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1 Inledning 
Boy Meets Boy började som en berättelse som den amerikanske bokförläggaren David 

Levithan skrev till sina vänner som en gåva till alla hjärtans dag, och kom sedan att 

utvecklas till vad som skulle bli hans debutroman. Michael Cart och Christine Jenkins 

kallar i sin bok om ungdomslitteratur med HBTQ-tema Boy Meets Boy för ”the first 

feel-good gay novel for teens”,1 vilket passar bra in på Levithans egen motivation till 

varför han skrev boken: 

With Boy Meets Boy, I basically set out to write the book that I dreamed of getting 
as an editor – a book about gay teens that doesn’t conform to the old norms about 
gay teens in literature (i.e. it has to be about a gay uncle, or a teen who gets beaten 
up for being gay, or about outcasts who come out and find they’re still outcasts, 
albeit outcasts with their outcastedness in common.)2 
 

När Boy Meets Boy publicerades 2003 dominerade utdaterade normativa motiv inom 

den amerikanska ungdomslitteraturen med HBTQ-tema.3 Homosexuella tonåringar 

gestaltades som olyckliga själar, som kämpade med sin sexualitet och mot homofobiska 

angrepp från omvärlden, eller som vännen till en viktigare karaktär, för att denne skulle 

uppfattas som mer sofistikerad eller världsvan. Detta gjorde att Boy Meets Boy vid 

utgivningstillfället blev ganska speciell och unik eftersom den behandlade HBTQ-

ungdomar i ett annat, hittills ganska outforskat, ljus. I romanen tillåts ungdomarnas 

sexualitet var en given och självklar del av deras identitet och homofobi används inte 

som bakgrund till alla problem. 

Boy Meets Boy utspelar sig i en liten stad i USA och beskriver en grupp high 

school-elevers liv under några veckor. Romanen berättas i första person av tonåringen 

Paul och det är genom hans ögon som läsaren upplever världen och alla händelser från 

början till slutet av boken. Kärnan i Boy Meets Boy är kärlek, allt från Pauls förälskelse i 

Noah, den nya killen i skolan, till den starka vänskapen mellan Paul och hans bästa vän 

Tony. 

Boy Meets Boy är en typisk ungdomsroman med kärlekstema i alla former 

förutom på en viktig punkt: kärleksrelationen består av ett samkönat par. Levithan 

                                                
1 Michael Cart & Christine A. Jenkins, The Heart Has Its Reasons, Lanham, 2006, s. 144. 

2 David Levithan, ”You probably think this page is about me”, http://www.davidlevithan.com/about 
(2014-01-22). 

3 HBTQ står för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner.	  



 

 

 

3 

ersätter det traditionella heterosexuella paret med ett manligt homosexuellt par, och 

skapar dessutom en queer utopi med sexuell jämställdhet. Till och med romanens titel, 

Boy Meets Boy, leker med den traditionella strukturen av populära kärleksromaner. 

”Boy meets girl” är ett av de mest grundläggande och vanligast förekommande 

kärleksmotiven inom genren ”popular romance novel” och följer formeln: boy meets 

girl, boy loses girl, boy finds girl again.4 Genom att så tidigt som i titeln referera till och 

spela på detta välkända motiv kan heteronormen, som genomsyrar samhället och 

litteraturen i stort, noteras redan innan läsaren ens kommit till första sidan. 

Världen där Boy Meets Boy utspelar sig kan benämnas som något av en queer 

utopi. Det är en värld “in which the difference between heterosexual and homosexual 

attractions and love are about as significant as the difference between blondes and 

redheads.”5 Till skillnad från mer traditionella ungdomsromaner med HBTQ-tema så 

ges inte homofobin den centrala rollen ”of the foil against which all the major characters 

are forced to react.”6 Redan på första sidan etableras att detta är ett samhälle där ingen 

förutsätter att någon är heterosexuell: ”There isn’t really a gay scene or a straight scene 

in our town. They got all mixed up a while back, which I think is for the best. […] Most 

of the straight guys try to sneak into the Queer Beer bar. Boys who love boys flirt with 

girls who love girls.”7 Men det är ingen fullkomlig utopi som presenteras i boken, utan 

det existerar en tudelning i romanens värld. “I’m often asked if the book is a work of 

fantasy or a work of reality, and the answer is right down the middle – it’s about where 

we’re going, and where we should be”,8 skriver Levithan om ämnet. Denna tudelning 

som Levithan pratar om visas upp i romanen med hjälp av karaktären Tony som bor 

utanför protagonisten Pauls utopiska hemstad. Utopin är alltså geografiskt begränsad.  

Då jag länge ägt ett intresse för HBTQ-litteratur riktad mot ungdomar, och 

eftersom Boy Meets Boy var så pass unik inom denna genre vid dess utgivning, har jag 

valt att i denna uppsats titta närmare på romanens normbrott och hur den behandlar 

                                                
4 Jag använder här den engelska termen då det inte finns någon riktig motsvarande svensk sådan. Se 
vidare diskussion i avsnitt 3. 

5 Cart & Jenkins, s. 150. 

6 Thomas Crisp, ”From Romance to Magical Realism: Limits and Possibilities in Gay Adolescent 
Fiction”, Children’s Literature in Education, årg. 40, 2009, s 343. 

7 David Levithan, Boy Meets Boy, New York, 2003, s. 1. 

8 Levithan, ”You probably think this page is about me”.	  
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kärlek- och vänskapsmotivet samt identitetsskapandet utifrån sexualiteten. På grund av 

romanens unicitet, och att den dessutom beskrivs av författaren själv som ett slags 

mellanting mellan samtidsbeskrivning och utopi, blir det intressant att studera närmare 

hur och var normbrotten sker och vilka begränsningar berättelsen kan tänkas innehålla 

eller påverkas av. 

 

2 Syfte och metod 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Boy Meets Boy skildrar 

ungdomsrelationer samt hur romanen behandlar ämnet identitet och identitetsskapande 

utifrån sexualiteten. Mitt fokus ligger främst på karaktärerna och den 

identitetsutveckling som gestaltas i romanen. 

Först kommer jag att utföra analyser av hur de två största relationerna i romanen 

är uppbyggda: kärleksrelationen mellan Paul och Noah och vänskapen mellan Paul och 

Tony. Här undersöks kärleks- och vänskapsmotivet samt brottet från heteronormen och 

dess påverkan. Jag utgår här från populära mönster från den så kallade ”popular 

romance novel”, och undersöker då framför allt hur Levithan använder och förhåller sig 

till berättarstrukturen ”boy meets girl”. Min studie innehåller därmed också en viss 

genreanalytisk ansats.  

Efter detta följer karaktärsanalyser av några centrala HBTQ-karaktärer utifrån 

deras sexualitet. I detta avsnitt har jag valt att fokusera på homosexualitet och 

bisexualitet då dessa är de två största representationerna av HBTQ-identiteter i 

romanen. Hur framställs HBTQ-karaktärer och deras identitetssökande i förhållande till 

deras sexualitet?  

Med utgångspunkt i den amerikanske queer- och genusteoretikern David M. 

Haplerins definition av begreppet queer kommer jag genom mina genreanalyser att visa 

hur Levithan queerar kärleksmotivet. Jag kommer även att visa på hur romanen queerar 

identitet och sexualitet genom att spela på både heteronormativa och homonormativa 

motiv och roller. 
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3 Bakgrund och begrepp  
Boy Meets Boy becomes a tool for making sexuality visible; its casual use of 
conventional codes of romance to describe a relationship outside the 
heterosexual union advocated by the traditional teen romance novel draws 
attention to both the sexually limited conventions on which the romance may be 
based as well as the conventions of the GLBTQ-themed young adult novel that 
have historically excluded “generic” romance.9  
 

Amy S. Pattee diskuterar i sin artikel ”Sexual Fantasy: The Queer Utopia of David 

Levithan's Boy Meets Boy” hur romanen har drag från både den amerikanska 

ungdomslitteraturen med HBTQ-tema, men även från den populärlitterära genren 

”romance novel”. Det finns ingen självklar svensk översättning av genrebeteckningen 

”popular romance novel”, så därför kommer jag i denna uppsats att använda mig av den 

engelska termen. Genren utmärker sig främst genom två faktorer: en central 

kärlekshistoria och ett känslomässigt tillfredställande och optimistiskt slut. Den 

huvudsakliga handlingen kretsar kring individer som blir förälskade och kämpar för att 

få deras förhållande att fungera. Sidohandlingar får förekomma så länge som 

kärlekshistorien klart står i fokus för romanen.10 Det blir relevant att belysa Boy Meets 

Boy genom genren ”popular romance novel” eftersom romanen följer en av de 

vanligaste berättarstrukturerna inom genren – ”boy meets girl”. 

Den amerikanska ungdomslitteraturen med HBTQ-tema, ”the GLBTQ-themed 

young adult novel”, och dess konventioner beskrivs mer utförligt i nästa avsnitt. Jag har 

valt att använda mig av bokstavsförkortningen HBTQ i denna uppsats, som står för 

homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner, istället för den kanske mer 

etablerade termen HBT. Detta eftersom HBTQ fångar upp fler könsidentiteter. Det blir 

även en bättre översättning av den engelska formen av termen, vilken används i den 

sekundärlitteratur jag har använt mig av och där GLBTQ står för gay, lesbian, bisexual, 

transgender och/eller queer/questioning. 

 

                                                
9 Amy S. Pattee, ”Sexual Fantasy: The Queer Utopia of David Levithan's Boy Meets Boy”, Children’s 
Literature Association Quarterly, årg. 33, 2008:2, s 169. 

10 Romance Writers of America, ”The Romance Genre”, http://www.rwa.org/p/cm/ld/fid=578, (2014-02-
03) 
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3.1 Genrebakgrund: den amerikanska ungdomslitteraturen med 

HBTQ-tema 

Amerikansk ungdomslitteratur med HBTQ-tema ökade kraftigt under det första 

decenniet av 2000-talet. Under de fem första åren, perioden under vilken Boy Meets Boy 

publicerades, utkom 66 titlar i USA. Jämför den siffran med de sammanlagt 70 titlar 

som utgavs under hela 1990-talet!11  

Genren har genomgått många förändringar och förnyar ständigt sig själv, men en 

sak som hänger kvar än idag är det typiska ”komma ut”-temat. Först kommer 

upptäckten av den sexuella identiteten, som sedan följs av våndan över om man ska 

komma ut eller inte. Till slut kommer det lidande som uppstår på grund av homofobi.  

Manlig homosexualitet har också alltid varit, och är än idag, den mest 

välrepresenterade sexuella läggningen inom HBTQ-litteratur.12 Denna obalans såg 

under 90-talet ut på följande sätt: 69 % handlade om gay män, 27 % om lesbiska 

kvinnor och endast 5 % innehöll både gay och lesbiska karaktärer.13 Först under senare 

delen av 1990-talet började framställningen av bisexualitet att ta fart. Den första 

ungdomsromanen som diskuterar bisexualitet som en identitet, och inte som en fas, 

publicerades 1997 och först 2004 fick transpersoner likvärdig gestaltning inom den 

amerikanska ungdomslitteraturen.14  

Troligen på grund av den ökande synligheten av homosexuella karaktärer i alla 

slags medier, men kanske främst i tv-serier, har antalet homosexuella sidokaraktärer 

inom genren växt. Dessa karaktärer är redan ute och ”råkar” bara vara gay och deras 

sexualitet beskrivs inte längre som ett ”problem” som de måste övervinna.15 Under 90-

talet blev det populärt att man flyttade den homosexuella karaktären från den centrala 

rollen som protagonist till sidokaraktär och under detta decennium sjönk antalet 

homosexuella protagonister i ungdomsromaner från 40 % till 27 %. En anledning till 

detta var att man ville göra böckerna mer tillgängliga för icke-homosexuella läsare. 

Risken med detta är att man bjuder in till en stereotypisering. De homosexuella 
                                                
11 Cart & Jenkins, s. 128. 

12 Ibid., s. 133f. 

13 Michael Cart, Young Adult Literature, Chicago, 2010, s. 157. 

14 Cart & Jenkins, s. 134 och s. 138.	  

15 Ibid., s. 165. 
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karaktärerna blir lätt till endimensionella sidokaraktärer utan individualitet eller 

personlighet.16 

I många av de tidiga ungdomsromanerna med HBTQ-tema, och även några av 

de nyare, gestaltas homosexuella karaktärer på ett stereotypt sätt. Bland dessa 

stereotyper finns till exempel den olyckliga själen dömd till antingen en för tidig död 

eller ett liv fyllt av förtvivlan; den lömska förövaren; eller den manliga homosexuella 

vännen som är överdrivet feminin. De mer nyligen utgivna HBTQ-romanerna har börjat 

framställa homosexuella karaktärer i ett mer realistiskt ljus. De beskrivs varierat som 

människor med olika åldrar, kulturer, inkomster och som vänner, familjemedlemmar 

och grannar.17  

I den forskning jag har tagit del av hävdas det tydligt att fler ungdomsromaner 

behöver behandla HBTQ-karaktärer där deras sexualitet helt enkelt är given; alltför 

många, speciellt de som fortfarande väljer att fokusera på ”komma ut”-temat, fortsätter 

att behandla transpersoner eller homosexualitet som något som anses vara ”onormalt”. 

HBTQ-karaktärer med olika etniska och kulturella ursprung är fortfarande en ovanlighet 

och Cart och Jenkins hävdar att fler romaner även behöver ta upp att homosexualitet 

handlar om mer än bara det rent sexuella.18 Det är på grund av detta som jag tycker det 

är viktigt att studera både gestaltningen av kärleks- och vänskapsrelationen i romanen. 

Kärleksrelationen, som vi kommer att se, överskuggas i romanen av vänskapsrelationen 

på många sätt. Levithan visar också på hur det kan se ut när homosexualitet tillåts vara 

givet och oproblematiskt. Jag hoppas även att min analys av ämnet kan vara ett steg i att 

hjälpa till att lyfta fram behovet av en mer varierad HBTQ-litteratur riktad mot 

ungdomar.  

Jag läser Boy Meets Boy och dess normbrott i förhållande till att den är utgiven i 

ett amerikanskt sammanhang. Det existerar skillnader mellan amerikansk och svensk 

ungdomslitteratur och de skillnader som är mest tydliga och relevanta för min analys är 

skildringen av yngre ungdomars sexualitet. Inom den amerikanska kontexten har man 

varit betydligt mer försiktig och kysk än inom den svenska. Här har jag fått avgränsa 

mig till att endast diskutera romanen inom det amerikanska sammanhanget. 

                                                
16 Cart, s. 157f.  

17 Cart & Jenkins, s. xvi. 

18 Cart, s. 160.	  
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3.2 Queer: synliggörandet, dekonstruktionen och kritiserandet av de 

rådande normerna 

Queerteori är ett relativt nytt område som handlar om att kritisera och dekonstruera 

identitetskategorierna kön, genus och sexualitet samt utmanar de olika binära system 

som dominerar som tankestrukturer i stora delar av världen idag. Området uppkom ur 

ett behov av att kunna röra sig bortom de tidigare begränsande teorierna från ”gay and 

lesbian studies” som man oundvikligen kände ledde till ett förtryck och ett 

exkluderande av stora grupper och identiteter.19 Både styrkan och svagheten med 

begreppet queer ligger i att det inte finns någon färdig och definitiv definition. 

Tolkningarna och användningarna av begreppet är många, men jag kommer i denna 

uppsats att använda mig av David M. Halperins definition av begreppet:  

[queer] does not name some natural kind or refer to some determinate object; it 
acquires its meaning from its oppositional relation to the norm. Queer is by 
definition whatever is at odds with the normal, the legitimate, the dominant. There 
is nothing in particular to which it necessarily refers. It is an identity without an 
essence.20 

 
I queerteoretiska studier har man dessutom börjat använda begreppet som ett verb. ”Att 

queera” betyder då att synliggöra, kritisera och dekonstruera de rådande normerna inom 

samhället, eller i detta fall litteraturen. I min analys kommer jag att använda både 

”queer” och ”queera” för att beskriva Levithans belysning av och berättelsens 

dekonstruktion av inte minst sexuella normer. Termen queera hjälper mig även att 

förklara vad som händer när Levithan lånar in och leker med kärleksmotivet ”boy meets 

girl”. 

 

3.3  Tidigare forskning  

Det finns inte särskilt mycket tidigare forskning om varken Boy Meets Boy, eller om 

ungdomsromaner med HBTQ-tema i allmänhet, men romanen brukar alltid nämnas i 

sammanhang där denna genre diskuteras. Michael Cart och Christine A. Jenkins kallar i 

sin bok The Heart Has Its Reasons – Young Adult Literature with Gay/Lesbian/Queer 

Content 1969-2004 Levithans roman för: ”one of the most important gay novels since 

                                                
19 Kathryn H. Burrill, “Queering Bisexuality”, Journal of Bisexuality, New York, årg. 9, 2009:3-4, s. 494. 

20 David M. Haplerin, Saint Foucault: Towards a gay hagiography, New York, 1995, s. 69. 
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Annie on My Mind” på grund av ”its acceptance and celebration of human differences.” 

Vidare hävdar de att ”it represents a near-revolution in social attitudes and the 

publishing of GLBTQ books.”21 Cart och Jenkins spårar utvecklingen av skönlitteratur 

med HBTQ-tematik riktade mot ungdomar mellan åren 1969 och 2004 i en 

lättöverskådlig översikt, undersöker genomgående teman, kritiserar problematiska 

framställningar samt ger exempel på både lyckade och mindre lyckade titlar inom 

genren. Målet med boken var att skapa ett redskap för ungdomar så att de lättare kunde 

hitta kvalitativ och positiv skönlitteratur med HBTQ-tematik.  

Michael Cart skrev även några år senare en bok på egen hand, Young Adult 

Literature – From Romance to Realism, som berör den amerikanska 

ungdomslitteraturen och i kapitel 11 behandlar han HBTQ-litteraturen där Boy Meets 

Boy återigen nämns.   

Jag har även använt mig av Beth Youngers bok Learning Curves: Body Image 

and Female Sexuality in Young Adult Literature.22 I kapitel fyra, passande nog döpt 

”Girl Meets Boy”, skriver hon om det typiska, men kanske främst om den otypiska 

gestaltningen av, kärleksmotivet inom amerikansk ungdomslitteratur, vilket jag har 

nytta av i min analys om just detta ämne.  

Amy S. Pattee utkom 2008 med en vetenskaplig artikel där hon diskuterar de 

utopiska aspekterna av romanen och fastställer att ”Levithan’s novel is, essentially, a 

romance novel […] however, as a GLBTQ romance, the novel requires a utopian setting 

before the genre’s utopian dream may be realized”.23 Pattee menar att en ”romance 

novel” med HBTQ-tema, och speciellt en ungdomsroman, kräver en utopisk bakgrund 

för att kärleksrelationen vid romanens slut ska kunna uppfattas som lycklig. Detta 

menar hon är ännu inte riktigt möjligt i den värld vi lever i idag, och skulle helt enkelt 

inte uppfattas som ”realistiskt”. Dessa sociala barriärer har historiskt sett hindrat 

skrivandet och publikationen av ungdomsromaner om homosexuella kärleksrelationer 

där den centrala konflikten ”bara” handlar om kärlek. Istället har kärleksförhållandet 

gestaltats utifrån vilka konflikter som uppstår när paret placeras inom det 

                                                
21 Cart & Jenkins, s. 145. 

22 Beth Younger, Learning Curves, Lanham, 2009. 

23 Pattee, s. 160. 
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heteronormativa samhället.24 Boy Meets Boy är ”one of few (if not the only) romance 

novel featuring a same-sex couple in which the fact of the characters’ homosexuality is 

not the central issue.”25 Pattees artikel är synnerligen relevant för min undersökning 

eftersom den är en av få tillgängliga analyser gjord om romanen och dess 

framåtskridande syn på HBTQ-ungdomar. 

Cart, Jenkins och Pattees arbeten fungerar som mina huvudsakliga vetenskapliga 

källor i uppsatsen. De kompletteras även med några vetenskapliga artiklar om hur 

homosexualitet och bisexualitet har framställts inom litteraturen.   

 

4 Analys: den queera kärleksrelationen och vänskapen 
Pattee skriver att: ”Boy Meets Boy exhibits many of the same characteristics associated 

with the romance novel: it follows the narrative formula associated with the genre and 

concludes with an image of utopian bliss derived from a relationship similar to those 

found in traditional romances”.26 Här tar Pattee återigen upp hur Boy Meets Boy följer 

många av de motiv som går att finna i traditionella ”romance novels”. Romaner inom 

denna genre är framförallt fokuserad på behovet av att vara åtråvärd. Detta gäller främst 

en hjältinna som ska väcka en heterosexuell kärleksattraktion – att fånga en mans 

intresse. Det finns grovt uppdelat två variationer på handlingen inom ”romance novel” 

genren. I den första måste huvudpersonen genomgå någon slags förändring, fysisk 

och/eller känslomässig, för att bli belönad med en dejt och löftet om ett förhållande. 

Den andra gäller det klassiska triangeldramat då ett val måste göras mellan två 

potentiella förhållanden.27 Boy Meets Boy faller in i den andra kategorin då romanens 

berättare Paul faller för den nyinflyttade Noah, men samtidigt slåss med sina känslor för 

ex-pojkvännen Kyle som fortfarande har känslor för honom.  

Det jag kommer att undersöka närmare i denna uppsats är dock hur romanen 

hanterar berättarstrukturen ”boy meets girl” som också är vanlig inom ”romance novel” 

genren. Paul och Noah möts redan efter tre sidor och utvecklar snabbt ett 

kärleksförhållande. Drygt halvvägs in i romanen kommer ett kapitel, som till och med 
                                                
24 Ibid., s. 159. 

25 Ibid., s. 165. 

26 Ibid., s. 158. 

27 Ibid., s. 158. 



 

 

 

11 

heter ”Boy loses Boy”,28 då Paul förlorar Noah på grund av att han kysser sin ex-

pojkvän Kyle. Paul måste sedan bevisa sin trohet och kärlek till Noah för att vinna 

honom tillbaka, vilket han också lyckas med. Boy Meets Boy följer alltså den klassiska 

berättarstrukturen ”boy meets girl” till punkt och pricka. Enligt denna formel, och 

eftersom Paul är romanens protagonist, placeras Paul in i kategorin ”the boy” och Noah 

som ”the girl”. Det är dock viktigt att poängtera att Noah inte på något sätt blir mer 

feminiserad än Paul på grund av denna position i mönstret.  

Romanen har även mycket gemensamt med de så kallade feministiska 

ungdomsromanerna: ”the more feminist novels diverge from the standard plot and 

provide resistance to cultural expectations about femininity.”29 Boy Meets Boy gör något 

liknande, fast istället med heteronormen och den heteronormativa synen på 

homosexuella relationer. Kärleksrelationen i romanen håller sig inte till dikotomin 

mellan maskulint/feminint som brukar vara märkbar även när homosexuella relationer 

skildras. Exempel på kända romaner som gestaltar dikotomin i dess heterosexuella form 

är Margaret Mitchells Gone With the Wind och Stephenie Meyers Twilight, där det 

maskulina och det feminina är tydligt uppdelat i var sin part i relationen. Här queerar 

alltså Boy Meets Boy detta vanligt förekommande mönster från traditionella “romance 

novels”.  

Det hör inte till vanligheterna att en ungdomsroman med kärleksmotiv skildrar 

fler än en stark relation; den tenderar att endast fokusera på ett kärleksförhållande.30 Boy 

Meets Boy ger dock plats åt två intensiva relationer, dels kärleksförhållandet mellan 

Paul och Noah, dels vänskapen mellan Paul och Tony. Här kommer jag först att 

behandla kärleksrelationen för att sedan diskutera vänskapen. Båda relationerna bryter 

mot de rådande normerna inom ”romance novel” genren, främst heteronormen, men 

även mot den mer allmänt rådande heteronormativa synen på homosexuella relationer. 

 

                                                
28 Levithan, Boy Meets Boy, s. 117. 

29 Younger, s. 76.	  

30 Ibid., s. 74. 
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4.1 Kärleksmotivet: Paul och Noah 

I detta avsnitt kommer jag att ta upp hur Paul och Noahs relation utvecklas i förhållande 

till ”romance novel” genren – och då främst berättarstrukturen ”boy meets girl” – samt 

hur romanen luckrar upp traditionella maskulina/feminina könsroller. 

Paul och Noahs första möte äger rum i en bokhandel där en spelning äger rum; här 

kombineras alltså två klassiskt romantiska miljöer. Paul knuffar av misstag ner några 

böcker från en hylla, medan han dansar till musiken, och när han sedan böjer sig ner för 

att plocka upp dem kommer Noah fram med en av böckerna och det är mer eller mindre 

kärlek vid första ögonkastet: ”I look up. And there he is.”31 Direkt därefter får vi en 

beskrivning av alla små saker som Paul uppmärksammar om Noah och det mynnar ut i: 

”I think he’s wonderful.”32 Detta är vad man kallar för en typisk ”meet-cute”33 och är 

väldigt vanlig i filmer, serier och böcker när ett första kärleksmöte ska skildras.  

Pauls och Noahs fysiska kontakt går aldrig längre än till kyssar och handhållande. 

Möjligen är det så att romanen inte är så frispråkig när det kommer till gestaltningen av 

sexualitet på grund av att den hör hemma i en amerikansk kontext. Det existerar en 

skillnad mellan amerikanska och svenska ungdomsromaner när det kommer till 

skildringen av yngre ungdomars sexualitet. I jämförelse med svenska ungdomsromaner 

ligger utvecklingen för den amerikanska ungdomsromanen något efter. 

Under en av deras dejter beskriver Paul deras fysiska kontakt så här: ”We relish 

the briefest of touches – brushing against each other […] skimming hand over hand […] 

pressing arm against arm”34, och när de träffas dagen efter i skolan: ”he runs his finger 

briefly over my wrist. It passes over me like air, and makes me shiver like a kiss.”35 Om 

dessa små fysiska kontakter mellan Paul och Noah skriver Pattee: ”While this content, 

particularly as it is written, seems to more closely resemble the traditional romance text, 

the gender of the players distinguishes it from traditional romance in a fundamental 

                                                
31 David Levithan, Boy Meets Boy, s. 3. 

32 Ibid., s. 3. 

33 En ”meet-cute” är en situation där ett framtida kärlekspar för första gången möter varandra på ett sätt 
som anses vara bedårande, underhållande eller roande. Det ska gärna vara lite pinsamt och ansträngt. 
Detta möte kan ske på många olika sätt, kanske de kraschar in i varandra i en korridor och papper flyger 
iväg etc. 

34 Levithan, Boy Meets Boy, s. 78. 

35 Ibid., s. 79. 
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way.”36 Här queeras alltså “romance novel” genren på en central punkt. Dock kan man 

fråga sig om inte romanen förlorade ett tillfälle att queera den amerikanska 

ungdomsromanen med kärleksmotiv på genom att bevara dess oskuldsfullhet. Romanen 

berör dock snarare sexuella identiteter än sexuella aktiviteter. Det handlar troligen även 

om romanens koppling till homosexualitet och detta kan ha gjort att handlingsutrymmet 

när det kom till gestaltningen av sexuella aktiviteter blev snävare. 

Boy Meets Boy urskiljer sig också genom att den luckrar upp de traditionella 

rollerna om vem som uppvaktar och vem som uppvaktas. Vanligtvis brukar den 

maskulina parten i förhållandet uppvakta den mer feminina. Ett exempel på detta är när 

Paul försöker vinna tillbaka Noahs tillit, och för att göra detta kommer han på en plan. 

En del i denna plan är att skriva en låt till honom, som Paul sedan framför med hjälp av 

sina vänner nedanför Noahs sovrumsfönster.37 Denna klassiska bild känns bland annat 

igen från Shakespeares Romeo och Julia, och i detta scenario har Noah återigen rollen 

som ”the girl”. Det är dock Noah som hämtar upp Paul på deras första dejt och som ger 

honom blommor, vilket är typisk för den maskulina parten i ett heterosexuellt 

förhållande. Här innehar istället Paul den mer feminina rollen då hans första reaktion till 

att Noah ger honom blommor är att vilja börja gråta och han kallar även sig själv för 

”such a sap”, två saker som oftast förknippas med den feminina parten.38 Detta exempel 

visar på hur Levithan bryter mot normer inom det traditionella kärleksmotivet och 

queerar både amerikanska ungdomsromaner med HBTQ-tematik samt ”romance novel” 

genren. 

En vanligt förekommande del i litteratur med kärleksmotiv är tanken om att 

kärleken tar över en helt och att personen som man är förälskad i är ”den enda rätta”. 

Genom hela Boy Meets Boy finns det en genomgående tro på ödet och att vissa saker är 

”förutbestämda”. Det finns ett par i Pauls skola som blev ihop i andra klass och som har 

varit tillsammans sedan dess: ”They are the one-percent of one-percent who meet early 

on and never need to find anybody else. There’s no way to explain it.”39 Paul och Noahs 

förhållande har från deras första möte samma ödeskänsla. Efter att bara ha känt varandra 
                                                
36 Pattee, s. 165. 

37 Levithan, Boy Meets Boy, s. 162ff. 

38 Ibid., s. 61. Med uttrycket ”sap” menas en känslosam person. Någon som öppet visar och pratar om 
sina känslor, speciellt när det kommer till ett kärleksförhållande. 

39 Ibid., s. 39. 
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i några dagar känner Paul att han vill tillbringa så mycket tid som möjligt med Noah och 

detta är ”sudden and unusual” för honom.40 När han sedan berättar om deras första möte 

för sin vän Infinite Darlene kommer han till insikt om att ”he [Noah] isn’t ’just some 

guy’. There was something in our two minutes together that felt like it could last for 

years.”41 Det är nästan lite för sött och för bra för att vara sant vilket Paul också 

uttrycker: ”I am starting to wonder if he actually exists.”42 Här följer alltså romanen 

återigen ett klassiskt motiv från ”romance novel” genren. 

I traditionella heterosexuella kärleksnarrativ porträtteras ofta den unga kvinnan 

som att hon uppgår helt i mannen och ger upp sin egen identitet.43 Detta vidkänns i Boy 

Meets Boy genom Noah när han berättar för Paul om sin förra pojkvän: ”He was my 

first boyfriend, and I made him my everything – he was my new life, my new love, my 

new compass point. I guess that’s the danger with firsts – you lose all sense of 

proportion.”44 Här återkopplar Levithan återigen till något som tidigare traditionellt ofta 

förekommit inom ”romance novel” genren och belyser det problematiska i det. Det är 

tydligt i Paul och Noahs relation att de har ett liv utanför förhållandet och Noah gör det 

klart att han inte vill hamna i samma situation och fälla ännu en gång: ”I did that with 

Pitt, and then – despite the fact that I swore I wouldn’t do it again – I started to do it 

with you.”45 

Romanens mål tycks således vara att skapa en så typisk kärlekshistoria som 

möjligt efter ”romance novel” genrens alla regler och traditioner, men samtidigt att 

queera den genom att sätta ett samkönat par i centrum. Boy Meets Boy följer och 

innehåller, som vi sett, såpass många typiska drag för kärleksromanen att det ibland 

nästan infinner sig en parodisk känsla, där heteronormen då är det som parodieras, eller 

närmare bestämt queeras. Det är just på grund av att Levithan följer dessa regler så noga 

som heteronormen kan bli synliggjord och därmed kan manipuleras och queeras: ”Boy 

Meets Boy […] describes and normalizes same-sex romantic relationships by 

                                                
40 Ibid., s. 55. 

41 Ibid., s. 20. 

42 Ibid., s. 21. 

43 Young, s. 77. 

44 Levithan, Boy Meets Boy, s. 67. 

45 Ibid., s. 119. 
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manipulating and re-presenting the same conventions found in romance, GLBTQ-

themed young adult literature, and gay pornography.”46 Pattee menar dock att “the 

romantic pairing realized at the novel’s end is not meant to symbolize essential roles for 

men and women in heterosexual relationships but instead to represent one of the many 

ways to imagine relationships”,47 vilket jag håller med om. Både Noah och Paul har 

drag från de traditionella feminina och maskulina könsrollerna och undviker att falla in i 

redan färdigstöpta roller. Även Thomas Crisp konstaterar i sin artikel att Boy Meets Boy 

är en av få ungdomsromaner med HBTQ-tema som inte bryr sig om ”the need to 

characterize gay partners as a ‘masculine’ and ‘feminine’ pair.”48 Detta blir viktigt för 

hur karaktärernas identitetsskapande tillåts utvecklas samt belyser återigen hur 

heteronormativt det traditionella kärleksmotivet är. 

 

4.2 Vänskapsmotivet: Paul och Tony 

En annan form av queering som förekommer i romanen som bryter mot 

heteronormativa motiv och stereotyper kring homosexuella relationer är vänskapen 

mellan Paul och Tony. De träffas också för första gången i en bokhandel, precis som 

Paul och Noah gjorde, och även här kommer ödeskänslan in i bilden: båda letade efter 

samma bok och tog sedan även samma tåg hem. 49 Här förekommer alltså inte bara ett, 

utan hela två sammanträffanden. Pauls och Tonys relation resulterar också i kärlek, fast 

en annan slags kärlek:  

In other circumstances, this would have been the start of a romance. But I think 
we both knew, even then, that what we had was something even more rare, and 
even more meaningful. I was going to show him possibilities. And he, in turn, 
would become someone I could trust more than myself.50 
 

Ett vanligt motiv som många berättelser, tv-serier och filmer följer när de ska framställa 

homosexuella karaktärer är att så fort en annan homosexuell karaktär introduceras så 

utvecklar de nästan alltid ett kärleksförhållande med varandra. Detta ger bilden av att 

                                                
46 Pattee, s. 168. Pattee hänvisar här till pornografi eftersom det är en av få historiska former som har 
representerat och försvarat samkönad kärlek och fysisk kontakt.  

47 Ibid., s. 160. 	  

48 Crisp, s. 336. 

49 Levithan, Boy Meets Boy, s. 35f. 

50 Ibid., s. 37. 
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eftersom homosexualitet står i minoritet till heterosexualitet innebär det att så fort en 

gay man ”råkar på” en annan gay man uppkommer det genast en attraktion, vilket 

givetvis inte måste vara fallet. Här får vi istället uppleva en fin vänskap och ett 

värdefullt stödsystem. Ibland överskuggas nästan den stora kärleksrelationen i boken, 

den mellan Paul och Noah, av Pauls och Tonys vänskap och den är på många sätt den 

viktigaste relationen i romanen. En vänskap mellan två unga homosexuella killar som 

bryr sig om och älskar varandra, dock inte på det sätt som vi har kommit att förvänta 

oss: ”’You know I love you,’ I say to Tony now, not for the first time. ’You are really 

one of the greatest people I know.’”51 Romanen går således inte den upptrampade vägen 

som går ut på att mötet mellan två homosexuella personer leder till förälskelse. Istället 

hyllas vänskapen över allt annat. Detta konkretiseras även när Pauls vän Joni vid ett 

tillfälle pratar om hur mycket hon hatar frasen ”mer än vänner”: ”’More than friends’ 

makes no sense. Look at us. There’s nothing more than us.”52 Med detta menar hon att 

en slags kärlek inte ska anses mer värd eller står över en annan. Kärleken mellan vänner 

och kärleken mellan två parter i en kärleksrelation är likställda varandra i romanen. 

Paul hjälper Tony att acceptera sig själv och sin identitet, och hjälpte honom 

också att upptäcka en helt ny värld som tidigare varit dold för honom. Deras närhet görs 

synlig på många olika sätt. Den visas bland annat genom deras bekväma tystnader och 

deras eget påhittade språk som bara de förstår, eller som när Tony ber sin allra bästa vän 

om något så enkelt som en kram: ”I am not just holding him, but also trying to lift off 

his troubles for a moment so that the only thing he can feel is my presence, my 

support.”53 När vi får berättat för oss om hur Tony kom ut för sina föräldrar, och allt 

som därefter följde, får vi också Pauls tankar om det hela: ”This was before he knew 

me, before he knew anyone who would take him in and tell him he was alright.”54 Tony 

är i sin tur den vän som aldrig dömer Paul, som alltid lyssnar och kommer med råd och 

insiktsfulla kommentarer.  

Paul och Tonys vänskapsförhållande queerar ett heteronormativt mönster 

gällande homosexuella relationer i och med att de tillåts att utveckla en stark vänskap 

                                                
51 Ibid., s. 99.	  

52 Ibid., s. 131. 

53 Ibid., s. 100. 

54 Ibid., s. 96. 
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istället för en kärleksrelation. Detta utforskas närmare i nästa avsnitt där nyanserna och 

variationen av den homosexuella identiteten i romanen analyseras närmare. En 

utveckling av den amerikanska ungdomslitteraturen med HBTQ-tema är här tydlig då 

vad som tidigare alltid har belysts som ett problem som måste övervinnas nu istället 

tillåts vara given och oproblematisk. 

 

4.3 Homosexuell identitet: självkänsla och utanförperspektiv 

I denna analysdel har jag valt att fokusera på Paul och Tony, då de är de två viktigaste 

homosexuella karaktärerna i romanen, men även på grund av att deras situationer ser 

totalt olika ut, vilket skapar en intressant kontrast. Här ställs en karaktär med god 

självkänsla beträffande den egna sexuella identiteten mot en som fortfarande kämpar 

med det utanförskap som heteronormen skapar. I detta avsnitt kommer jag att titta 

närmare på hur den homosexuella identiteten queeras i romanen och hur det kan 

jämföras mot tidigare ungdomslitteratur med HBTQ-tema.  

Paul är en öppet homosexuell kille som är oerhört bekväm med sin egen 

identitet: ”I’ve always known I was gay, but it wasn’t confirmed until I was in 

kindergarten. It was my teacher who said so. It was right there on my kindergarten 

report card: PAUL IS DEFINITELY GAY AND HAS VERY GOOD SENSE OF 

SELF.”55 Borta är här det klassiska lidandet och ångesten som tidigare nästan varit 

obligatoriskt när det handlat om att komma underfund med sin sexuella identitet, även 

om detta också förekommer i romanen. Det är ganska unikt med en HBTQ-protagonist 

som inte kämpar med sin sexualitet, utan där den så kallat avvikande sexualiteten bara 

tillåts vara en självklar del av personen. Paul kämpar lika lite med sin sexualitet som de 

flesta heterosexuella karaktärer kämpar med sin.  

Den Paul vi träffar är otroligt säker i sig själv, vilket också påpekas av andra 

karaktärer som står honom nära på olika sätt. När hans kärleksintresse Noah frågar om 

hans sexualitet alltid har varit något självklart och enkelt för honom svarar han ja: 

”because it’s the truth.”56 Paul har en liknande konversation med sin expojkvän Kyle 

som, till skillnad från Paul, kämpar med sin egen sexuella identitet: ”I forgot how easy 

it is for you. […] Paul, you don’t know how lucky you are. […] Because you know who 

                                                
55 Ibid., s. 8. 

56 Ibid., s. 49. 
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you are.”57 Kyles tankar backas ytterligare upp av bästa vännen Tony några sidor 

senare: ”Paul, […] do you know how lucky you are?” och ”Kyle feels lost, Paul. That’s 

all he’s saying. And he knows that you’re not lost. You’ve never been lost. You’ve felt 

lost. But you’ve never been lost.”58 Redan vid fem års ålder var Paul oerhört 

välmedveten om vem han var, något som heller inte verkar vara så vanligt i denna 

queera utopi, för då Paul går igenom de andra barnens utvärderingar hade ingen av de 

andra pojkarna blivit märkta ”DEFINITELY GAY” eller ”VERY GOOD SENSE OF 

SELF” som Paul blev. Han påpekar därefter att han nog inte skulle ha insett att han var 

annorlunda om inte hans lärare hade pekat ut det åt honom. När Paul var ett barn antog 

han helt enkelt att alla pojkar var attraherade av andra pojkar, för varför skulle de annars 

tillbringa all tid tillsammans med varandra och reta flickorna?59  

Läraren svarar mycket intressant på Pauls fråga om en annan av pojkarna i hans 

årskurs är gay. Hon börjar med att säga: ”No” och lägger sedan till: ”At least, not yet.”60 

Man skulle kunna tolka det som om romanen säger att sexualitet inte är något medfött 

utan är något som man utvecklar under livets gång, men jag tror snarare att den syftar på 

själva processen som genomgås när man kommer underfund med sin sexuella identitet. 

Även i denna queera utopi kan det fortfarande vara något oerhört förvirrade och bara för 

att Paul alltid vetat att han är gay, behöver inte detta vara fallet för alla.  

Efter denna upptäckt har femåriga Paul svårt att förstå heterosexualitet som 

koncept så hans lärare försöker förklara för honom hur äktenskap i vanliga fall ser ut, 

och då händer något som oerhört sällan händer i litteraturen – någon förklarar vad 

heterosexualitet är. Detta är ytterligare en form av queering av heteronormen. Här 

vänds allt upp och ner eftersom heterosexualitet, och inte homosexualitet, framställs 

som något som måste förklaras och inte är något självklart och obestridligt.”But that’s 

not how I feel” protesterar Paul efteråt och på frågan ”How I feel is what’s right… 

right?” får han detta svar, som han därefter bär med sig genom hela sin uppväxt: ”For 

you, yes […] What you feel is absolutely right for you. Always remember that.”61 Spår 

                                                
57 Ibid., s. 147. 

58 Ibid., s. 150f. 

59 Ibid., s. 8. 

60 Ibid., s. 9. 

61 Ibid., s. 9. 
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av denna tidiga bekräftelse av sin sexuella identitet går definitivt att finna i 

framställningen av Pauls självsäkra karaktär. Den här romanen tycks alltså belysa 

betydelsen av den egna identiteten och väcker frågan om hur viktigt det är att få sin 

identitet bekräftad. 

En klassisk symbol för just homosexuell identitet är garderoben. En scen som 

man skulle kunna läsa symboliskt är när Paul besöker Noahs hus för första gången och 

de går igenom Noahs garderob för att ta sig till hans hemliga målarrum. 62 Att ”komma 

ut ur garderoben” är ju ett klassiskt talesätt för när en homosexuell person kommer ut 

med sin sexualitet. I detta fall är båda parter redan öppet homosexuella, men gången 

genom garderoben leder ändå till en speciell plats för Noah, en plats som ingen annan 

tidigare fått se, så Noah använder ändå resan genom garderoben för att avslöja något 

intimt om sig själv. Det är intressant att kanske den vanligaste symbolen för 

homosexuell identitet står för ett mer känslomässigt avslöjande, än ett sexuellt, i en 

roman där sexuella identiteter är ett så stort tema. 

Även om romanen utspelar sig i en oerhört öppensinnad värld så betyder inte det 

att homofobi, i både verbal och fysisk form, inte förekommer. När Paul upplever fysisk 

homofobi för första gången, i scenen då han blir tacklad utanför en biograf av två äldre 

brottarkillar, är hans första tanke att: ”it was a strange kind of foreplay, but then I 

realized that their grunts were actually insults – queer, faggot, the usual.” Här lyser 

Pauls starka självkänsla återigen igenom: ”I wasn’t about to take such verbal abuse from 

strangers”. Det hela hanteras på ett komiskt sätt, vilket kännetecknar hur nästan all form 

av homofobiska angrepp hanteras i romanen. Eftersom Pauls vänner, som han hade gått 

på bio med, råkade vara medlemmar i fäktningsklubben, ”they just pulled out their foils 

and disarmed the lugheads”. 63 Att en av killarna som överföll honom sedan blir en drag 

queen ger ytterligare komik till situationen. 

Det blir också tydligt att världen i romanen är långt ifrån perfekt när Paul 

reflekterar över sin bästa vän Tonys situation som bor i grannstaden: ”I want a fair 

world. And in a fair world, Tony would shine.”64 Inte ens denna queera utopi är alltså 

fullkomligt rättvis. Tonys föräldrar är extremt religiösa och reagerade inte positivt när 

                                                
62 Ibid., s. 47. 

63 Ibid., s. 13. 

64 Ibid., s. 5. 
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de fick reda på att deras son var gay: ”They didn’t kick Tony out of the house, but they 

made him want to leave. They didn’t yell at him – instead they prayed loudly, delivering 

all of their disappointment and rage and guilt to him in the form of an adress to God.”65 

Tony kan inte gå utanför dörren för att umgås med Paul och sina bästa vänner om hans 

föräldrar inte är fullkomligt övertygade om att Paul är i ett heterosexuellt förhållande 

med Joni och inte kommer att leda deras son på villovägar. Denna typ av handling 

användes mycket i den så kallade ”problemromanen” som var vanlig under 1900-talets 

slut. Genom att ha med en karaktär som Tony visar Levithan upp diskursen som 

existerar inom genren och gör en återkoppling till den tidigare litteraturen för att 

ytterligare belysa den: “Interestingly, Levithan draws in part from historical literary 

representations of GLBTQ life […] in doing so, he criticizes the status quo reality the 

literature from which he draws inspiration represents.”66 

”The first time I met you, […] I honestly couldn’t believe that someone like you 

could exist, or even a town like yours could entirely exist”67, erkänner Tony för Paul vid 

ett tillfälle. Tony för här in ett utanförperspektiv i romanen och får fungera både som en 

återkoppling till den äldre HBTQ-litteraturen och även som rösten från författarens, och 

läsarens, verklighet. För faktum är att ett sådant samhälle som Paul beskrivs leva i inte 

(ännu) existerar. Paul må leva i denna futuristiska queera utopi, men Tony, som bor i 

grannstaden, gör det inte. När han tillbringar tid med Paul och deras gemensamma 

vänner och får uppleva deras värld måste han alltid återvända hem vid dagens slut och 

han blir återigen ”pushed back into the shape of this person I used to be. And I don’t fit 

into the old shape anymore. I don’t fit.”68 Tony får här en dubbel identitetsroll, vilket 

tydliggörs ytterligare genom att han inte bor i samma stad som Paul. För att återknyta 

till Levithans citat i inledningen – “I’m often asked if the book is a work of fantasy or a 

work of reality, and the answer is right down the middle – it’s about where we’re going, 

and where we should be”69 – så är Tony representationen av detta i romanen. Han 

                                                
65 Ibid., s. 96. 

66 Pattee, s. 163. 

67 Levithan, Boy Meets Boy, s. 150. 

68 Ibid., s. 151. 

69 Levithan, ”You probably think this page is about me”. 
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representerar både författaren och läsarens verklighet samt den längtan efter vart vi 

borde vara.  

 

4.4 Bisexualitet och vikten av benämningar i identitetsskapandet 

Att diskutera den bisexuella identiteten blir oerhört viktigt i förhållande till begrepp som 

queer, vars uppgift är att kritisera och dekonstruera binära system. Den bisexuella 

identiteten står nämligen utanför den binära uppdelningen mellan hetero- och 

homosexualitet. Den bisexuella identiteten har fått utstå mycket motstånd inom 

litteraturen och på grund av detta blir det effektivt att undersöka hur den framställs i 

jämförelse med den homosexuella identiteten. Bryter även den bisexuella identiteten 

mot normativa föreställningar eller finns det gränser för hur långt queeringen går i även 

denna roman?  

Två bisexuella karaktärer nämns i romanen. Den ena, Jasmine, nämns dock bara 

i förbigående, medan den andra, Kyle, ges större utrymme.  

Kyle är Pauls ex-pojkvän och de var tillsammans under ett par veckor ett år 

innan romanen tar sin början. De har en dålig relation till varandra när historien startar 

eftersom deras förhållande slutade illa och väldigt tvärt då Kyle hävdade att Paul hade 

”lurat” honom till homosexualitet: ”Kyle is the only straight boy I’ve ever kissed. (He 

didn’t realize he was straight at the time.)”70 Kyle blir sedd tillsammans med ett flertal 

tjejer efter splittringen med Paul, som han undviker till varje pris och fullständigt 

ignorerar, och det kommer sedan fram att han har oerhört svårt att erkänna sin attraktion 

till båda könen för sig själv. Paul och Kyle lyckas lappa ihop sin relation genom 

romanens gång och vid ett tillfälle går Kyle till Paul för att fråga om råd:  

”I’m so confused.” 
”Why?”  
”I still like girls.” 
”So?”  
”And I also like guys.” 
[…] ”It doesn’t sound like you’re confused, then.”  
”But I wanted to be one or the other. With you, I wanted just to like you. Then, 
after you, I wanted to just like the girls. But every time I’m with one, I think the 
other’s possible.”71 

                                                
70 Levithan, Boy Meets Boy, s. 18.	  

71 Ibid., s. 85. 



 

 

 

22 

Bisexuella i relationer går ofta in i den sexuella läggning som föreskrivs av det 

pågående förhållandet istället för att behålla sin status som bisexuell. Personer som 

identifierar sig själva som bisexuella anklagas regelbundet för att förneka sin sanna 

heterosexualitet eller homosexualitet och antas antingen endast "ha roligt" när de provar 

på bisexualitet om de är heterosexuella, eller försöka undvika homofobi och komma åt 

de heterosexuellas privilegier om de är homosexuella. 72 Detta påminner om när Kyle 

beskriver hur han bara ville gilla Paul när han var med Paul och sedan endast tjejer efter 

att deras förhållande tagit slut. Kyle gick helt enkelt in i rollen som homosexuell när han 

var med Paul, och tog därefter på sig rollen som heterosexuell när inte det kändes helt 

rätt. Vad Kyle går igenom här är en identitetskris: ”You see, I don’t know who I’m 

supposed to be.” 73 Eftersom vi ser världen genom Pauls ögon, denna självsäkra 

människa som är så bekväm med sig själv och sin sexuella identitet, uppstår det en 

intressant spänning mellan dessa två karaktärer, då Kyle inte kunde vara mer osäker och 

förvirrad. 

När Paul sedan försöker konstatera att Kyle är bisexuell reagerar Kyle med en 

stark fysisk reaktion och svarar: ”I hate that word, […] It makes me sound like I’m 

divided.”74 Paul försöker då erbjuda honom andra ord att definiera sig själv med:  

”We could call you an ambisexual. A duosexual. A-” 
”Do I really have to find a word for it?” Kyle interrupts. ”Can’t it just be what it 
is?” 
”Of course,” I say, even though in the bigger world I’m not so sure. The world 
loves stupid labels. I wish we got to choose our own.75 

 

Detta avsnitt pekar på att Levithan försöker arbeta emot samhällets strikta konstruktion 

av identitetskategorier. Detta kan jämföras med Erickson-Schroth och Mitchells 

påstående: ”Even the term bi-sexual denotes that the person who identifies with this 

term is attracted to two different things, reinforcing the gender binary, and also 

excluding transgender and intersex people as objects of affection.”76 Det är lite av det 

                                                
72 Laura Erickson-Schroth & Jennifer Mitchell, “Queering Queer Theory, or Why Bisexuality Matters”, 
Journal of Bisexuality, årg. 9, 2009:3-4, s. 300. 

73 Levithan, Boy Meets Boy, s. 86. 

74 Ibid., s. 85. 

75 Ibid., s. 85. 

76 Erickson-Schroth & Mitchell, s. 304. 
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här som Paul försöker komma undan när han erbjuder Kyle andra benämningar. En 

annan term som blivit populär på senare tid är pansexualitet. Det innebär att både det 

biologiska könet och alla könsidentiteter ges underordnad betydelse när det kommer till 

kärlek eller sexuell attraktion. Istället för prefixet bi-, som betyder två, används pan- 

som betyder allt eller alla. Användningen av pansexualitet kanske hade varit ett sätt för 

Levithan att lösa Kyles benämningsproblem på i hans sexuella identitetsskapande. 

Erickson-Schroth och Mitchell ställer frågan: “Why is the category ‘bisexuality’ 

demonized so much that individuals loathe to define themselves by the term?”, och i sin 

artikel om bisexualitet visar de på att det finns en stor mängd fördomar om bisexuella.77 

Några av dem exemplifieras i romanen, till exempel tanken om att bisexualitet bara är 

en ”fas” och ingen livslång stabil identitet: “bisexuals are being included in queer 

communities, but once there, they are placed at a disadvantage; bisexuals may be queer, 

but they are not queer enough.”78 Genom Paul bemöts detta när han nämner att vissa 

personer i hans skola kallar bisexuella för ”dabblers”: ”I know some people think liking 

both guys and girls is a cop-out. […] But I think they’re totally full of garbage. I don’t 

see why, if I’m wired to like guys, someone else can’t be wired to like both girls and 

guys.”79 Levithan låter alltså Paul tydligt ta avstånd från detta synsätt, helt i linje med 

den konversation som han hade med sin lärare vid fem års ålder. 

Andra fördomar i vår samtida kultur som har använts inom litteraturen för att 

gestalta bisexuella karaktärer är att de är: “promiscuous, greedy, indecisive, duplicitous, 

confused, fickle, attention-seeking and, ultimately, closeted gays (or straights)”.80 Flera 

av dessa ord, så som ”indecisive, ”duplicitous”, ”confused” och ”fickle”, passar in på 

hur Kyle porträtteras i romanen. Paul tillåts ändå se på Kyles beteende med en stor 

förlåtenhet: ”Kyle was certainly unfair, and he was certainly unkind, but his intentions 

were more confused, less deliberate. Or so I like to think.”81 Här används ordet 

”confused” för att beskriva Kyles beteende och handlingar, men ordet används i en 

förstående mening och inte för att ogiltiggöra hans sexualitet. Ordet återkommer även i 

                                                
77 Ibid., s. 301. 

78 Burrill, s. 494. 

79 Levithan, Boy Meets Boy, s. 85.	  

80 Erickson-Schroth & Mitchell, s. 298. 

81 Levithan, Boy Meets Boy, s. 68. 
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andra framställningar av Kyle, till exempel i Pauls vän Jonis beskrivning: ”his 

confusion, his woundedness, his bafflement.”82 

Den andra bisexuella karaktären vi träffar på nämns bara kort i en scen där Paul, 

Tony, Joni och hennes pojkvän Chuck sitter på ett kafé. Några bord bort sitter Jonis ex-

pojkvän Ted med Jasmine: ”Kyle could take lessons from Jasmine – she’ll fall for 

anybody, guy or girl. The hitch is that the person has to be on the rebound from a 

serious break-up. Something about this fragile-yet-vindictive state entrances her.”83 

Jasmine är på andra sidan av spektrumet från Kyle när det kommer till bisexuella 

fördomar och stereotyper. Om Kyle var den förvirrade olyckliga själen som kände sig 

tudelad så får Jasmine representera det promiskuösa bisexuella rovdjuret. Hennes 

porträttering stämmer väl överens med de övrigt vanligt förekommande fördomarna 

som jag nämnde ovan: ”promiscuous”, ”greedy” och ”attention-seeking”. Hon beskrivs 

le flirtigt mot Paul, även fast hon tydligt redan är på vad som ska uppfattas som en dejt: 

”when Jasmine sees me looking, she winks.”84 

Jasmine porträtteras som en hal typ som det inte riktigt går att lita på och hennes 

sexualitet känns mer som en utmaning för henne än som en identitet: ”Jasmine has 

always been a little bit after me [Paul], if only because she knows I’ll never go for 

her.”85 Även om Jasmine förnekar att hon har en kärleksrelation med Ted vill hon ändå 

att det ska verka som om det är något där, om så endast för att provocera Joni, då hon 

beskrivs: ”wrapping her arm around him [Ted] only after Joni turns back to look.”86 Här 

återkommer tankarna till ordet ”attention-seeker”. 

Genom varken Kyle eller Jasmine ges alltså en speciellt framåtskridande eller 

positiv framställning av bisexualitet i romanen. Båda karaktärernas beskrivningar 

frammanar gamla stereotyper beträffande bisexuella, även om bisexualitet som en 

legitim identitet försvaras i texten genom Paul. Romanen är som visats mycket 

framåtskridande när det kommer till homosexualitet, men bisexualitet är även här, 

liksom i samhället, ett svårare och känsligare ämne. Kyle ser i början av romanen på sin 

                                                
82 Ibid., s. 53. 

83 Ibid., s. 90. 

84 Ibid., s. 90. 

85 Ibid., s. 92. 

86 Ibid., s. 94. 
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sexualitet som något han måste övervinna, detta i likhet med vad Erickson-Schroth och 

Mitchell har noterat: ”In literature, bisexuality is constantly countered by the reality of 

conquest - of being conquered - that is virtually invisible but nonetheless ubiquitous.”87 

Om Levithan utmanar och utvecklar normativa föreställningar om den homosexuella 

identiteten, så är den bisexuella identiteten fortfarande fastlåst i vissa fördomar och 

problem. 

 

5 Sammanfattning 
Boy Meets Boy utmanar samhällets heteronorm, erbjuder ett motstånd mot kulturella 

förväntningar och queerar stereotyper kring HBTQ-identiteter och relationer. Det 

främsta exemplet på detta är att ingen i romanen förutsätts vara heterosexuell.  

I denna studie har jag visat att heteronormen tydligt synliggörs genom att 

Levithan följer många av de typiska drag som går att finna i den traditionella ”romance 

novel” genren samt inom den amerikanska ungdomslitteraturen. Genom att göra detta 

med ett samkönat par i fokus queerar han på så sätt den klassiska kärlekshistorien. Jag 

har också visat att romanen även luckrar upp de könsroller som traditionellt tillskrivs ett 

homosexuellt förhållande. Båda parterna i det homosexuella förhållandet i Boy Meets 

Boy innehar både traditionella maskulina och feminina drag. Ingen av dem drar 

exklusivt åt något håll och undviker därmed att falla in i normativa roller. 

Inte bara kärleksförhållandet tillåts ta plats, vilket annars hör till vanligheterna 

inom genrerna, utan det ges även utrymme för en stark vänskapsrelation. I min analys 

hävdar jag att den viktigaste relations- och identitetsnivån i romanen varken är 

kärleksrelationen eller den sexuella. Den starka vänskapen överskuggar många gånger 

den stora kärleksrelationen och jag visar på hur Levithans bruk av den klassiska 

garderobssymbolen leder till ett intimt känslomässigt avslöjande istället för till ett 

sexuellt avslöjande. 

Jag pekar även på att Levithan, med hjälp av klassiska scenarier inom ”romance 

novel” genren och återkoppling till den äldre ungdomslitteraturen med HBTQ-innehåll, 

belyser mycket av den problematik som existerar inom de både genrerna. Karaktären 

Tony är kanske det främsta exemplet på detta, med sitt religiösa och homofobiska 

hemliv. 
                                                
87 Erickson-Schroth & Mitchell, s. 304. 
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I min analys framhåller jag också att motviljan som existerar i romanen mot 

termen bisexuell tydligt pekar på att Levithan försöker arbeta emot samhällets strikta 

konstruktion av identitetskategorier. Sexualitet och könsidentiteter ses som något mer 

flytande och går inte alltid att fint placera in i små boxar. Men bara för att sexualiteten 

inte problematiseras och är socialt accepterad betyder det dock inte att det är något 

problemfritt. Att komma underfund med sin sexualitet kan fortfarande vara något 

mycket förvirrande och vara svårt att medge för sig själv, vilket främst framgår genom 

Kyles svårighet att acceptera sin sexuella identitet. Det betyder inte heller att fördomar 

inte existerar i romanen, och dessa är främst riktade mot de bisexuella karaktärerna i 

romanen.  

Genom min analys visar jag både på de normbrott som romanen genomför, men 

också på hur den upprätthåller en viss nivå av fördomar genom dess inte så fullt 

bearbetade skildring av bisexualitet. Där finns det fortfarande mycket att utforska och 

utveckla inom ungdomsromaner med HBTQ-tema.  
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