
 

 
 

Författare:Maja Ronnersjö 

Handledare:Lars Elleström 

Examinator:Peter Forsgren 

Termin:VT13 

Ämne:Litteraturvetenskap 

Nivå:Avancerad 

Kurskod:4LI01E 

 

 

Han Och Han 

Eller hur homosexuella killar porträtteras i två 

moderna ungdomsromaner 

 

 

 

  

 



 

2 
 

 

Abstract 

This essay deals with how young adult literature describes and characterizes young 

homosexual men. Two novels are analyzed within a framework of queer theory and cultural 

studies. The focus is on how sociality enforces heteronormativity. The analyses of the novels 

investigate how the characters think of themselves and their sexuality, what their view of love 

and relationships are, and how their closest friends and parents react to their homosexuality. 
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1.Inledning 

I en föränderlig värld där människors roller får en allt större möjlighet att utvecklas 

finns det fortfarande många fördomar. Även om vi idag kan vara olika utan att isoleras så 

anses udda att vara annorlunda och det är inte lätt att vara annorlunda. Om en individ beter sig 

på ett visst sätt och anser sig höra till en speciell grupp så tillskrivs man inte alltför sällan drag 

och åsikter som man kanske inte har. De fördomar som existerar skrivs sällan svart på vitt 

utan kryper in i texter och ageranden. Men likväl så finns fördomarna där. Gömda i hörnen, 

bortglömda för att de är så accepterade i vårt samhälle. 

I den här uppsatsen kommer två ungdomsromaner analyseras som båda har en tydlig 

homosexuell karaktär i dem. Romanerna är skrivna i och utgivna i England under det senaste 

decenniet. Jag kommer i uppsatsen undersöka karaktärerna utifrån ett queerfeminisiskt 

perspektiv för att se om romanerna porträtterar de homosexuella karaktärer på liknande sätt. 

Undersökningen behandlar huruvida romanerna presenterar en stereotyp syn på 

homosexualitet eller om karaktärerna är lika olika som sina heterosaexuella motsatser skulle 

kunna vara. Jag vill även se på hur samhället i romanerna ser och agerar gentemot den 

homosexuelle karaktären. 

Ungdomar söker efter en identitet och romaner som skrivs riktade till tonåringar ställs 

ofta inför det faktum att romanerna blir en del av identifikationssökandet.  Romanerna ställs 

oundvikligen inför frågor om hur de ska hantera olika situationer och hur de ska presentera 

dem. Det är något jag vill undersöka mer i min uppsats. Nancy Taber och Vera Woloshyn 

skriver i sin artikel om könsteman att när det gäller berättelser för barn är det ett erkänt 

faktum att de har makt att reproducera sociala normer och lär barnen och påminner vuxna om 

vad som anses normalt och acceptabelt.
1
 Det faktumet bidrar till en fråga om hur de valda 

romanerna väljer att visa på normer och vad som är normalt för de unga läsarna.  

 

1.2 Disposition 

Uppsatsen inleds med en genomgång av syfte och frågeställningar för att sedan gå 

igenom queerteorin och dess historia. Sen följer ett metodavsnitt som går igenom hur 

litteratursociologin fungerar och vilka aspekter som är viktiga inom fältet. 

Sedan följer en kortare genomgång av ungdomsromanens historia i England samt de 

teman som är vanligast i ungdomsromaner. Analysdelen kommer att inledas med att se på hur 

                                                           
1
 Taber och Woloshyn, “Dumb Dorky Girls and Wimpy Boys: Gendered Themes In Diary Cartoon Novels”, 

Children’s Literature in Education, Nr. 42, 2011, s. 2. 
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den homosexuelle karaktären ser på sig själv och sin sexualitet. Huvudkaraktärernas namn är 

Carl i Kiss respektive Adam i Boys don’t cry. Den kommer sedan att övergå till att analysera 

den närmaste vännen till karaktären och hur den personen agerar gentemot den homosexuella 

karaktären. I det har fallet handlar det om Dante, en äldre bror till karaktären samt i den andra 

analyserade romanen, Kiss, Sylvie, som är karaktärens närmaste vän. Cirkeln kommer sedan 

att vidgas ytterligare något för att se på den homosexuella karaktären utifrån parförhållanden. 

Sista delen av undersökningen kommer att behandla de vuxna karaktärernas åsikter gentemot 

den homosexuelle karaktären for att se huruvida de och deras eventuella ålderskillnad 

gentemot de andra karaktärerna gör någon skillnad i deras behandling av karaktären. 

Uppsatsen kommer att avslutas med en slutdiskussion där även uppsatsen sammanfattas. 

Det kommer även innefatta förslag på vidare forskning. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka huruvida de valda romanerna är 

heteronormativa, genom att undersöka de normer och det normskapande i romanerna. Genom 

att göra en queerfeministisk läsning vill jag se hur de manliga huvudkaraktärerna framställs 

och se vilka identifikationsmöjligheter det ger läsaren. Jag kommer även undersöka hur 

personer runt omkring den homosexuella karaktären agerar gentemot karaktärens sexuella 

läggning. Syftet är att se huruvida romanerna bygger på redan existerande fördomar eller 

stereotyper eller om de försöker bryta ner de existerade fördomarna. 

1.4 Frågeställningar 

Vilka normer blir tydliga i romanerna och hur skapas dessa normer? 

Presenteras heterosexualitet som den självklara sexuella identiteten, och i så fall på vilket 

sätt? 

Hur framställs de homosexuella karaktärerna i romanerna? Hur framställs de i andra 

karaktärers ögon och hur agerar andra karaktärer på karaktärens sexuella läggning? 

1.5Teori 

1.5.1 Queer 

Användandet av uttrycket queer startade i och med den homofila rörelsen under 1950- 

och 1960-talen. Den homofila rörelsen drev frågor kring homosexuellas rättigheter i USA, 

dock var denna första rörelse försiktig i sina krav, på hur samhället skulle behandla dem och 



 

6 
 

vilka rättigheter gruppen ville ha.
2
 Rörelsen blev aldrig lika stor som den senare gay-rörelsen 

skulle komma att bli. Den homofila rörelsen arbetade med att utbilda och genomföra politiska 

reformer som skulle öka toleransen gentemot homosexuella.
3
Att rörelsen behöll sin låga profil 

var sammankopplat med den rädsla som existerade bland medlemmarna för de följder som 

kunde följa om man identifierades som homosexuell under mitten av 1900-talet.
4
 

Upproren som skedde i Stonewall i USA 1969 brukar anges som den tidpunkt då 

homofilrörelsen övergick till den nya benämningen gay. 

Stonewall-upproren inleddes av en razzia mot en bar, som riktade sig till en 

homosexuell och transexuell publik. Razzian blev bemött av protester och en helglång protest 

inleddes.
5
 Skiftet i rörelsen och namnbytet var att man nu använde sig av en större militans 

samt att man som grupp började ställa fler krav på rättigheter.
6
 Vad det innebar var att man 

frångick den attityd som existerat innan Stonewall- upproren. Den tidigare attityden hade varit 

att få fram att homosexuella var precis som vem som helst med den enda skillnaden att 

individen sökte en partner av samma kön. Rörelsen trodde fortfarande på den traditionella 

monogama parrollen. Upproren i Stonewall innebar en större förändring där rörelsen efter 

händelsen visade på ett större ifrågasättande av ämnen som könsuppförande och hur lagen 

behandlade personer med en avvikande sexuell identitet.
7
 

När gay-rörelsen övergick till queer är svårare att datera, men generellt sett är man 

överens om att datera den till det tidiga 1990-talet. Queer kan sägas vara en produkt av de 

diskussioner som skedde kring den homosexuella identiteten både i fråga om teori och kultur.
8
 

Det var under den sista fasen som rörelsen ifrågasatte mer och diskussionen kan även sägas 

bli mer allmän och kom att handla om en persons rättigheter att välja vem man ville, utan att 

bli dömd för det. Den queera rörelsen brukar man mena är mer innovativ och teatral i sitt 

agerande än dess föregångare- gay rörelsen och homofilrörelsen. 

Att den sista övergången skedde berodde på flera faktorer. Bland annat skedde ett 

generationsskifte hos medlemmarna i rörelsen.
9 

                                                           
2
 Fanny Ambjörnsdotter, Vad är Queer?,2006, s. 9. 

3
 Annamarie Jagose, Queer theory: an intruduction, 1996, s. 22. 

4
 Jagose, 1996, s. 28. 

5
 Jagose, 1996. S. 30. 

6
 Ambjörnsdotter, 2006, s. 9ff. 

7
 Jagose, 1996, s. 31. 

8
 Jagose, 1996. S 76. 

9
 Ambjörnsdotter, 2006, s. 14. 
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1.5.2 Queerteori inom akademin 

Det tidiga 70-talet innebar att de då så kallad ”gay studies” började undersöka och 

fastställa en teoretisk medvetenhet. Gay/ lesbiska studier ville försöka fastställa en analytisk 

centralitet kring sex och sexualitet inom flera områden. Vilket ledde till att instutioner med 

det huvudområdet började uppkomma. Den tidigare feministiska forskningen och forskningen 

inom gay/ lesbiska studier hamnade under ett och samma tak i genusstudier. Fälten överlappar 

varandra i stora områden och ligger nära varandra.
10

  

Queer teorin är en mer radikal form av genusstudier och uppkom i samband med en 

konferens om Queer teori på University of California. En av de stora skillnaderna som teorin 

erbjöd gentemot de tidigare genusstudierna var det stora fokuset på sexualitet snarare än kön 

och gender. Många av de tidiga anhängarna av queerteorin försökte dekonstruera de absoluta 

distinktioner som existerade mellan hetero- och homosexuella. Judith Butler är en 

framstående forskare som bland annat gjorde det i sin forskning.
11

  

Den riktning som forskningen inom akademin följde kom att vara den väg som gay-

rörelsen gjorde i stort. Forskningen kring sexualitet och kön i början av 1990-talet visade på 

ett större ifrågasättande av de traditionella könsrollerna. Forskningen ville visa på en mer 

nyanserad och problematiserad bild av verkligheten. Det efterfrågandes en diskussion om 

sexualitet, samhälle, identitet samt utanförskap. Forskningen inriktade sig på att undersöka 

hur normer skapades och upprätthålls och hur normerna fungerar. En viktig aspekt var 

ifrågasättandet av de traditionella normerna i samhället. Tidigare forskning, 

homosexualitetsforskning, hade fokuserat på att kartlägga homosexuellas vanor, liv och 

erfarenheter. Den stora skillnaden mellan homosexualitetsforskning och forskningen inom 

queerteorier var att fokusera på sexualiteten i samhället ur ett bredare perspektiv. Fokus låg på 

det normala istället som tidigare på det avvikande. En viktig punkt var att uppmärksamma att 

sexualitet är något mångtydligt och svårgripbart som inte alltid är enkelt att förklara och 

avgränsa.
12 

Inom queerteorin menar man att sexualitet kan handla om flera olika saker så som 

identitet i form av att vara homosexuell eller bisexuell. I andra fall är sexualiteten en form av 

handling, det vill säga kärleksyttringar så som kyssar och samlag. Sexualiteten kan även 

tolkas som ett normsystem där lagar och attityder sätter upp ramarna för vad som är rätt och 

                                                           
10

 Rafey Habib, Literary Criticism from Plato to Present; An introduction, 2011, s. 260. 
11

 Habib, 2011, s. 260. 
12

 Ambjörnsdotter, 2006, 22. 
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vad som är fel. Ytterligare kan sexualiteten förstås som åtrå efter något i vidare bemärkelse så 

som strävan efter makt eller tillhörighet. 
13

 

Fanny Ambjörnsdotter beskriver en queerteoretikersuppgift som följer: 

…queerteoretiker undersöker hur det vi i vårt samhälle beskriver som sexualitet 

organiseras, regleras och upplevs. Hur identiteter, handlingar, regler, normer och föreställningar 

vävs samman till det som kallas sexualitet. 
14 

1.5.2 Heteronormativitet 

Ett centralt område inom queerteorin behandlar processer kring normalisering. Teorin 

utgår från att heterosexualiteten är kulturellt, socialt och historiskt skapad. Vilket innebär att 

den inte tas för given utan istället så undersöker man hur den skapas, upprätthålls och 

fungerar. Med heteronormativitet så menas de institutioner, lagar, strukturer, relationer och 

handlingar som upprätthåller sexualiteten som något allomfattande och som det naturliga 

sättet att leva. Heteronormativitetet har olika uttryck och påverkas av tid och plats.
15

 

Genusroller som befinner sig utanför det ”normala” spektrumet av feminint/maskulint 

placeras i marginalen. Gail Rubins koncept ´sex/gender system´ där Rubin menar att vissa 

sexuella preferenser och beteenden är accepterade medan andra är mindre accepterade eller 

helt oacceptabla. Även om barn- och ungdomslitteratur har en tradition av att undvika att 

sexualisera barn så är det allt som oftast att det sker ett ihopkopplande av par i 

konstallaktionen man och kvinna, som för att visa på en oundviklig heterosexuell framtid.
16

 

1.6 Metod 

Uppsatsens utgångspunkt är att det som skrivs i romanerna speglar verkligheten. Det 

litteratursociologiska fältet arbetar med det synsättet. Litteratursociologin som i 

internationella sammanhang oftast hamnar under ”cultural studies” utmärks av att man har en 

bred avsikt, en innesluten sociologi samt att den kopplar in historia, litteratur och konst.
17 

Litteratursociologin är den teori som mest har influerat humaniora av de nya teorier som 

uppkommit sen 1970- talet. Det på grund av att litteratursociologin har påverkat flera andra 

teorier och metoder inom andra fält. Litteratursociologin är interdisciplinär vilket innebär att 

den kopplar samman olika områden och fält, det har alltid funnits ett utbyte med andra fält 

vad gäller teorier och metoder när det kommer till litteratursociologi. Även det icke-

                                                           
13

 Ambjörnsdotter, 2006, s. 22. 
14

 Ambjörnsdotter, 2006, s . 22. 
15

 Ambjörnsdotter, 2006, s. 32. 
16

 Cuddon, 2013,s 331. 
17

 Habib, 2011, s. 276. 
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disciplinära hos litteratursociologin är utmärkande för fältet, då det sällan funnits gränser för 

vad som kan ingå under litteratursociologin.
18

 

Litteratursociologin kopplar litteraturen till ett större ramverk, vilket innebär att 

inkludera ämnen som tidigare inte kopplats samman med litteratur. De kan inkludera 

ekonomiska faktorer, politisk problematik samt ideologier. De metoder som ofta använt 

sträcker sig över breda områden än det traditionella sättet i att läsa och forska kring 

litteraturen. Den sortens forskning har fokuserat på verkets text och författaren. Det har 

tradtionellt funnits en koppling mellan litteratursociologin och marxism. Framförallt 

Frankfurtskolan och de forskare som kopplade till skolan - forskare såsom Max Horkheimer 

och Theodor Adorn, har båda analyserat den moderna kulturen genom att stödja sig på Marx 

teorier. 

Inom litteratursociologin så studeras vad för betydelse litteratur har för samhället och 

betydelsen av samhället i litteraturen. Lars Furuland definierar litteratursociologin som ett 

systematiskt studium av litteraturen som ett studium och som institution i samhället.
19

 Enligt 

Johan Svedjedal så är litteratursociologins uppgift att se och analysera hur relationen mellan 

litteratur och samhälle fungerar. Det sker utifrån tre perspektiv, dels samhället i litteraturen, 

litteraturen i samhället samt litteratursamhället. Det är framför allt de två första perspektiven 

som är aktuella i den här uppsatsen. Eftersom det är killarnas roll som kommer att undersökas 

och de normer som omger den.
20

 Inom litteratursociologin finns det ett antal fält som består 

av föreställningar och metodiska utgångspunkter. I den här uppsatsen är det framförallt 

sociopoetiken som är aktuell, sociopoetiken arbetar med litteraturens förhållande till 

verklighetens samhälle. En relevant teori inom området är speglingsteorin som arbetar med 

premissen att litteraturen spelar samhället på olika sätt. För att kunna närma sig begreppet har 

teorin delats upp i mindre delar som är en del av den övergripande spegelteorin. En av de 

snävare teorierna som man finner under speglingsteorin är realismteori, som har som 

grundpremiss att litteraturen avbildar typiska drag som man finner i hos verkligheten. Att 

verkligheten speglas på sådant sätt kan vara en medveten eller omedveten handling från 

författarens sida. Även det som författaren omedvetet skriver in kan visa på ideologier som 

författaren har eller som existerar i författarens samtid. 
21 

                                                           
18

 Graeme Turner, The Encyclopedia of literary and cultural theory, Band 3,” Cultural Theory” s. 1014f. 
19

 Johan Svedjedal, Litteratursociologi: texter om litteratur och samhälle, 2., [förändrade] uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2012, s. 18. 
20

 Svedjedal, 2012, s. 72ff. 
21

 Svedjedal, 2012, s. 77ff. 



 

10 
 

Det litteratursociologiska fältet arbetar med ett brett litteraturbegrepp. Det har inneburit 

att litteratur som varit mindre uppmärksammad inom andra fält här har kunnat ta större plats. 

Det gäller bland annat barn- och ungdomslitteratur. Det breda litteraturbegreppet kan ses som 

en andra utgångspunkt. Det kan även sägas finnas en tredje utgångspunkt vilket är 

värderingsdistans. Värderingsdistans menar att litteratursociologin inte är en värderande 

vetenskap utan en vetenskap som forskar kring litterära värderingar.
22

 

Jag kommer utöver en litteratursociologisk metod använda mig av komparativ 

litteraturanalys. I och med att urvalet är litet så kan inte de slutsatser som framkommer kunna 

ses som generella för genren. 

1.7 Forskningsöversikt 

Angela E Hubler skriver i sin essä ”Beyond the image: Adolescent girls, reading and 

social reality” om hur forskning kring flickor och bilden av flickorna oftast är baserade på 

könsrollsteorier. Hubler beskriver både hur både traditionella roller och icke-traditionella 

kvinnorroller påverkar. Dock så argumenterar Hubler för att man ska se förbi forskning kring 

bilden av flickan och snarare se hur fiktion kan göra att läsaren kan skapa sig en egen social 

bild.  

Helen Harper har i sin artikel ”Studying masculinites (IES) in books about girls” 

(2007)skrivit om hur maskulinitet porträtteras i romaner där huvudkaraktären är en flicka. 

Harper ser på hur ungdomsromanerna ser på den traditionella mansrollen och skillnaden på 

kön och genus.  

Nancy Taber och Vera Woloshyn skriver i sin artikel ”Dumb dorky girls and wimpy 

boys: Gendered Themes in Diary Cartoon Novels”(2011) om hur romaner visar på och stödjer 

traditionella könsroller. De gör detta genom att gå igenom teman som de finner i deras valda 

romaner. De temana är popularitet, mobbning, självuppfattning, självkänsla, vänskap samt de 

vuxnas naivitet. De går både igenom hur barn - och ungdomslitteratur generellt implicit 

uttrycker genus för att sedan gå in mer detaljerat på de tre romaner som de analyserar. De 

kommer fram till att de kvinnliga huvudkaraktärerna söker traditionella kvinnliga egenskaper 

och vill vara som en specifik karaktär i boken. Den manlige huvudkaraktären å andra sidan 

söker efter en mer generell manlighet och strävar inte efter att efterlikna en specifik karaktär.   

Thomas Crisp artikel ” From Romance to Magical Realism: Limits and Possibilities in 

Gay Adolescent Fiction” menar att det idag utkommer allt fler ungdomsböcker som handlar 

om accepterande av homosexualitet. Crisp hävdar att representation av homosexualitet sker på 

                                                           
22

 Svedjedal, 2012, s.77ff. 
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framförallt två sätt. Dels hur författaren väljer att ta homofobi och huruvida författarna 

anpassar sig efter heteronormativitet eller inte. Crisp menar att det inte spelar någon roll på 

vilket sätt som författaren presenterar sin historia, eftersom det mål som presenteras likväl är 

detsamma. Att den homosexuella karaktären uppnår det traditionella monogama relationen. 

Därmed så förstärks och påbyggs heteronormativiteten.  

1.8 Material 

De romaner som har analyserats har alla en karaktär som är homosexuell. I de romaner 

som valts är den homosexuelle karaktären av manlig kön. Karaktärerna är 16 respektive 14 år 

gamla. Berättarteknikerna i romanerna är alla i förstapersonsperspektiv. Dock så är det inte 

alltid den homosexuella karaktären som berättar. I Kiss så får vi höra berättelsen utifrån 

karaktärens bästa väns återberättande, i det här fallet är det en tjej. I Boys don’t cry så följer vi 

två bröder, Adam och Dante, som berättar olika delar av historien. Romanerna är utgivna i 

Storbritanien 2007 respektive 2010 och riktar sig till en åldersgrupp mellan 13-18 år. Urvalet 

har baserats på att romanerna ska ha minst en homosexuell karaktär i tonåren. Författaren ska 

vara kvinnlig och uppväxt i England. En stor del av romanens handling ska hantera 

karaktärens homosexualitet. Romanerna ska också ha varit framgångsrika i sin utgivning och i 

mottagandet av romanen.  

2.0 Ungdomsromanens bakgrund i England 

Genren ungdomslitteratur, även benämnd som young adult eller adolescent, uppkom 

efter andra världskriget. Innan dess så var de sammankopplade med vuxenlitteraturen eller 

barnlitteratur. Genren utvecklades i Amerika, där även idén om tonåringen utvecklades först. 

En av de första romanerna inom den nya genren var Fiften (1956) skriven av Beverly Clearly 

och romanen handlar om en flicka och hennes sökande efter en pojkvän och förälskelse i en 

särskild pojke. Romanen kan sägas ha satt ett mönster som på sätt och vis fortfarande gäller 

idag. Huvudkaraktärens längtan efter en pojkvän, hur hon blir utsatt för pinsamma situationer 

och gör bort sig och hennes åsikt att hennes föräldrar inte alls förstår vad hon går igenom är 

fortfarande teman som existerar i ungdomsromaner som utkommer idag.
23

Dock är det J. D. 

Salingers roman Räddaren i nöden som lämnat ett större avtryck. Romanen som publicerades 

1952, då för en vuxen publik, blev snabbt populär bland tonåringar. Många menar att romanen 

introducerade en ny typ av litteratur som pratade till och om ungdomar. Sättet som historien 

är skriven är fortfarande ett populärt verktyg bland författare som skriver för en tonårspublik. 

                                                           
23

Elizabeth Lennox Keyser och Victor Watson (red), (2001). The Cambridge guide to children's books in English. 

Cambridge: Cambridge Univ. Press , s. 775ff. 
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Salinger använde sig av förstapersonperspektiv samt slang i sin roman. Att 

förstapersonsperspektiv är så populärt inom genren kan kopplas till att det ger en illusion av 

direkt kontakt mellan författaren och läsaren. Det ger den oftast vuxna författaren möjlighet 

att använda ett mer ungdomlig språk och gör att romanen verkar mer genuin. Det spelar på en 

närhet och exklusivitet mellan läsaren och berättaren. Berättartekniker för att framföra 

berättelser på det här sättet är bland annat dagböcker, brev och bekännelser till en känd eller 

okänd person. På senare år har även berättelser genom bloggar börjat uppstå. Det i takt med 

att samhället förändras så anpassar sig även litteraturen.
24

 Användandet av teknik är kanske än 

viktigare i romaner riktade till unga människor då teknik är en så pass stor del av deras 

vardag. Förstapersonsperspektivet hjälper även med att visa på de snabba känsloförändringar 

som ofta upplevs av tonåringar.
25 

Vanliga teman inom ungdomslitteraturen är romantik, förhållanden och familjeliv. 

Ungdomslitteraturen har traditionellt sätt förknippats med verklighet snarare än fantasy-

genren. Genren har dock fått ett stort uppsving på senare år. Ett vanligt fenomen är att 

huvudkaraktären känner sig isolerad från resten av världen. Självklart tar identitetssökandet 

en stor plats i ungdomslitteraturen. Det är kopplat till de restriktioner de får från 

vuxenvärlden. Många tankar som ungdomar har är kopplade till att finna sina egna 

värderingar, kroppsliga funderingar samt relationer med vänner och familj.
26

 Temat kring en 

tonåring som är i konlikt med den vuxna värden är vanlig och ungdomens kamp mot 

självförståelse speglas ofta då tonåringar genomgår en förändring, då de rör sig från 

barndomen mot vuxenvärlden. 
27 

På senare år har de politiska teman som var populära i ungdomslitteraturen under 1970- 

och 80- talet blivit allt färre. Dock har sociala problem blivit vanligare som teman. Berättelser 

som behandlar problem så som hemlöshet bland ungdomar har blivit allt vanligare. En 

uppkomst i ungdomslitteratur med skräcktema har märkts av och inte helt setts som något 

positivt då de har ansetts bidra till ett mer våldsamt beteende och en tro på det ockulta. 

Emellertid skulle man kunna koppla det till rädslan över att våldsamma tv-spel ledde till 

detsamma, vilket visade sig vara ett felaktigt antagande. Runt millenniumskiftet så ansågs det 

                                                           
24

 Lucy Pearson with Hunt, Peter (2011). Children´s literature: Texts, contexts, connections. London. York press 
2011, s. 169f. 
25

 Keyser och Watson,2001,  s.775f. 
26

 Keyser och Watson, 2001, s. 775ff. 
27

 Pearson, 2011, s. 170f. 



 

13 
 

som om ungdomslitteraturen nådde en allt bredare publik både i tanke på ålder och på 

grupperingar.
28

 

De teman som omger ungdomslitteratur har förändrats förvånande lite under de nästan 

80 år som genren kan sägas ha existerad. Dock har de restriktioner som omgett genren 

luckrats upp. Det är idag generellt mer accepterat at skriva öppet om sådant som sex, 

tonårsgraviditeter och droger. Det skedde framförallt under 1990-talet då det utkom väldigt 

många ungdomsböcker. I England har ett vanligt tema varit klass och då framförallt sett som 

ett problem som skilde föräldrarna från barnen.
29

 

Idag brukar de romaner som är skrivna till ungdomar i åldern 13-18 räknas som 

ungdomsromaner. Då det inte alltid varit tydligt genom historien var genren hör hemma vad 

gäller åldersgrupper är det den definitionen som kommer att användas. 

3.0 Analys 

Den första av de romaner som analyserats är Boys don’t cry som har två parallella berättelser. 

Dels om Adam som är 16 år och homosexuell. Vi får följa hans första homosexuella relation 

och hur den relationen får ett våldsamt avslut. Vi följer även Adams 18- åriga storebror som 

nyss fått veta att han är pappa och är tvungen att axla papparollen. De två bröderna bor 

ensamma med sin pappa efter att mamman gått bort ett par år tidigare i cancer. 

Den andra romanen som analyserats är Kiss. Kiss berättas ur 13- åriga Sylvies perspektiv. Det 

är hennes relation med sin bästa vän Carl som är i fokus. Vad hon inte vet är att Carl är 

homosexuell. Vi får följa hur deras relation påverkas och hanterar Carls sexuella läggning.  

3.1 Karaktärens agerande och självbild 

3.1.1 Adam 

Adam är säker i sin sexualitet och verkar ha varit så sedan han var tretton. När 

omgivningen tillåter är han öppen med sin läggning och inför sin familj. Han har inte heller 

någon ånger eller är olycklig med sin läggning, utom det faktum att han aldrig kommer få 

egna barn, men även det accepterar han. Adam nämner i början av boken att han gillar att han 

är homosexuell till och med älskar det faktumet.
30

 Adam har drag av klassiska drag som ofta 

ges till homosexuella, det vill säga till viss del feminina drag. Han är dramatisk och vill bli 

skådespelare. Skådespelardrömmen kan sägas vara kopplad till hans önskan om 

uppmärksamhet. Han menar själv att det är självklart att han kommer att lyckas som 
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skådespelare eftersom; ”Look at me. I’m gorgoeus and can act spots off anyone else at school. 

In fact, it’s only my modesty that stops me from being perfect”. Citatet visar inte enbart på 

vilket yrke Adam drömmer om men också på hur han ser på sig själv. Citatet tyder på att 

Adam även väcker uppmärksamhet i skolan och gillar att ta mycket plats.  

Han älskar kläder och mode och tycker att hygien är otroligt viktigt. I början av 

romanen så spenderar han lång tid i duschen och med att göra sig i ordning. Det är viktigt för 

honom att se bra ut och för att göra det så krävs det mycket tid framför spegeln.
31

Det förklaras 

tidigt att Adam spenderar hela morgonen inne i badrummet, och att det bara är tur om resten 

av familjen får en chans att använda badrummet. 
32

Dock så är det intressant att han efter att ha 

fått bebiskräk på sig enbart spenderar tio minuter med att tvätta av sig och byta om. I och med 

att barnet kräks på honom så utbrister han även i skratt som för att visa på att det egentligen 

inte spelar någon roll.
33

Han kan sägas genom den förändringen anpassat sig efter de 

traditionella ideal som råder. Att bry sig om sitt utseende är traditionellt ett feminint drag och 

genom att sluta göra detta så får Adam ett större drag av manlighet än innan.  Adams fåfänga 

har försvunnit. Adam framställs även som mer känslig än vad den äldre heterosexuelle Dante 

gör. I de delar som skrivits ur Adams perspektiv är det generellt mer prat om hur han känner. 

Ett exempel på det är när Adam minns sin mamma, som dött i cancer innan romanens början. 

34
 

De delar där vi får följa Adams och hans tankar är på intet sätt olika Dantes delar rent 

stilistiskt, de är skrivna på samma sätt. Inte heller språket påverkas. Blackman har inte använt 

sig av några språkmässiga knep för att visa på en sådan skillnad bröderna emellan. Dock så är 

Adams historia mer kortfattad, han är sidohistorian medans Dante har huvudrollen.  

Adam menar även själv att han både är ohändig och oteknisk. När han måste hjälpa sin 

pappa att skruva ihop en möbel gör han inget annat än klagar och innan de ens kan börja 

måste han byta kläder för att inte förstöra de han har på sig.
35

 

Adam omger sig enbart av tjejer och inte har en enda vän som är av manligt kön. Efter 

en misshandel som sker på grund av Adams homosexualitet så förändras Adam och hans 

självförtroende försvinner. I och med att misshandeln förstör hans ansikte så blir han 

deprimerad. Även om misshandeln inte gör att Adam tvivlar på sin sexualitet så gör den så att 

han efteråt ser negativa sidor av den och blir även mer rädd för hur omvärlden ser honom. 
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Efter att ha tidigare menat på att han vill leva sitt liv fullt ut ” I wanna live my life out load” 

36
så resonerar Adam efter olyckan att hans försök till att leva sitt liv fullt ut och öppet i 

princip lett till misshandeln och att det lett till att han tystnat.
37

 Handlingen av ett gäng 

oförstående och diskriminerande ungdomar leder till att Adam förtrycks och på sätt och vis 

förs tillbaka in i garderoben. I och med händelsen förlorar han modet att vara öppen med sin 

sexualitet. Det tyder på att den bild av homosexualitet är att samhället inte nödvändigtvis 

förstår den och att om du är alltför öppen och stolt som homosexuell kan det reta andra i din 

närhet. Då kan det, som i det här fallet få allvarliga följder. 

Adams är genom hela boken en kontrast mot sin äldre bror Dante som har de 

traditionella manliga dragen och under misshandeln av Adam är det han som försöker streta 

emot och försvara sin bror. Under händelsen så säger Adam inte ett ord och låter sig bli 

omkringknuffad och förnedrad. Dante som ser på protesterar både med ord och fysiskt. 
38

När 

händelsen diskuterar på sjukhuset så säger brödernas pappa att det är Dantes ansvar att ta hand 

om och försvara sin yngre bror. Även om pappa i det här fallet vet att Dante hölls fast och inte 

hade möjlighet till det. 
39

Adam behöver försvaras, mot hatiska personer eller generellt. Dante 

är äldre och även heterosexuell och därmed den av bröderna som är maskulin och därmed 

borde han ha försvarat sin svagare feminina homosexuella bror. 

Under romanens gång och de händelser som sker leder till att Adam förlorar allt det 

självförtroende han haft i början av berättelsen. Adam är inte längre helt och hållet lycklig 

med sin sexuella läggning efter sitt möte med verkligheten. Adam har på så sätt anpassats in i 

den heteronormativa mallen. Han får representera bilden av den homosexuella personen som 

gått för lång på så sätt att han varit bekväm och lycklig. Han blir straffad för den han är och 

genom det straffet lär han sig att han inte ska vara så nöjd med att vara annorlunda.  

3.1.2 Carl 

Carl framställs med många av de stereotypa feminina drag som bland annat Taber och 

Woloshyn tar upp. De menar i sin uppsats att kvinnliga karaktärer visar på mindre 

beslutsamhet och frihet. De kvinnliga karaktärer i de ungdomsromaner som de undersöks 

visar på en underordning gentemot män och fokuserar på hur attraktiva de är gentemot det 

motsatta könet och tjejerna femininitet. 
40

Carl presenteras som känslosam och intelligent. Han 

är så pass intelligent att han fått stipendium till att gå på en särskild pojkskola. Han älskar 
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glaskonst och har en samling av glasfigurer där en dansande pojke är den viktigaste i 

samlingen, vilket är återkommande och efter att Carl blivit avvisad av en annan pojke så är 

det den figuren som krossas först innan han krossar allt annat glas han har i samlingen. 

Handlingen kan tolkas som ett försök från Carls sida att förneka sin sexualitet genom att 

förstöra den samling som är onormal för en kille. Det visas bland annat då Carl nya vän Paul 

får reda på samlingen och enbart anmärker på det som något konstigt och onormalt.  

Carl vill inte vara annorlunda, han ogillar det faktum att han gillar killar. Han verkar 

inte heller ha varit medveten om det tidigare utan det var när han såg Paul första gången som 

han blev förälskad.  När han för första gången pratar med Sylvie om sin homosexualitet gör 

han det på följande sätt; ” ´You’re shocked, aren’t you?` No,no, don’t be silly,´I mumbled. ´I 

was shocked. I mean, I kind of knew I liked boys, not girls […] But I didn’t want to be 

different. “
41

Carl vill vara normal, och genom att vara homosexuell så blir han indirekt 

onormal. Genom att Wilson väljer att formulera sig på så sätt att vara homosexull är att vara 

annorlunda stödjer hon implicit den rådande normen där heterosexualitet är normalt och allt 

annat är annorlunda det vill säga onormalt.  

När Carl kommer ut till Sylvie så är det ett komplicerat förhållande med sin egen 

sexualitet som visas. Det handlar inte om ett val han gör, snarare handlar det om att vara eller 

inte vara. Carls sexualitet och hans uppförande gentemot hans förälskelse ges de traditionella 

kvinnliga reaktionerna. Han framställer det som om han blev otroligt blyg, inte kunde 

formulera sig. När Carl under en teaterövning fick möjlighet att röra vid Paul så beskriver han 

det som om det var elektriskt. Carls reaktion på Paul och hur samma reaktion inte uppkommer 

tillsammans med Sylvie, som han kan prata om allt med förstärker bilden av Carl som 

homosexuell. Carl nämner dock något senare att han alltid försökt att inte agera alltför tjejigt 

vilket tyder på att Carl tidigt vetat att han varit annorlunda. Sylvie nämner tidigt att Carl inte 

bryr sig särskilt mycket om sitt utseende. Vilket i sig kan sägas vara ett avsteg från den 

stereotypa bilden av en homosexuell person. Ändock nämns det i samma mening att han 

aldrig får finnar och har perfekt hy. Även om han inte bryr sig om kläder så ser han även alltid 

helt rätt ut men på ett coolt och avslappnat sätt. 
42

Den syn som ges är att homosexuella har en 

känsla för kläder och mode och behöver inte spendera någon extra energi på att se bra ut.  
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3.2 Nära, kära och alla andra 

3.2. 1 Dante och Adam 

I Boys don’t cry så är familjen, pappan och den äldre brodern medvetna om Adams 

sexualitet. De väljer dock att inte erkänna dess existens, den är som elefanten i rummet. 

Brodern, Dante, anser att det enbart är en fas som Adam går igenom. Adam fäller en 

kommentar om att han aldrig kommer ”att slå sig ner med en bra kvinna”
43

. Dante vill genast 

avsluta diskussionen när ämnet kommer upp och menar att Adam är för ung för att veta vad 

och vem han är. Dante är helt säker på att det är en fas som Adam kommer att växa upp från 

och menar att många killar går igenom den fasen, dock inte Dante själv.
44

Hela konversationen 

mellan bröderna visar på att Dante menar att heterosexualitet är det normala, och att det 

avvikande hos Adam enbart är något han går igenom men som han kommer att växa ifrån och 

förstå att han egentligen är heterosexuell då det är det som är det normala. Diskussionen som 

bröderna har visar på hur Dante försöker bortse från sin brors sexualitet. Adam menar att om 

han vid någon tidpunkt kommer växa från sin homosexuella fas så kommer det ske samtidigt 

som Dante växer upp från sin heterosexuella fas. Dante säger då att ”My situation is entirely 

different – and you know it”
45

 svaret som Adam ger sammanfattar mycket av att samhället 

bigger på en heteronormativitet. Adam sager: ”Why? Because there are more of you? There 

are more brunettes then people with red hair. Does that make redheads abnormal just cause 

they’re not in majority?
46

 Några rader ner menar Dante att han enbart försöker skydda sin bror 

och att han inte vill att han ska bli sårad.  

Brödernas förhållande är komplicerat och under bokens gång genomgår det en 

förändring. Som nämnt så vill Dante i början inte låtsas om sin yngre brors homosexualitet. 

Likafullt framgår det i slutet av boken att Dante egentligen alltid accepterat Adam och älskar 

honom ändå, de har bara inte varit så bra på att prata om saker. Till skillnad från den 

diskussion bröderna har i början av boken, som är refererad till ovan så har de en liknande 

diskussion i slutet av boken men den här gången så säger Dante istället; ”For god’s sake, it’s 

not a disease you can be vaccinated against. You’re born gay or you’re born heterosexual. 

End of discussion.”
47

 Dante har ändrat åsikt men det är fortfarande det ena eller det andra man 

är, samt att man vill hitta en partner och leva i den traditionella heteronormativa monogama 

förhållandet som är målet. Det visas genom det åtföljande stycket där det säga att bisexuella 
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enbart är tvekande som inte tar ställning och väljer sida, de har en fot på varje sida. Vilket 

även refererar till att det är två läger- antingen är man homosexuell eller inte och det är två 

olika sidor vilket gör att det fortfarande finns ett vi och de tänk i boken. Homosexuella 

likställs inte med den heterosexuella motparten.  

Intressant är att när Dante ställs inför sin egen sexualitet och åsikt om homosexualitet, 

då han blir kysst av Josh så reagerar han med avsky och hat. Dante resonerar själv då han sökt 

upp Josh efter att denne misshandlat hans bror så är det hat han kände efter det inte i närheten 

av det avsky och hat han känner gentemot Josh efter att han kysst honom. Det får honom att 

tvivla på sig själv.
48

 Även om Dante accepterar sin bror och även vad det verkar som resten av 

alla homosexuella tas inte frågan upp huruvida hans egen sexualitet i koppling till 

homosexualitet. För när det gäller en kille som har känslor för honom själv så är det enbart 

avsky som framställs. Men tillskillnad från Josh som misshandlar Adam så väljer Dante att 

vända andra kinden till och går iväg utan att slå. Vilket även det visar på en viss typ av 

manlighet, där han väljer att inte utföra våldet även om han är beredd att göra det. Men han 

kan kontrollera sig själv och visar då på att han är starkare än den Josh. 

3.2.2 Sylvie och Carl 

Sylvie anar aldrig att Carl är homosexuell utan ifrågasätter istället sig själv när han inte 

visar intresse för henne på något sexuellt sätt. Det kan kopplas till det som nämnts tidigare om 

de traditionella kvinnokaraktärer där de identifierar sig själva genom sin attraktivitet på det 

motsatta könet . Det är det man kan säga om Sylvies förhållande till Carl, genom att hon inte 

får den sorts uppmärksamhet som hon vill ha och förväntar sig så blir produkten att hon ser 

ner på sig själv och tror att det är henne det är fel på.  

När Sylvie vid ett tillfälle betraktar Carl så tänker hon för sig själv ” what would happen 

if I subverted the traditional fairy tale and woke Carl with a kiss”
49

Att koppla till de 

traditionella sagorna, som nästan alltid handlar om en flicka som blir räddad av en pojke, kan 

sägas koppla till heteronormativtet och hur det heterosexuella är det som traditionellt varit så 

som det ska vara. Efter att Sylive får reda på sanningen får hon sedan den kyss hon velat ha 

genom hela boken, ändå är det inte den sorts kyss hon velat ha men det näst bästa. Sylvie när 

en dröm om att hon och Carl ska gifta sig någon gång i framtiden och det är en dröm som hon 

haft länge. Sylvie tar det för givet att de två kommer att ta sitt vänskapsförhållande längre i 

och med att de blir äldre och bli ett kärlekspar. I Sylvies värld finns det bara en enda 
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möjlighet vilket kan kopplas till att det enbart finns en sorts sexuell läggning, nämligen 

heterosexualitet. Sylvie har inga tvivel på vilket kön hon är sexuellt intresserad av och hos 

henne finns det heller inget tvivel om att tjejer hör ihop med killar och vice versa. Sylvie visar 

på upp en väldigt heteronormativ bild av världen, där det är på ett visst sätt. Episoden ovan, 

där hon funderar på om det är möjligt att hon ska ta första steget får henne att börja skratta för 

att det är så löjligt att en tjej ska ta första steget. I Sylvies värld är det de traditionella rollerna 

där mannen är den som handlar medan kvinnan enbart är något passivt som väntar. Det här 

återupprepas då de under en fest leker ryska posten. Det är meningen att Sylvie ska pussa 

killen som flaskan visar på, ändå är det fortfarande en kille som tar första steget. Det är han 

som pussar henne medan Sylvie återigen är helt passiv. 
50

 

Relationen mellan Sylive och Carl presenteras ur alla synvinklar som ett traditionellt 

monogamt heterosexuellt förhållande, förutom Carls sexualitet. De gör saker ihop och kan 

prata om allt, dock så refereras det till, vilket jag nämnt tidigare, att när man är kär kan man 

inte bete sig normalt tillsammans med den personen. Dock så kan Sylive och Carl både prata 

och ha roligt tillsammans utan att bli nervösa och blyga. Vilket kan kopplas till att ingen av 

dem egentligen haft några romantiska känslor gentemot den andre. Romanen avslutas med ett 

konstaterande att de två är vänner och älskar varandra. Även om Sylvie under hela bokens 

gång när en förälskelse i Carl så accepterar hon direkt att han inte gillar henne och att han dras 

till killar. Även om tanken aldrig slagit henne innan så är det självklart när hon väl får reda på 

det.  

3.2.3 Förhållandet Adam/ Josh 

I de båda romaner som undersökts så finns det en historia om förälskelse kopplat till den 

homosexuella karaktären. Adam förälskar sig i Dantes vän Josh och de två inleder ett hemligt 

förhållande. Josh som alltid varit elak mot Adam och som i exemplet nedan där Josh inte vill 

att Adam sitter vid samma bord. Det är dock Josh som tar första steget. Josh är den som 

föreslår att de två ska träffas.
51

  

 Förhållandet måste hållas hemligt eftersom Josh inte vill komma ut eller erkänna sin 

homosexualitet. I stället gör han det motsatta och förolämpar Adam så fort han kan. Ett 

exempel på detta är när Dante träffar sina vänner på en restaurang och även Adam är där för 

att träffa sina vänner. Adam kommer över och frågar om han kan sitta med dem till hans 

vänner dyker upp. Josh totalvägrar det och menar på att Adam gör honom obehaglig till mods. 

                                                           
50

 Wilson,2007, s. 61. 
51

 Blackman, 2010,s. 198. 



 

20 
 

När det sker försvarar inte Dante sin bror utan låter det bara passera. Adam beskriver själv 

förhållandet som följer: 

 

How is it possible to be so happy and so miserable at the same time? I’ve met someone. 

And when we’re alone, he’s great. He’s sharp and smart and he makes me so much. But that’s 

when we’re alone.  

When others are around, it’s a different story.  

I wish…I wish he wasn’t quite so ashamed of me. And if he could stop feeling so ashamed 

of himself, then we might stand a chance. 
52

 

 

Förhållandet mellan de två killarna är dömt från början, och det slutar med att Adam gör 

slut med Josh på grund av att han inte vill erkänna förhållandet. Adam menar att han vill leva 

sitt liv ”out loud” men att Josh vill leva i skuggan och att Adam ska göra detsamma 

tillsammans med honom. Josh”wants to keep his true self hidden away in the shadows, hoping 

no one will notice him”.
53

De två rollerna som killarna har är de två vanligaste, den ena som är 

öppen och stolt och den andra som helst vill gömma sig och skäms för vem han är. Den 

tidigare är nöjd med att han är homosexuell och ser inget problem med det. Den senare önskar 

at han var normal, det vill säga, heterosexuell.  

Efter att Adam har gjort slut med Josh så blir Josh mer våldsam och än mer motsträving 

mot sin sexualitet. Genom sitt uppträdande gentemot Adam försöker han förtrycka sina egna 

känslor. När de stöter på varandra på en pub så sträcker sig Adam efter ett pommes frites på 

Josh tallrik, Josh reagerar genom att grabba ett hårt tag om Adams armled och säger ” I don’t 

want your hand in my food, you queer son-of- a- bitch.”
54

Senare sker misshandeln på Adam 

vilket det är Josh som står för. Hela händelse frekvensen tyder på att Josh försöker förtrycka 

sin egen sexualitet och verka mer manlig genom att uttrycka negativa åsikter gentemot 

homosexuella och vara allmänt våldsam, som för att ta avsteg från sin mer feminina 

homosexuella sida. Josh visas hela tiden i motsats till Adam och de är varandras motsatser. De 

olika val som en homosexuell ungdom kan ha. Dock så slutar det egentligen inte väl för någon 

av dem. Adam som är öppen med sin sexualitet blir allvarlig misshandlad och får men för 

livet, både psykiska och fysiska. Josh som utför misshandeln blir utstött från sin familj på 

grund av misshandeln och det menas att han antagligen kommer få ett fängelsestraff.  

Adams öppna inställning till sig sexualitet ställs mot Josh instängda och hemliga 

sexuella läggning . Att romanen presenterar det ena eller det andra. Den visar på en bild av en 

mycket öppet homosexuell person, som är stolt och stereotyp och på så vis visar på den 
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traditionella homosexuelle personen som vill ta mycket plats och ta mycket uppmärksamhet. 

Josh å andra sidan är andra sidan av myntet. Han vill helst inte erkänna att han är homosexuell 

och även när han gör det inför någon, Adam, så ska allt vara hemligt.  

3.2.4 Förhållandet Carl/Paul 

Carl har en mer oskyldig förälskelse i Paul som sker så snart som han först ser Paul. 

Carl anmärker själv på att Paul är den ”straightest boy ever”
55

. Carl menar att vara kär tar över 

och att varje kliché och kärleksång är sann. Paul framställs dock som helt heterosexuell. Han 

får bland annat ihop det med Sylives vän Miranda, vilket är något han skryter om. Enligt Carl 

är han en av dem som säger flest av de elaka skämten. Gay är på Carl skola ett skymford som 

ingen vill bli kallad och om det skulle hända så manar Carl att man blir slagen, även i det fall 

det skulle kunna vara sant.  

Ett besök i en utställning slutar med att Carl försöker kyssa Paul, Carl beskriver det så 

som följer; 

It was if he was waiting there in the bushes for me. He laughed when I walked up, and 

pulled me in the bushes with him so we were all squashed up, hiding together. My head was right 

next to his and we were still laughing and fooling about and without even thinking I kissed him. It 

felt so incredible – but then he pushed me away. He punched me. Then he said all these awful 

things.
56

 

 

De två killarna har aldrig något förhållande utan det är ensidigt från Carls sida, och efter 

händelsen i parken så börjar Paul säga saker om Carl; ”Paul thinks I am. Sick. A perve. A 

Poof.[…] He’s still so angry with me. He thinks I set out to befriend him and turn him gay 

too. […] He really hates me.”
57

  

En av de intressantaste faktorerna är i romanen är Pauls reaktion. Framförallt två korta 

nämnanden antyder att även Paul kan vara homosexuell. Mirandas möte med Paul efter 

kyssen med Carl menar på det implicit. Paul är upprörd och intygar att han verkligen gillar 

Miranda. Det leder till att de två försöker att ha sex, vilket misslyckas – och Paul blir väldigt 

upprörd över det .
58

 Det är intressant i ljuset av att Paul reagerar med samma ilska efter att 

Carl kysste honom. Carl menar på att under en sekund så kysste Paul tillbaka.
59

Det är 

intressant att även här finns det möjlighet till en homosexuell karaktär som väljer att hålla sin 

sexuella läggning hemlig eller som helt enkelt inte är medvetet om den på samma sätt ännu.  
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Även när Paul börjar reta Carl och behandla honom illa så menar han på att han 

fortfarande älskar honom . Han försvarar Paul och menar att det enbart handlar om rädsla från 

Pauls sida, att han inte vill bli tagen för homosexuell. Förhållandet mellan Carl och Paul är 

byggt på rädsla, hemligheter och efter att Paul får veta sanningen även mobbning. Det slutar 

med att Paul berättar för hela skolan att Carl är homosexuell, vilket leder till att Carl slår 

sönder hela sin glassamling. Efter Pauls avslöjande i skolan så blir Carl mobbad. Den 

situationen löser sig genom att Sylvie och Miranda kommer till skolan, uppklädda och 

sminkade och menar på att de är Carls tjejer och kysser honom framför hela skolan. De ger 

Carl ett skydd mot hans förföljare och ger honom ett skydd i form av heterosexualitet. Så 

romanen handlar inte om ett allmänt accepterande av heterosexualitet. Snarare fastställer 

händelsen heterosexualitet hos ungdomarna. Tjejernas agerande gör att det sker en 

normalisering i förhållandet. Genom att normalisera Carls sexualitet och agera som om han 

inte alls är homosexuell och därmed annorlunda så förs han in i den heteronormativa ramen 

som finns i samhället. När Carl bryter normen genom att vara homosexuell krävs det att 

tjejerna återskapar normer för att romanen ska kunna ha ett lyckligt slut. Att Carl väljer att 

leva öppet inför samhället med sin homosexualitet är inget alternativ. Genom tjejernas 

uppförande återskapar tjejerna de traditionella normerna. Det intressanta är dock att det är 

tjejer som räddar en kille och inte som traditionellt är att en kille räddar en tjej. Dock så är 

Carl homosexuell så han kan ju inte räknas som en riktig man enligt vad som tidigare berättats 

om Carl. 

3.2.4 De vuxnas förståelse 

3.2.4.1 Adams pappa 

Adams pappa har en likande syn på Adams sexuella läggning som Dante. Adam 

uttrycker en önskan om att pappan och brodern ska kunna ta hans läggning med en nypa salt, 

vilket gör att det verkar som om pappan egentligen inte vet hur han ska hantera sin sons 

sexuella läggning. Ändå klarar pappan alldeles utmärkt att hantera att en bebis flyttar in i 

familjen utan minsta förvarning.
60

 Men det har gått ett antal år sen Adam kom fram till att han 

var homosexuell och pappan har fortfarande inte i romanens början accepterat sin sons 

läggning. Pappan menar att det är Adam alltid varit den av sönerna han behövt oroa sig för. 

Adam var den som behövde skyddas. Dock kopplas det inte direkt samman med Adams 

sexuella läggning . Dock så menar pappan på att det är Dante som är den son som är den som 

är förnuftig. Det kan kopplas till att Dante är den som kan fogas in i de gällande normer 
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medan Adam i och med sin homosexualitet bryter mot de gällande normerna. Att pappan 

fäller den kommentaren förstärker de normer som gäller.
61

Adams pappa framställs som en 

mycket maskulin man och är i mångt och mycket den traditionelle mannen, emellertid har 

moderns död inneburit att han behövt ta på sig vissa mer kvinnliga roller. Ändå är det tydligt 

att pappan och Dante är mer lika varandra och att ingen av dem riktigt förstår Adam. När det 

kommer till att skruva ihop en möbel fäller pappa innan kommentaren ”This is going to be 

painful” medans han rullar med ögonen, vilket tyder på att han har väldigt lite förtroende i 

Adams färdigheter när det gäller tekniska kunskaper. 
62

Efter att de är klara har pappa fått 

huvudvärk på grund av att Adam klagat så mycket och han menar sen att sonen är löjlig då 

han går direkt för att duscha efter att de är klara. Det kan sägas hänvisa till att man som man 

inte ska bry sig om att lite smuts och svett. I och med att Adam gör det så blir han i sin pappas 

ögon mindre manlig.
63

 

När pappan möter Dante på sjukhuset så fäller han kommentaren om det inträffade att 

det är det han alltid varit rädd för ska hända. Det antyder att pappa alltid eller under en längre 

tid anat vilket läggning Adam haft. Pappan förklarar händelsen för pojkarnas moster när hon 

frågar varför Adam blivit misshandlad så som följer; ” For being gay, [...] his [pappans]voice 

bitter. I thought this gay- bashing bullshit was a thing of the past.”
64

Pappans reaktion på 

misshandeln tyder dels på att han alltid omedvetet vetat om hans yngre sons sexuella läggning 

och att hans ovilja att uppmärksamma den har varit utifrån rädsla. Pappans ovilja att erkänna 

sonens läggning förstärks när han pratar med mostern som menar på att pappan inte vill 

erkänna faktumet. Pappan svara det som följer: ”of course I know Adam is gay. I’ve come to 

terms with that.”
65

Enligt honom själv så är han okej med sonens sexuella läggning men han 

diskuterar det egentligen aldrig med Adam. 

Pappan framställs som om han har ett öppet sinne och inte egentligen har något emot att 

sonen är homosexuell. Han ovilja verkar komma från att han vill skydda sin son. Eftersom 

homosexualitet leder till att dåliga saker händer, vilket det också gör i och med misshandeln.  

3.2.4.2 Carls familj 

Carl föräldrars syn på sin son och hans homosexualitet handlar i mycket mer om en oro 

över sonens välbefinnande. Eftersom vi inte får möta deras syn på ett nära håll, utan enbart 

genom Sylvies enstaka möten. Tidigt i romanen uttrycker Carls mamma, Jules, en oroa över 
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sonen. Men det verkar som om hon inte kan sätta fingret på vad det är som oroar henne. Dock 

så nämner Jules i samma veva en tidigare episod i familjen då Carl reagerat på att det funnits 

en insekt i hans sallad. Hans reaktion gjorde så att både pappan i familjen, Mick, samt Carls 

äldre bror, Jake, retade honom under en vecka eftersom han var en mes.
66

Männens reaktion på 

Carls reagerande tyder på att de när en åsikt om att riktiga män inte bryr sig om småkryp och 

kan hantera dess existerande. Carl å andra sidan reagerar likt sin mamma på insekterna och 

gnyr till. Reaktionen ger honom feminina aspekter i de manliga familjemedlemmarnas ögon.  

Jules accepterar sin son som han ä och uttrycker enbart oroa över att han är annorlunda. 

Efter episoden då Carl krossat sin glassamling och Jules kör honom till sjukhuset så berättar 

Carl varför han krossade glaset, ” I fell in love with someone. […]He hates me.  Jules reagerar 

inte alls på Carls erkännande. Utan säger i princip vad hon antagligen skulle ha sagt om han 

sagt hon. Nämligen att han kommer att bli kär igen. Hennes reaktion när Carl uttryckligen 

säger att han är homosexuell är ” Well, it is a matter of fact. I’ve thought you might be.[…] 

You’re my Carl and I love you the way you are.[…] It’s maybe a bonus for me. Gay sons are 

always lovely to their mums.”
67

Carls mamma är helt förstående och menar på att hon anat 

under en längre tid att sonen är homosexuell. Vad hon bygger den aningen på framgår inte . 

Det framkommer även en stereotyp i det här samtalet, nämligen att homosexuella söner skulle 

behandla sina mödrar bättre än vad deras heterosexuella motsats skulle göra. Den stereotypen 

skulle man kunna koppla till att homosexuella anses närmare sin feminina sida än 

heterosexuella män . I och med det så står de även närmare sin mamma än sin pappa.  

Carls pappa verkar generellt sett mindre accepterande än mamman. Sylvie nämner att 

Carl varje år önskar sig pengar till sin glassamling i födelsedagspresent. Han får dock aldrig 

pengar i present av sin pappa utan istället spenderar pappan mycket mer pengar på någon 

teknisk leksak eller sportutrustning som det slutar med att Carl aldrig använder . Huruvida 

pappas försök att ge sin son traditionellt manliga födelsedagspresenter kan antagligen kopplas 

till att pappan liksom mamman undermedvetet anar sonens sexuella läggning eftersom han i 

princip väljer att ge sin son den totala motsatsen till vad han önskar sig i present.
68

 Senare så 

försvarar han dock Carls rätt till sin privata plats där han håller sin glassamling. Genom att 

pappan förstår hur viktig samlingen är för Carl och att inte vem som helst får gå in i det 

rummet tyder på att pappa ändå har förståelse för sonen. 
69

Dock så nämns det att Jules har 
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vissa tvivel och menar på att det kan röra sig om en fas som sonen går igenom. Att han 

fortfarande är ung och kanske förvirrad över hur han känner. 

I samma veva som Carl kommer ut inför mamman så diskuterar de två hur pappan 

skulle reagera på faktumet. Mamman anser att pappan kommer ”[mind]Maybe a bit. He prides 

himself with being total PC and non-judgemental but it might take him a while to get his head 

around it. He’ll probably want you to keep quiet while you’re still at school.”
70

Mammans 

åsikt om att pappan inte kommer hantera det lika bra som henne verkar påverkas av att han är 

man och hon är kvinna. Jules har närmare sina känslor och framställs även som mer 

förstående, kanske just för att hon är kvinna. Medan pappan som man inte helt kan förstå hur 

hans son känner eftersom han inte är lika känslig eller har lika nära kontakt med sina känslor 

som mamman. Dock så säger han senare att han är stolt över sin son samtidigt som han har 

ögonkontakt med sonen, som för att förstärka att han menar allvar. Efter att han sagt det så 

skyndar han iväg som för att undvika pinsamma efterföljder. Det framgår inte att det är 

sonens homosexualitet som han på sätt och vis visar att han är okej med, men det finn en 

undermening som tyder på det. 
71

Det på grund av diskussionen Sylvie och Carl har efter 

händelsen där han menar att pappan inte är dum utan antagligen satt ihop två och två.
72

 Även 

pappan uttrycker åsikten att Carl inte kan veta vad för sexuell läggning han har eftersom han 

är för ung för att veta vad han egentligen känner. Dock så är det antagligen så att pappan inte 

skulle ifrågasätta ifall Carls förälskelse hade handlat om en tjej eftersom det hade varit 

normalt enligt de gängse normer som råder.
73

 

Carl är närmast sin mamma och hans äldre bror, Jake, liknar pappan. Han ser på broders 

homosexualitet på liknande sätt. Dock så erbjuder han sitt stöd för brodern och visar sitt stöd 

genom att erbjuda sig att slå upp eventuella mobbare. Jake tar inte särkilt allvarligt på saken, 

antagligen för att han inte känner samma oro som föräldrarna gör över sin son.
74

 

4.0 Slutdiskussion 

De två romanerna som har analyserats har flera likheter i sina hanteranden av de 

homosexuella karaktärerna. Både Adam och Carl framställ med feminina karaktärsdrag. Båda 

är känslosamma och konstnärliga och bryr sig om hur de ser ut och sköter om sig själva. 

Ingen av dem tycker om sport, som traditionellt är ett manligt intresseområde. De omger sig 
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även av enbart vänner av kvinnligt kön. Det refereras till att det är på grund av att det är 

enklare och att förstår killarna bättre än vad killar skulle göra. För tjejerna verkar det även 

som om de inte måste föreställa sig så som det verkar framför män då de måste verka mer 

maskulina i sitt beteende. Den kanske största skillnaden mellan de två karaktärerna är deras 

egen syn på sin sexualitet. Medans Adam är stolt och glad över att vara homosexuell och 

menar att detta är något han helt enkelt är och kommer att förbli och något som kommer att 

göra hans liv bättre. Så har Carl en annan syn, han vill leva i skuggorna och vill inte att någon 

ska få reda på att vad han känner. Även när faktumet kommer ut så förs det tillbaka i 

skuggorna genom Sylvies och Mirandas agerande. Carl är även mer inriktad på att acceptera 

att hans homosexualitet enbart är en fas han går igenom. Något som framförs i båda böckerna, 

dels av Carls mamma och av Adams pappa och äldre bror. Det är intressant att författarna 

båda placerats karaktärernas uppvaknande, då de blev medvetna om sin sexuella läggning, det 

året då de blir tonåringar det vill säga tretton.  

Att båda romanerna har med episoder av diskriminering på olika sätt. I Boys dont cry är 

den mer fysisk än i Kiss där det handlar mer om verbal misshandel. Det visar på en 

stereotypisering av den sexuella läggning och de upplevelser man har om man har en 

homosexuell läggning. De bilder som presenteras är liknande och kan sägas mena på att om 

man är homosexuell och därmed faller utanför den gängse normen så öppnar man upp för en 

annorlunda behandling.  

En av de större olikheterna i romanerna är de förhållanden killarna har. Även om de 

båda slutar på ett negativt sätt så är Adams förhållande tillsammans med en annan kille som är 

homosexuell. Carl däremot blir kär i en kille som det egentligen inte antyds något annan 

sexuell läggning än heterosexualitet. Paul har många klassiska maskulina karaktärsdrag. Carl 

kärlek riktas till någon som inte alls kan ta emot den. Carl reflektion över att Paul bemöter 

hans kyss är dock intressant för det tyder på att det i båda romanerna finns en homosexuell 

karaktär som döljer sin homosexualitet och visar på typiska manliga drag. Det visar på en 

åsikt om att det är okej att vara öppen i sin homosexualitet men bara om man är feminin. Om 

man är maskulin och gillar traditionellt manliga saker så går detta inte att kombinera med en 

homosexuell läggning. Om så är fallet, som det är med både Josh och Paul, så reagerar de 

med våld. Även det en typiskt manlig reaktion.  

 Dock så slutar förhållanden på liknande sätt. Ingen av romanerna visar på en möjlighet 

till ett lyckligt förhållande om man är homosexuell. Dock är det ett förhållande som de både 

killarna söker. De vill båda hitta den rätte. Vilket stöder de traditionella normer som finns där 

det är parförhållandet monogamin som är den självklara normen. Dock så kan det vara 
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intressant att notera att det egentligen inte finns något par som fungerar i någon av romanerna. 

Vare sig det gäller ett förhållande mellan en kille och en tjej eller två av samma kön.  

Hos både familjerna nämns det att homosexualiteten kanske enbart är en fas som 

killarna går igenom och som de kanske växer ifrån. Det är ingen familjemedlem som helt 

accepterar sönernas homosexualitet utan det är alltid ett tvivel som råder. Det kan bero på att 

de antagligen inte föreställt sig att deras son är homosexuell eftersom det normala är att man 

är heterosexuell. Det normala bygger dock på att majoriteten är heterosexuell, men som Adam 

säger så gör inte majoritet att det enbart är det som är det normala. Båda familjerna uttrycker 

sitt stöd för den homosexuelle sonen samtidigt som de visar sitt tvivel på om de verkligen är 

säkra på deras läggning. Det visar upp en delad syn, samtidigt som de älskar sina söner så är 

kan de sägas visa upp en rädsla över sönernas val och en undermening kan sägas vara att 

sönernas val innebär större oro hos föräldrarna och att sönerna kommer stöta på större 

problem i sitt liv 

Båda familjerna har två söner där den homosexuella sonen är yngre. De äldre sönerna 

blir motsatser till de homosexuella sönerna då de båda är betydligt mer maskulina än de yngre 

sönerna. De visar både ett stort intresse för tjejer och generellt mindre intresse för sitt 

utseende och har få eller färre av de drag som ges till de yngre sönerna. Båda brödraparen är 

varandras motsatser. 

Romanerna speglar en bild som visar på ett samhälle där homosexualitet accepteras av 

de som står personen närmast. Det övriga samhället har svårare att hantera homosexualitet. 

Romanerna visar på en homofobi i samhället och det kan antagligen sägas vara en trend. Även 

om romanerna är mer öppna än vad litteratur rent historiskt har varit. Idag är, kanske 

framförallt i ungdomslitteratur, vanligt med homosexuella karaktärer. Det speglar antagligen 

ett öppnare samhälle. Dock speglar romanerna även de negativa sidor som kan komma med 

att vara öppen med sin annorlunda sexuella läggning. I det här fallet sker det i form av 

mobbning och misshandel. De undersökta böckerna visar på negativa sidor av att vara 

homosexuell och enbart eller inga positiva sidor. Det som ingen av de här romanerna gör är 

att normalisera homosexualitet. I de båda romanerna är homosexualitet något avvikande.  

De slutsatser som kan dras är att de romaner som undersökts i den här uppsatsen visar 

att bilden av den homosexuella unga personen är lika. De möter liknande problem och 

upplever båda diskriminering och homofobi. De båda karaktärerna har sin familjs stöd. 

Normerna som framkommer är oförändrade och visar på att det är ett monogamt förhållande 

som karaktärerna söker, utan någon åtskiljning av sexuell läggning. Även om det förekommer 

homosexuell förhållanden är det fortfarande heterosexualitet som är den självklara sexuella 
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identiteten, den sexualitet som är normal. Homosexualitet anges vara en fas och något 

annorlunda som kanske försvinner.  

De slutsatser som kan dras är traditionella och bilden av den homosexuella karaktären 

bygger på den traditionella stereotypa homosexuella individen. 

4.1. Förslag på vidare forskning 

Förslag på vidare arbete inom det behandlade ämnet skulle kunna vara en större kvantitativ 

undersökning för att se om de resultat som framkommit gäller för en större grupp. Ett annat 

angrepp skulle kunna vara att sätta in romanerna i sin tid och se huruvida framställandet har 

förändrats genom de årtionden som gått sedan ungdomsromaner blev vanliga i vårt samhälle. 

Man skulle även kunna se en jämförelse mellan olika länder och kulturer för att se om det 

innebär förändringar i framställandet av homosexuella karaktärer. 
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