annat. När ett samkönat begär automatiskt blir till
den utifrån denna analys förståelse av homosexualitet är det en identitet som skapas utan i
från. Subjektet blir ett objekt. På samma sätt som främlingen inom postkolonialismen blir den
Andre blir den Homosexuelle till den främlinggjorde Homosexuelle i den obligatoriska
heterosexualitetens diskurs.
Genom att undersöka två filmer och en bok som hyllats i så väl heterosamhället som delar av
homosamhället utifrån deras konstruktioner av samkönat begär, homosexuella män och
homonormativitet har jag sammanfattningsvis kunnat konstatera att:
En viss sorts maskulinitet framförs, denna maskulinitet är komplementärt baserad och ställer
upp två genuskonstruktioner som feminin och maskulin mot varandra, där subjekten intar
varsin roll som fungerar som komplement, i olika hög grad av dynamisk växelverkan.
Relationerna är utifrån detta heteronormativt sorterade, där det är en viss form av leverne som
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är eftersträvansvärt, eftersom detta sätt att orientera sitt liv på leder till respektabilitet. Utifrån
detta skapas också en förståelse om det homosexuella livet som en kopia av det
heterosexuella, det finns alltså en korrekt form av homosexualitet. På samma sätt finns det en
korrekt form av svenskhet, som präglas av öppenhet och stolthet, så länge den homosexuella
anpassar sig till den heterosexuella planhalvans regelbok. I marknadsförandet av Sverige som
det exemplariska landet att leva och verka i ingår en förståelse om att homosexuella är en del
av landet, om de anpassar sig efter en klar bild av hur landet ser ut. En bild som är präglad av
en medelklassig förståelse av liv och relationer samt kulturella symboler som det
homosexuella subjektet måste förhålla sig till för att bli accepterad.
Jag skulle vilja hävda att gestalterna i filmerna i första hand och delvis romanen kompenserar
sina normativa brott som det samkönade begäret innebär genom att den obligatoriska
heterosexualiteten naturliggörs och befästs genom att gestalterna om och om igen härmar dess
könskomplementära genus och relationella spel. Ett visst motstånd kan anas, men i filmens
värld får motståndet ge vika för kommersiella principer. Detta motstånd förekommer främst i
romanen, som också har en smalare form. Men i övrigt lämnar dessa kulturproduktioner och
då i synnerhet Patrik 1,5, övrigt att önska vad det gäller representationer och normer i sin
samtid, det vore intressant att se en gestaltning likt den i Isak & Billy inom svensk film, där
relationer och identiteter inte endast förstås genom den förväntade heterosexuella
medelklassiga publikens ögon.

7. Förslag på kommande forskning
Eftersom jag i första hand är intresserad av samtidsskildringar och dess speglingar av
normsystem i den tid de skildrar tycker jag att det skulle vara intressant att genomföra en
liknande undersökning som denna fast på ett större material. Jag skulle vilja utföra denna
undersökning genom att titta på kulturella produktioner från olika årtionden under 1900-talet,
undersöka hur de förhåller sig till rådande normsystem då och jämföra detta med senare
produktioner från 2000-talet och se om perspektiv, narrativ och presentation skiljer sig åt i
gestaltandet av den Homosexuelle mannen och samkönat begär.
Uppsatsen kan användas för att vidga förståelsen av skillnaden mellan homosexualitet och
samkönat begär och hur samtida normsystem påverkar detta. Jag skulle gärna se att någon
undersökte mer om homonationalism i Sverige och dess konsekvenser, ett ämne jag bara
snuddar vid egentligen men som jag hade kunnat fokusera mig mer på. Jag kunde också ha
tagit in bisexualitet på ett annat sätt och ställt mer frågor om det i materialet men då hade
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uppsatsen blivit allt för spretig och svår att överblicka varför det känns bättre att jag valde att
fokusera mig som jag gjort men ändå belyst bisexualiteten på det sätt jag gjort. Det vore även
intressant om en liknande undersökning fast med gestaltningar av lesbiska genomfördes.
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