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ABSTRACT 

The image of Northern Sweden has long been subjected to stereotyping, and the stereo-

typed image of the Northerner is widely spread in various media contexts within 

Sweden. Historically, Norrland has been regarded as a wide wilderness, and the Norr-
landic literature in turn has typically been studied in terms of the pastoral genre, the 

romanticism of the wilderness, or from an eco-critical perspective. The study of 
masculinity within modern Norrlandic literature, however, is largely overlooked, de-

spite the undeniable stereotyping of Norrlandic males within other forms of media. This 
thesis aims to solve this anomaly by providing insights into the creation processes of 

masculinity in three contemporary Norrlandic novels. 

In the novels Smekmånader [Honeymoons, 2017] by Mikael Berglund, Solidärer 
[Solidarians, 2017] by Anna Jörgensdotter, and Silvervägen [The Silver Road, 2018] by 

Stina Jackson, the construct of Norrlandic masculinity is examined through close-
reading. The questions of how Norrlandic masculinity is constructed is examined 

through a theoretical framework combining the hegemonic masculinity of R. W. 
Connell, the gender performativity and queer studies of Judith Butler, the frontstage 

and backstage perspective of Erving Goffman, and the creation of emotions of Sara 

Ahmed, in the reading of three contemporary novels following male protagonists—each 
seeing their identity challenged while on a journey far away from home. 

Viktor of Honeymoons is constructed as a brave cry-baby or a highly sensitive 
person whose self is disintegrated in the absence of his wife Maija. He is furthermore 

constructed as a person offering emotional comfort, despite being deeply void of such 
comfort himself. Ingemar of Solidarians is constructed as a mummy’s boy or a dreamer 

who ends up as a martyr, who always requires the presence of a woman—his mother 

Eivor, Klara whom he is wooing, or Conxa whom he meets in the war in Spain—in order 
to advance from a mere lust to an actual event of action. His emotions are slightly 

supressed. Lelle of The Silver Road is constructed as an emotionally blunted vigilant or 
a nervous wreck, who readily succumbs to aggression and violence towards other men, 

in his lack of emotional cathexis to a physical person. He is struggling with his perceived 
failure in his role as a father, and is furthermore driven to action by his need of 

reconciling with his past. Nonetheless, none of the male protagonists exhibits a lasting 
hegemonic masculinity. 

The study concludes that the analysed novels contribute to a new form of Norrlandic 

literature which challenges the traditional and stereotypical ideas of rural masculinity. 

KEY WORDS: Queer Studies · Rurality · Norrland · Hegemonic Masculinity · Novels 
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1. INLEDNING – MANLIGHETER I FÖRÄNDRING 
MAN FÖDS INTE TILL MAN; man gör sig till det – i den mån manligheten är en social 

konstruktion som måste praktiseras och upprätthållas genom handlingar, attityder, och 

inställningar vilka sammanfaller med ett givet, om än evigt föränderligt, manlighetsideal. 

Manligheten i vår tid har intagit en angelägen plats i samhällsdebatten och det är svårt 

att frånskriva den dess aktualitet: den destruktiva maskuliniteten eller den toxiska 

manligheten1 diskuteras flitigt, och Oxford Dictionaries utropade just toxisk2 till årets ord 

år 2018; Jordan B. Peterson turnerar runt med sitt budskap att de farligaste männen3 är de 

svaga männen; varningsklockor ringer för riskerna4 med mäns ensamhet; de ofrivilliga 

oskulderna5 sprider sitt kvinnohat framför sina skärmar; klimatkrisen6 kopplas till vissa 

föreställningar om manlighet; mäns tårar7 blir föremål för spekulationer om nya 

machoideal – manligheten tycks onekligen vara i vardande och i konstant förändring. 

En specifik manlighet som har skildrats stereotypt i olika svenska medieformer är den 

norrländska, och en av de mest spridda stereotyperna om norrländsk manlighet återfinns 

i filmen Jägarna, där platsen – Norrland – tillskrivs kön, etnicitet, och klass genom 

reproduktionen av historiska stereotyper i filmen.8 
Manlighetsideal som återkommer på den norrländska landsbygden kretsar ofta kring 

praktiska färdigheter som konstituerar »en riktig karl», såsom »traditionellt manliga 

arbetsuppgifter», att kunna »finna sin väg genom skogen och över fjället», att vara 

»manligt måttfull» och inte skryta eller överdriva – samt att hysa en avsky mot utbildning. 

Spridningen av dessa ideal förstärker den stereotypa bilden av norrlänningar, och 

osynliggör de andra formerna av manlighet som återfinns inom den norra regionen.9   

Ur behovet att skapa, bibehålla, eller omforma en regional identitet framträder den 

norrländska litteraturen som en yta för projektioner av en rural manlighet, med 

möjligheten att ifrågasätta stereotyper och sprida idealbilder av den norrländska 

manligheten – eller bredda den norrländska mansrollen. Tanken om den norrländska 

litteraturen som ett regionalt identitetsskapande projekt10 föranleder dock behovet av 

seriösa studier kring dess konstruktion och spridning. 

                                                        
1 Se t.ex. Joel Arvidsson. »Expert: Gillettereklamen vill kränka lättkränkta män». SvD Näringsliv, 2019-01-22. 
2 Greta Thurfjell. »Ordet som avslöjar att 2018 varit ett skitår». DN, 2018-11-20. 
3 Ivar Arpi. »Jordan B Peterson: ’Det finns inget farligare än en svag man’». SvD, 2017-12-02. 
4 Se t.ex. Kristofer Steneberg. »Chefredaktören: Dags att börja prata om mäns ensamhet». Café, 2018-12-20. 
5 Se t.ex. Pernilla Ericson. »Dags att sluta dalta med incel-männen». Aftonbladet, 2019-05-13. 
6 Björn Wiman. »Sätt ut männens nya profeter i skogen och se vad som händer». DN, 2018-12-16. 
7 Catia Hultquist. »Är manstårarnas återkomst ett tecken på ett nytt machoideal?». DN, 2019-05-27. 
8 Se Madeleine Eriksson. (Re)producing a periphery. Umeå: Umeå universitet, 2010, s. 81. 
9 Se Lissa Nordin. »När man inte vill vara själv : Om vådan av att vara ensamstående man i norrländsk 
glesbygd». Queersverige. Stockholm: Natur och Kultur, 2005, s. 29; 44. 
10 Jfr Declan Kiberd. Inventing Ireland. London: Jonathan Cape, Random House, 1995. 
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Norrland har historiskt utgjort en arena där de söderöver hemmahörande författarna 

har projicerat och rekonstruerat sina föreställningar om den rurala manligheten i syfte att 

bevara sin egen identitet – genom att skildra vad de själva inte är – och därtill skapa ett 

drömlandskap att fly till, undan från den sörländska mentaliteten.11 Norrlandsforskningen 

fortsätter att vara aktuell, givet den ständiga mediedebatten därom, som handlar om 

»huruvida norrlandsskildringar är fortsättningen på en kolonial tradition, där landsänden 

förknippas med någonting ociviliserat, outvecklat och gammaldags».12 Likaså åtnjuter 

forskningen kring just norrländsk litteratur en fortsatt relevans, i och med dess dubbla 

uppdrag, nämligen att dels skildra det äkta Norrland och vara i sin egen rätt, och dels att 

»svara mot de föreställningar som finns om de människor och det landskap som utgör de 

norra landen», vilket gör den norrländska litteraturen till en postkolonial angelägenhet.13 

Syftet med den postkoloniala litteraturen är ofta att »skriva tillbaka» till maktens centra 

från den koloniserade periferin.14 Postkolonial teori appliceras dock inte enbart på 

litteratur från före detta kolonier, utan även vid analyser av samhällen som har annekterats 

eller dominerats av andra makter.15 Som diskursivt dominerat område bör den inhemska 

norrländska litteraturen om Norrland studeras, för att skönja hur den norrländska 

självbilden ser ut i norrländska författarskap, samt hur den norrländska manligheten 

konstrueras i det moderna litteratursamhället. Ett tillvägagångssätt är att studera den 

moderna norrländska litteraturkritiken; ett annat är att studera vilka manligheter som 

sprids i den kritikerhyllade litteraturen. Den här studien nyttjar den senare metoden. 

Den norrländska litteraturen blir ofta synonym med naturskildringar, i och med att 

Norrland har betraktats som en vildmark med rika naturtillgångar.16 Här ämnar jag i stället 

lyfta norrlänningen – människan – som i den norrländska litteraturforskningen ofta har 

hamnat i utkanten. Att lämna det mänskliga perspektivet därhän, när den norrländska 

litteraturen ofta reduceras till rena naturskildringar, eller att naturen tillskrivs alltför stor 

agens varvid norrlänningarna blir marionetter i naturens trådar, förstärker den norra 

landsändens status som ett ociviliserat ingenmansland där naturens krafter underkuvar 

människorna, som därtill reproducerar föreställningen om norrlänningen som ett natur-

väsen – väsensskilt från de fritänkande sörlänningarna. 

Pojkar i periferin, grabbar i glesbygden, unga män i urban medieskugga, herrar i 

hyperboréernas yttersta ytterområden – norrländska nutid av manlig könsidentitet! 

                                                        
11 Jfr Anders Öhman. »Det ’egentliga’ Norrland. Att se och att se tillbaka». Brännpunkt Norrland. Umeå: 
Bokförlaget h:ström – Text & Kultur, 2017, s. 136f. 
12 Se vidare Bo Nilsson & Anders Öhman. »Inledning. Norrlandsfrågan (åter)aktualiserad». Brännpunkt 
Norrland. Umeå: Bokförlaget h:ström – Text & Kultur, 2017, s. 8. 
13 Se vidare Öhman. »Det ’egentliga’ Norrland. Att se och att se tillbaka». 2017, s. 137f. 
14 Bill Ashcroft et al. The Empire Writes Back. Abingdon: Routledge, 2002, s. 90; 96. 
15 a.a. s. 201. 
16 Anders Öhman et al. »Inledning». Norrlandslitteratur. Göteborg & Stockholm: Makadam förlag, 2018, s. 7. 



 3. 

Alldeles för länge har den moderna manligheten i den norrländska litteraturen förblivit 

outforskad. Alldeles för djupt går lakunen där föreställningarna om den rurala manligheten 

som någonting ociviliserat och hårdnackat vilar – och alldeles för fort svänger idealen i en 

ny riktning. 

Låt sökandet efter föreställningen om den moderne norrländske mannen ta sin början! 

 

1.1. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med den här studien är att granska den nutida norrländska litteraturens skapande 

av manlighet och identitet, utifrån exempelromanerna Smekmånader av Mikael Berglund, 

Solidärer av Anna Jörgensdotter, och Silvervägen av Stina Jackson. 

Hur skapas litterära föreställningar om norrländsk manlighet, vad kännetecknar den 

moderne norrländske mannen som litterär huvudkaraktär betraktad, och utmanar nutida 

manlighetskonstruktioner de tidigare föreställningarna om norrländsk maskulinitet – det 

är frågan. Den besvaras genom följande delfrågor: 

 

1. Vilka handlingar utför de manliga karaktärerna? 

2. Vilka känslor uttrycker de manliga karaktärerna? 

3. Vilka maktmedel nyttjar de manliga karaktärerna? 

 

Det är även av vikt för studien att belysa vilka handlingar, känslor, och maktmedel som 

förekommer publikt, och vilka som endast förekommer privat, för att skönja vilka 

norrländska manligheter som konstrueras i romanerna. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 
TIDIGARE FORSKNING SOM HAR LEGAT till grund för föreliggande studie kretsar dels kring 

allmänna konstruktioner av manlighet i litterära exempel, och dels kring konstruktioner av 

specifikt norrländsk manlighet. 

 

2.1. LITTERÄRA MANLIGHETER 
Tidigare studier som har avhandlat litterära konstruktioner av manlighet har bedrivits av 

Linn Areskoug – som har analyserat manligheten i Sven Lidmans Silfverstååhlsvit17  – och 

hos Henrik Berg som i sin avhandling har analyserat konstruktionen av atensk manlighet i 

hellenistisk litteratur.18 Även Ola Jönsson har avhandlat manlighet – och affekt19 – i speci-

fikt nutida amerikansk litteratur, medan Tiina Mäntymäki har analyserat den manliga 

detektivkroppen i nutida europeisk kriminallitteratur.20 

Areskougs granskning av den manliga tillblivelseprocessen i Sven Lidmans romaner om 

Silfverstååhl nyttjar ett intersektionellt perspektiv, där olika kulturella markörer såsom 

ålder, klasstillhörighet, eller etnicitet »fyller den fysiska kroppen med mening samtidigt 

som denna ackumulerar och omstöper sociokulturella faktorer till nya betydelser och 

representationer», vilket i sin tur innebär att de fysiska kropparna utgör figurationer som 

inte kan lösgöras från de sociala maktrelationer som råder – och den position som subjektet 

har i dem.21 Areskoug koncentrerar sig specifikt på den svenske mannen som figuration i 

Silfverstååhlsviten, utifrån begreppen manlighet, nation, och modernitet. Hennes slut-

satser är att ett nationellt genus konstrueras i romanerna, d.v.s. att idén om manlighet 

sammanfaller med den nationalistiska tidsandan.22 Därtill är det genom den 

förmanligande kampen som de unga manliga karaktärerna prövas och utvecklas – och får 

möjlighet att bevisa sin manliga handlingskraft i strid.23 Avslutningsvis kan Areskoug 

konstatera att manligheten i Silfverstååhlsviten kretsar kring tankar om »nationell sam-

ling» och borgerliga manlighetsideal.24 

Areskougs avhandling är intressant för min studie, givet den vikt som läggs vid den 

svenske mannen som en figuration för nationen – frågan är om konstruktionerna av norr-

ländsk maskulinitet kan utgå från eller utmynna i en föreställd norrländsk figuration. 

                                                        
17 Se Linn Areskoug. Den svenske mannens gränsland. Uppsala: Uppsala universitet, 2011. 
18 Se Henrik Berg. Constructing Athenian Masculinities. Uppsala: Uppsala universitet, 2010. 
19 Se Ola Jönsson. Suburbia Rewritten. Uppsala: Uppsala universitet, 2014. 
20 Se Tiina Mäntymäki. Hard & Soft. Linköping: Linköpings universitet, 2004. 
21 Areskoug. Den svenske mannens gränsland. 2011, s. 21f. 
22 a.a. s. 94. 
23 a.a. s. 163f. 
24 a.a. s. 192. 
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Det intersektionella perspektivet hos Areskoug återfinns även hos Berg, som granskar 

konstruktionen av manlighet i Theofrastos’ Karaktärer och Menanders komedier ur 

aspekter såsom ålder, släktskap, och social tillhörighet.25 Berg undersöker hur dem hege-

moniska maskuliniteten i den hellenistiska litteraturen konstitueras, och hur andra 

maskuliniteter ställer sig i relation till den i fråga om makt.26 Hans studie har utförts med 

hänvisningar till specifika sociala strukturer som rådde i det hellenistiska Aten, däribland 

skiftningen i fokus från polis (stadsstaten) till oikos (familjehemmet) som innebar att det 

politiska engagemanget sjönk till förmån för starkare relationer till familjen och släkten; 

uppgången för äktenskapet som samhällsbärande institution; vikten av atenskt 

medborgarskap och slavarnas villkor, samt de tre grundläggande sociala koncept som var 

centrala för att bedöma en atensk individ: sophrosyne, philantropia, och autarkeia.27 

Sophrosyne åsyftar självkontroll, philantropia översätts till medmänsklighet, och autar-

keia innebär oberoende.28 Berg konstaterar att det finns vissa personlighetsdrag som tyd-

ligt premieras i den hellenistiska litteraturen: i Theofrastos’ Karaktärer presenteras 

atenska män utifrån sina dåliga karaktäristiska, varvid de positiva motsatserna utgör en 

föreställning om den hegemoniska maskuliniteten; i Menanders komedier närmar sig 

karaktärerna den hegemoniska maskulinitetens ideal genom handlingens gång.29 

Avslutningsvis kan Berg konstatera att ingen av karaktärerna kan erhålla eller upprätthålla 

den hegemoniska maskuliniteten under en längre tid.30 

Bergs avhandling är intressant för min studie, eftersom de centrala hellenistiska 

idealbegreppen i någon mån kan knytas till föreställningar om den norrländske eller rurale 

mannen, som avkrävs självkontroll och oberoende av naturen för att kunna verka i den. 

Hur manlighetsideal konstrueras i nutida litteratur står att finna hos Jönsson, som 

koncentrerar sig till manlighet och affekt i amerikansk förortsmiljö, där den vita medel-

klassens maskulinitet – i synnerhet i relationen mellan fader och son – står i centrum för 

hans forskning. Jönsson intresserar sig för den manlige förortskaraktären som en ameri-

kansk hjälte betraktad, med frågan om denne hjälte är en emotionellt uttryckslös 

individualist som flyr familjen och hemmet för slagfälten, vildmarken, och de öppna 

haven.31 Jönsson menar att den amerikanska förorten ofta skildras som en plats där ångest, 

förbittring, och alienering frodas, och att litteraturen därom utgör en del av en föreställning 

om manlighetens kris – där den vita medelklassens manlighet kopplas till belägring, 

                                                        
25 Berg. Constructing Athenian Masculinities. 2010, s. 2. 
26 a.a. s. 21. 
27 a.a. s. 31–37. 
28 a.a. s. 38f. 
29 a.a. s. 159. 
30 a.a. s. 163. 
31 Jönsson. Suburbia Rewritten. 2014, s. 2. 
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viktimisering, och förlorade berättiganden i hemmet. Jönsson nyttjar affektteorin för att 

skönja hur karaktärer passivt svarar på en särskild miljö, men också hur affekterna nyttjas 

som en strategi för att konstruera miljöer.32 Hans bidrag till forskningsfältet kretsar kring 

behovet av att kartlägga mäns affektiva geografier.33 

Jönssons avhandling är intressant för min studie, då hans forskning har bedrivits 

utifrån tanken att manligheten befinner sig i kris. Likaså utgör hans utläggning om affek-

tiva ekonomier en tydlig koppling till mina frågeställningar om mäns känslor – och därtill 

är platsen av vikt: i Jönssons fall är det den amerikanska förorten – eller föreställningen 

om den – som utgör platsen; i mitt fall är det föreställningen om den norrländska regionen 

som tjänar som skådeplats och skafferi för karaktärernas känslor. 

Hur manlighetsideal konstrueras i en specifik genre inom den nutida litteraturen 

avhandlas av Mäntymäki, som intresserar sig för hur europeiska detektivers manligheter 

konstrueras i relation till en explicit eller implicit penis: d.v.s. genom den angivna hård-

heten hos det (ofta tabubelagda) manliga könsorganet i sig, eller genom antydningar i tex-

ten som presenterar könsorganet i en situation som samtidigt presenterar hårda objekt 

som konnoterar en erigerad fallos.34 Mäntymäki menar att den antydda hårdheten utgör 

ett led i manlighetsprocessen inom det fiktiva polisväsendet, som genremässigt känneteck-

nas av en strävan efter fallisk makt.35 Mäntymäki intresserar dig därtill för den manliga 

kroppen hos detektiverna, som inom den nordiska deckarlitteraturen ofta kopplas samman 

med brister, svaghet, och skador utlösta av en personlig kris hos karaktärerna – vilka, enligt 

Mäntymäkis resonemang, innebär en feminisering av karaktärerna och en förlust av 

maskuliniteten, som gör kroppen till en krisladdad plats.36 »Rädslan för att skadas av ålder-

dom, sjukdom, olyckor, och andra livserfarenheter konstruerar maskuliniteter», skriver 

Mäntymäki, och menar att alla en dag »måste ställas inför en situation där rustningen 

brister».37 En strategi som vissa män tar till när kroppen sviker är att genomföra hjältedåd 

genom svagheten, genom att anta en krigarmentalitet.38 

Mäntymäkis avhandling är intressant för min studie, givet föreställningen om hårdhet 

eller mjukhet som en konstituerande faktor i manlighetsprocessen, i mängd med den 

falliska makten som teoretisk utgångspunkt.  
Dessa fyra studier står i relation till begreppet hegemonisk maskulinitet, som 

presenteras vidare i nästa kapitel, och som tjänar som huvudsaklig teori för denna studie. 

                                                        
32 a.a. s. 9. 
33 a.a. s. 11. 
34 Mäntymäki. Hard & Soft. 2004, s. 157–160. 
35 a.a. s. 155f. 
36 a.a. s. 199. 
37 a.a. s. 201, min övers. 
38 a.a. s. 200. 
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2.2. NORRLÄNDSKA MANLIGHETER 
Studier av den norrländska manligheten har bedrivits främst etnologiskt: i mötet med så 

kallade gammpojkar har både Bo Nilsson – och Lissa Nordin – bidragit med studier av den 

manliga tillblivelseprocessen på landsbygden. Gammpojkar eller äldre ungkarlar 

kännetecknas av att ha levt ensamma eller med sina föräldrar under stora delar av sina 

vuxna liv, med få intima relationer, vilket innebär att den manlighet som de representerar 

inte utgör »normaliteten make och far», utan en avvikelse.39 De ses alltså inte som helt 

mogna, utan präglas av en pojkaktig maskulinitet. 

En föregångare inom studiet av landsbygdens manlighet är Ella Johansson, som har 

avhandlat norrländsk manlighet bland norrländska skogsarbetare, med slutsatsen att den 

pojkaktiga maskuliniteten bland skogsarbetarna växte fram genom befrielsen från 

familjerollens krav, samtidigt som det karlaktiga idealet – med kravet att ha kvinna, barn, 

hus, jord, och häst – levde kvar som en identitet värd att eftersträva.40 Johansson menar 

att manligheter ska uppfattas som situationellt beroende – d.v.s. att identiteten är flexibel 

och beror på den omgivande kulturen41 – och yrkesmässigt bundna – i det att norrländska 

män blev män genom sin arbetsduglighet.42 Johanssons studie kan knytas till min studie, i 

ljuset av den pojkaktiga maskuliniteten, såväl som de karlaktiga maskulinitetsidealen, men 

också genom hennes ståndpunkt att manliga identiteter beror på situationen – vilket måste 

tas i beaktning vid analyser av romanfigurer som förflyttar sig mellan olika situationer. 

Nilsson har fortsatt granskningen av norrländsk maskulinitet genom att ta sig an den 

retoriska konstruktionen och representationen av manlighet såsom den skapas under olika 

stadier i livet. Det är specifikt hans forskning om ålderdomens manligheter som är relevant 

för den här studien, där han har studerat maskuliniteten skildrad ur den fysiskt hårt 

arbetande men emotionellt isolerade äldre mannen på den norrländska landsbygden.43  

Nilsson betraktar maskuliniteter som sociala och kulturella konstruktioner, och hans 

studie utgår från en antirealistisk epistemologi och ett konstruktionistiskt perspektiv, d.v.s. 

att kunskapen inte existerar som färdiga »sanningar som kan upptäckas», utan snarare 

som »överenskommelser mellan människor».44 Denna hållning lämpar sig väl även vid 

litterära analyser, då ju ett litterärt verk endast kan representera verkligheten utan att vara 

                                                        
39 Bo Nilsson. Maskulinitet : Representation, ideologi och retorik. Umeå: Boréa Bokförlag, 1999, s. 21. 
40 Se Ella Johansson. Skogarnas fria söner : Maskulinitet och modernitet i norrländskt skogsarbete. 
Stockholm: Nordiska museet, 1994, s. 160–162. 
41 a.a. s. 170f. 
42 a.a. s. 21f. 
43 Ibid. 
44 a.a. s. 28f. 
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en sann och direkt avbild av den – fastän exempelvis Gilles Deleuze & Félix Guattari 

motsätter sig att ett litterärt verk någonsin skulle kunna vara representativt.45 

I Nilssons studie föregår biologiskt kön inte socialt genus; han undviker alltså att utgå 

från en förgivettagen essens »på vilken genus appliceras», och ser i stället kopplingen 

mellan kroppsattribut och könskategorier som »ett resultat av sociala och kulturella 

konventioner». För Nilsson är könsskillnader »ett resultat av att människor tillskrivs, och 

identifierar sig med, olika subjektspositioner». Han sällar sig därigenom till Judith Butlers 

perspektiv på kön som »en regelmässig repetition av normer», och hennes syn på identitet, 

som »skapas performativt av de uttryck och iscensättningar som tycks vara dess resultat».46 

Med andra ord har människor inget kön, utan de utför kön. Butlers teoretiska ramverk 

presenteras utförligare i nästa kapitel. Nilsson har inte varit ute efter att se om det som 

uppges i hans material verkligen har hänt, eller att avgöra vad som är sant eller falskt, utan 

har i stället velat skönja vad det är som möjliggör berättandet på det sätt som det sker, och 

vad som blir resultatet av detta berättande.47 Med andra ord har han velat han se vilka 

föreställningar om manlighet som förstärks genom hans utsagor. 

Ytterligare insikt i de maskulina ideal som råder bland norrländska män, specifikt i 

Västerbottens inland, återfinns hos Nordin, som har studerat hur landsbygdens män 

påverkas av heteronormativiteten, d.v.s. den ordning som »vidmakthåller att det 

ursprungligt riktiga och rätta för varje människa är att leva i en heterosexuell 

kärleksrelation om man vill kunna räknas som en fullvärdig, socialt vuxen och självständig 

individ med ett tillfredsställande liv».48 Nordins etnografiska arbete kretsar kring 

ensamma män i norrländsk bygd, vars ideal betonar »traditionellt manliga arbetsuppgifter 

som skogsarbete och sysselsättningar som jakt och fiske», att kunna finna »sin väg genom 

skogen och över fjället», och att vara »manligt måttfull» och inte skryta eller överdriva.49  

Nordins utsagor om vad som konstituerar »en riktig norrlänning» och »en riktig karl» 

kretsar kring vikten av praktiska färdigheter, och en avsky eller ett hån mot utbildning.50 

Nordin menar dock att just denna specifika maskulinitet som förknippas med Norrland har 

osynliggjort de andra formerna av maskulinitet som återfinns i regionen, och att den 

traditionella genushierarkin blir omvänd: männen konstrueras som förlorare, medan 

kvinnorna, som flyr landsbygden, konstrueras som progressiva.51 

                                                        
45 För ett djupare resonemang härom, se Gilles Deleuze & Félix Guattari. What Is Philosophy? Övers. Graham 
Burchell & Hugh Tomlinson. London: Verso, 1994, s. 193. 
46 Nilsson. Maskulinitet. 1999, s. 31–33. 
47 a.a. s. 36. 
48 Nordin. »När man inte vill vara själv». 2005, s. 26. För en fördjupning härom, se Nordins avhandling Man 
ska ju vara två : Män och kärlekslängtan i norrländsk glesbygd. Stockholm: Natur & Kultur, 2007. 
49 a.a. s. 29. 
50 Ibid. 
51 a.a. s. 44. 
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Både Nilssons och Nordins studier utgör en tydlig referenspunkt i min studie, genom 

att tjäna som idealbilder av en norrländsk hegemonisk maskulinitet, mot vilken de 

analyserade romankaraktärerna kan ställas. 

* * * 

Utöver etnologiska möten med landsbygdens män har även skildringarna av dem 

granskats kritiskt. Vad gäller stereotypa skildringar av den rurale mannen svarar 

Madeleine Eriksson för en omfattande forskning. Hon menar att norrländska män tenderar 

att schabloniseras i fiktiva medier, varvid schablonbilden sedan sprids i faktiska medier – 

eller att fakta fiktionaliseras och fiktionen faktualiseras.52 I filmen Jägarna framstår de 

norrländska männen som homofobiska, xenofobiska, och sexistiska, som antingen 

avfärdas som fiktivt, eller påstås vara autentiskt. Eriksson konstaterar att 

representationerna av norrlänningar konstruerar en regional identitet och en inre 

annanhet inom den svenska nationella självbilden.53 

Hillevi Ganetz undersöker den rurala maskuliniteten såsom den konstrueras i 

televisionens naturprogram. Detta maskulinitetsideal kännetecknas av någonting som 

görs, d.v.s. »en samling praktiker sammanvävda med det sociala och kulturella», däribland 

»förmågan att överleva i, att bemästra och behärska den vilda naturen», såväl som 

»heroiseringen av den av hårt arbete härdade maskulina kroppen».54 Ganetz konstaterar 

att den maskulinitet som förekommer i senare tiders naturmagasin skiljer sig åt från äldre 

tiders dito: från början var det en vuxen, pedagogisk, och auktoritär man som förklarade 

naturens beskaffenhet för tittarna, medan det nu är en pojkaktig, nyfiken, och 

spänningssökande man som tydligt distanserar sig från vuxenheten och bjuder in tittarna 

att upptäcka naturen tillsammans med honom.55 Denna manlighet är ett resultat av 

moderniseringen och utgör därmed en föreställning om den moderna individen.56 

Den tidigare forskningen om norrländsk eller rural manlighet som jag har anfört här 

har förvisso bedrivits etnologiskt eller kunnat skönjas i exempel från filmens eller 

televisionens värld, men i enlighet med det vidgade textbegreppet kan empirin i den 

tidigare forskningen ändå betraktas som litterära konstruktioner, eftersom allting kan 

räknas som text.57 Erikssons kritiska granskning av norrländska stereotyper, och Ganetz’ 

utläggning om skiftningarna i den rurala maskuliniteten, tjänar som ytterligare 

maskulinitetsideal eller maskulinitetsschabloner mot vilka romanfigurerna kan ställas.  

                                                        
52 Eriksson. (Re)producing a periphery. 2010, s. 71; 74f. 
53 a.a. s. 141. 
54 Hillevi Ganetz. Naturlikt. Möklinta: Gidlunds förlag, 2012, s. 35f. 
55 a.a. s. 151f–153. 
56 a.a. s. 150. 
57 Jfr Nordlund. Vad är litteraturvetenskap? Lund: Studentlitteratur, 2013, s. 9. 
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3. TEORI – MANLIGA TILLBLIVELSEPROCESSER 
DEN HÄR STUDIEN BYGGER PÅ ett brett spektrum av humanistiska teorier om genus och – 

mer specifikt – maskulinitet58 i syfte att utröna vad som konstruerar en manlig identitet. I 

fallande ordning presenteras hegemonisk maskulinitet, genusperformativitet, publik och 

privat manlighet, samt känsloteori, som samtliga har nyttjats för att synliggöra utmärkande 

drag hos de analyserade romanfigurerna. 

 

3.1. HEGEMONISK MASKULINITET – GRUNDEN  
Den hegemoniska maskuliniteten har sitt ursprung i R. W. Connells avfärdande av den 

sociobiologiska synen på manlighet, d.v.s. som någonting genetiskt nedärvt efter åratal av 

patriarkalt styre. Connell menar att det inte finns några belägg för att en nedärvd manlighet 

skulle kunna förklara manliga tendenser till aggression, tävlingslust, revirtänkande, och 

promiskuitet.59 I stället framträder den hegemoniska maskuliniteten som en förklaring till 

utformningen av det manliga: den utgör den manlighet som är rådande inom samhället, 

men som inte behöver besittas av någon verklig grupp människor, utan lika gärna kan vara 

ett ideal eller en fantasifigur som återfinns hos exempelvis filmkaraktärer, som män ser 

fördelar med att imitera. Personer med stor institutionell makt i det offentliga kan alltså 

befinna sig »långt från det hegemoniska mönstret» i sitt privatliv.60 Connell menar därtill 

att den hegemoniska maskuliniteten, d.v.s. mansdominansen som råder inom olika 

samhällssfärer, är heterosexuellt präglad, länkad till äktenskapet, och utformad på ett stra-

tegiskt sätt som innebär att maktförhållandet hålls uppe även av kvinnor.61  

Den hegemoniska maskuliniteten skiljer sig från andra manligheter, och utgår från ett 

handlingsmönster, d.v.s. saker som görs, och inte bara förväntningar eller en föreställd 

identitet, som möjliggör den fortsatta manliga dominansen över kvinnor.62 Endast en 

minoritet antas kunna uppnå en hegemonisk manlighet – vilket innebär att den inte är 

»normal i ett statistiskt hänseende […] men säkerligen normativ».63  

                                                        
58 Jag gör ingen skillnad mellan maskulinitet och manlighet i den här studien; i stället nyttjar jag dessa begrepp 
synonymt i betydelsen »sociala föreställningar om manliga karaktäristiska». Jonas Liliequist menar att 
begreppen bör hållas isär vid historiska analyser av manliga karaktäristiska (om än begreppen har nyttjats 
synonymt med varandra i Sverige). Eftersom den här studien endast avhandlar nutida manlighet finns det inget 
behov av att skilja mellan begreppen. Se vidare Liliequist. »Manlighetens flytande gränser – om manlighet som 
analytisk kategori i historiska analyser». Scania : Tidskrift för historisk forskning, 2008, Vol. 74, Nr 1, s. 96f. 
59 R. W. Connell. Maskuliniteter. Övers. Åsa Lindén. Andra upplagan. Göteborg: Daidalos, 2008, s. 85. 
60 Connell. Maskuliniteter. 2008, s. 115. 
61 R. W. Connell. Gender and Power : Society, the Person and Sexual Politics. Cambridge: Polity Press, 1987, 
s. 183f. 
62 R. W. Connell & James W. Messerschmidt. »Hegemonic Masculinity : Rethinking the Concept». Gender & 
Society, 2005, Vol. 19, Nr 6, s. 832. 
63 Ibid., min övers. 
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Connell menar att den maskulina ideologins kulturella funktion att motivera män till 

arbete genom att utkämpa krig, bestiga höjder, och uppträda som män är vansklig, då 

generaliseringarna om manligheten fordrar att kunskapsobjektet är statiskt, vilket senare 

etnografier har visat att manligheten inte är. Den moderna genussociologin menar att den 

sociala konstruktionen av maskulinitet sker i vardagslivet, i samband med ekonomiska och 

institutionella strukturer, och i interaktionen mellan människor – och att genus inte är sta-

tiskt utan dynamiskt.64 Connell är härvidlag kritisk till diskursteorins blundande för 

kroppens agens: den tillskriver endast kroppen en symbolisk praktik, men låter inte 

kroppen stå som deltagare.65 För Connell har kroppen ett aktivt handlande i sociala pro-

cesser, emedan den mänskliga praktiken är onto-formativ, vilket innebär att den mänsk-

liga praktiken skapar den verklighet som vi lever i.66 

Maskulinitet och femininitet är alltid motsägelsefulla och splittrade enligt Connell, som 

föreslår en tredelad modell för att analysera genusstrukturer.67 Den går ut på att granska 

relationer utifrån makt, produktion, och katexis, d.v.s. emotionell bindning. I korthet 

innebär det att analysera den manliga dominansen och förtryckandet av kvinnor, att 

analysera arbetets genusuppdelning, samt att analysera »åtråns genuspräglade karaktär» i 

relation till gemenskap eller tvång, och ömsesidig eller ensidig njutning. Med hjälp av dessa 

analyssteg går det att skönja hur maskuliniteter skapas, och hur genusordningens 

kristendenser uppstår.68 En annan manlighetsteoretiker är Harry Brod, som betonar vikten 

av att studera de sociala processer som leder fram till bekönandet, i stället för att utgå från 

redan existerande skillnader mellan könen och därefter analysera könen var för sig.69 Jeff 

Hearn & David L. Collinson menar dock att det finns en fara i att bara fokusera på 

manligheter, eftersom det fortsätter att exkludera kvinnlighet. Ett sätt att undvika detta är 

just att identifiera maktrelationerna mellan manligheter och kvinnor, barn, unga, och 

andra män.70 

Enligt Connell går det alltså inte att tala om en allenarådande universell manlighet, 

emedan flera olika manligheter har existerat världen över och genom tiderna, oberoende 

av varandra. Det är därmed rimligt att anta att det är ytterst orimligt att ens söka skönja en 

specifik norrländsk manlighet i exempellitteraturen; i stället blir det aktuellt att granska 

handlingarna, kroppen, maktrelationerna, genusuppdelningarna, och känslorna hos de 

manliga karaktärerna i fråga, för att se vilka likheter och skillnader som återfinns hos dem. 

                                                        
64 Connell. Maskuliniteter. 2008, s. 69. 
65 a.a. s. 101. 
66 a.a. s. 107f. 
67 a.a. s. 111f. 
68 a.a. s. 123. 
69 Harry Brod. The Making of Masculinities : The New Men’s Studies. Boston: Allen & Unwin, 1987, s. 4. 
70 Jeff Hearn & David L. Collinson. »Theorizing Unities and Differences Between Men and Between 
Masculinities». Theorizing Masculinities. London: Sage, 1994, s. 98. 



 12. 

3.2. GENUSPERFORMATIVITET – STOMMEN 
Enligt Butler är genus performativt, d.v.s. en handling som utförs av ett subjekt. Butler 

menar dock att genus, som handling, existerar före själva subjektet, som man eller kvinna.71 

Hon konstaterar: »Det finns ingen genusidentitet bakom uttrycken för genus; denna iden-

titet är performativt skapad genom just de ’uttryck’ som sägs vara dess effekter».72 Med 

andra ord finns det ingen inneboende manlig eller kvinnlig essens som skapar, formar, eller 

dikterar villkoren för individers genusuttryck. Manligheten, som genus betraktad, kan 

alltså beskrivas som 

 
den upprepade stiliseringen av kroppen, ett antal återkommande handlingar inom en 

ytterst rigid regulativ struktur som med tiden stelnar och kommer att te sig som en 

substans, en naturlig form av varande.73 

 

Butler menar vidare att kön inte ger »upphov till genus och genus kan inte spegla eller 

uttrycka kön».74 Just på grund av att genus är någonting som en person blir men aldrig kan 

vara menar Butler att genus i sig blir »ett slags blivande eller aktivitet» som inte bör »upp-

fattas som ett substantiv eller ett konkret ting eller en outplånlig kulturell stämpel, utan 

snarare som en oupphörlig och upprepad handling av något slag» som därtill »kan växa ut 

över de binära gränser som föranletts av könets synbara tvåfald».75 »Man» är alltså ingen-

ting som går att födas till, eller att bli – utan någonting som ageras. 

Butler menar att »idén om ett essentiellt kön och en sann eller varaktig manlighet eller 

kvinnlighet» har »bildats som inslag i den strategi» som utövas av den maskulina 

dominansens inskränkande ramar.76  

Butler menar att genus inte bör »tolkas som en fast identitet eller utgångspunkt för 

olika ageranden; genus är snarare än bräcklig identitet som med tiden har upprättats i ett 

yttre rum genom en stiliserad upprepning av handlingar», vars syfte är att »skapa 

illusionen av ett varaktigt, genusbestämt jag».77 Syftet med denna uppsats är att demaskera 

de genusidentiteter som karaktärerna upprätthåller. 

Enligt Berger & Luckmann är människan dock begränsad i sin aktivitet: genom 

habitualisering blir individer vanemässiga, och när habitualiseringen äger rum i ett 

                                                        
71 Judith Butler. Genustrubbel : Feminism och identitetens subversion. Övers. Suzanne Almqvist. Göteborg: 
Daidalos, 2007, s. 77. 
72 a.a. s. 78. 
73 a.a. s. 88. 
74 a.a. s. 184. 
75 a.a. s. 185. 
76 a.a. s. 220f. 
77 a.a. s. 219f. 
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samhälleligt sammanhang, d.v.s. en institutionalisering, sker en ömsesidig typifiering av 

de vanemässiga handlingarna bland olika typer av aktörer.78 Givet vikten av att analysera 

vardagslivet för att skönja den manliga tillblivelseprocessen framstår genusperformativitet 

som ett tveksamt analysverktyg, men å andra sidan befinner sig karaktärerna på resande 

fot, vilket innebär att den habitualiserade tillvaron inte bör utgöra ett problem, då karaktä-

rerna ändå inte befinner sig i vardagslivet. 

Butlers perspektiv hör hemma inom queerteorin och queerläsningen, som letar efter 

»öppningar, brott och sprickor», för att därigenom kunna analysera de intersektionella 

betydelser som skapas i texterna.79 Centralt för queerläsningar är att de alltid betraktar 

texterna dekonstruktivt för att spåra och avslöja de maktdiskurser som skapar texterna.80 

Därtill synliggör de queera läsningarna karaktärer och situationer som bryter mot 

traditionella ideal och därmed utmanar normen.81 

Queerteorins huvudsakliga mål är att utmana föreställningen att »individer med en 

kvinnlig kropp självklart ska uppvisa ett feminint genus och dessutom åtrå individer med 

manliga kroppar», och vice versa.82 Syftet är att ifrågasätta föreställningarna om det nor-

mala och att synliggöra de normativa skeenden som reglerar vardagsliv och samhälls-

strukturer.83 Likt sociologin intresserar sig queerteorin för att »förstå individuellt hand-

lande som både begränsat och möjliggjort av olika slags sociala strukturer».84 Att skönja 

relationen mellan aktören och strukturen är alltså av stor vikt. 

Enligt Butler spelar individer alltså ut sin identitet och sin sexualitet, och de kan både 

vara män och spela män – och denna performans repeteras ständigt för att behålla identi-

teten. Som har framgått bygger den här studien på ett konstruktivistiskt perspektiv på 

manlighet – samtidigt som det också har framgått att queerteorin nyttjar dekonstruktiv-

istiska perspektiv på densamma. Jag ser det inte som ett problem att kombinera ett 

konstruktivistiskt perspektiv med ett dekonstruktivistiskt dito, eftersom studien i första 

hand intresserar sig för de konstruktioner av manlighet som skapas i romanerna, och i 

andra hand för vilka diskurser om makt och manlighet som texterna skapar – och som 

skapar texterna. Med en liknelse kan vi enas om att det är nödvändigt att först bygga ett 

hus, för att därefter ta isär det, för att kunna se hur det är byggt. 

                                                        
78 Peter L. Berger & Thomas Luckmann. Kunskapssociologi : Hur individen uppfattar och formar sin sociala 
verklighet. Stockholm: Wahlström & Widstrand, övers. Synnöve Olsson, 2011, s. 69f. 
79 Sanna Karkulehto. »Litteraturforskning och queerpolitisk läsning». Övers. Heidi Granqvist. Queera 
läsningar. Hägersten: Rosenlarv förlag, 2012, s. 26. 
80 Lasse Kekki. From Gay to Queer : Gay Male Identity in Selected Fiction by David Leavitt and in Tony 
Kushner’ Play Angels in America I–II. Bern: Peter Lang, 2003, s. 66f. 
81 Martin Berg & Jan Wickman. Queer. Malmö: Liber, 2010, s. 14f. 
82 a.a. s. 10. 
83 Jfr a.a. s. 11–13. 
84 a.a. s. 59. 
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3.3. PUBLIK OCH PRIVAT MANLIGHET – FASADEN 
Tanken om den främre och den bakre regionen – eller tanken om det som inte kan spelas 

ut i det publika utan endast i det privata – härrör från Erving Goffmans studier av 

vardagslivets sociala struktur och regelverk skildrade ur en scenteknisk metaforik.85 

Goffman definierar regioner som platser som kan isoleras av sina väggar. Den främre 

regionen är den plats där framträdandet äger rum – scenen – där aktören vill förkroppsliga 

och upprätthålla vissa normer. Den bakre regionen – bakom kulisserna – är den plats där 

de fakta som undertrycks i den främre regionen kommer fram i dagen, i avskildhet från det 

offentliga.86 Goffman menar att skiljelinjerna »mellan de främre och bakre regionerna 

manifesteras överallt i vårt samhälle».87 Samtidigt menar han att vissa regioner kan vara 

både främre och bakre regioner, beroende på vad som konstituerar publikum. En direktörs 

kontor kan vara den främre regionen i formella sammanhang, men där finns också 

utrymme för att vara en bakre region, där han röker, och dricker sin sprit, och lossar på 

slipsen bland de kollegor med vilka han har en förtrolig och avslappnad ton.88 Det är dock 

ofrånkomligt att de främre och de bakre regionerna förskjuts med tiden.89 

Goffman menar att varje deltagare i en interaktion, i normala fall, brukar »sträva efter 

att lära sig sin plats och att hålla sig till den, och att bevara den form av balans mellan 

formalitet och informalitet som upprättats för interaktionen». När en kris uppstår suddas 

dock de skarpa rollgränserna ut, men »när krisen är över är det i allmänhet sannolikt att 

man återgår till den tidigare preliminärt fungerande enigheten».90 

Slutsatsen av Goffmans studier av vardagslivets sociala struktur är att det individuella 

jaget består av publiken, den bakre regionen, den främre regionen, och allt möjligt annat 

däremellan.91 Det är alltså av vikt att synliggöra både akten och själva skådeplatsen vid en 

analys av en aktör i en interaktion. 

Goffmans tillvägagångssätt är tydligt etnologiskt förankrat, och han intresserar sig 

ofrånkomligen för det strikt synliga. I en roman, å andra sidan, kan läsaren även få ta del 

av karaktärernas tankar, som rimligen måste tillhöra den bakre regionen – eftersom tankar 

inte uttrycks i det offentliga.  

Följaktligen kommer karaktärernas tänkta tankar att betraktas som hemmahörande i 

det privata i den här studien. 

                                                        
85 Erving Goffman. Jaget och maskerna : En studie i vardagslivets dramatik. Övers. Sven Bergström. 
Stockholm: Nordstedts Akademiska Förlag, 2000, s. 22f. 
86 a.a. s. 97–101. 
87 a.a. s. 110. 
88 a.a. s. 112. 
89 Jfr a.a. s. 214. 
90 a.a. s. 149. 
91 a.a. s. 219. 
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3.4. KÄNSLORNAS HANDLINGSKRAFT – SJÄLENS FÖNSTER 
Sara Ahmeds utvidgning av Butlers teorier kretsar kring känslornas handlingskraft: hon 

intresserar för hur känslor skapas och hur de rör sig från en kropp till en annan. Enligt 

Ahmed är känslor performativa, d.v.s. att de skapas eller spelas ut, och de blir kroppsliga.92 

Känslor är avsiktliga i så måtto att de handlar om någonting: de involverar en riktning eller 

en orientering mot ett objekt. Känslorna är även kulturellt betingade: björnen utgör bilden 

av rädsla – men björnen utgör ingen rädsla i sig själv, utan rädslan projiceras på någon 

annan. Rädslan finns alltså inte i björnen, eller i barnet, utan i mötet mellan dem. Känslor 

är därtill relationella: de involverar handlingar och reaktioner eller relationer av närhet och 

distans i relation till objekt som lämnar ett intryck.93  

För Ahmed är känslor inre ting, som projiceras utåt, och när vi uttrycker våra känslor 

blir de även andras känslor. Denna tanke kallar Ahmed för insidan ut-modellen, d.v.s. att 

känslorna är inre, men de tar sig ut mot objekt och andra, som kan studsa åter till en själv. 

Ahmed menar att känslor inte ska ses som psykologiska lägen, utan snarare sociala och 

kulturella praktiker: det som vidrör oss och sammankopplar oss till en plats eller en annan 

är det som vi upplever som mest rörande – och det är det som får oss att känna.94 Ahmed 

framför även tanken att rum kan laddas med rädsla och utgöra en politiskt laddad kamp 

eller erövring, där målet är att vinna mark för en viss grupp, genom att sprida misstankar 

och misshag mot andra grupper, som alltså upplever vissa rum som skrämmande, medan 

andra grupper, just därigenom, upplever rummen som trygga.95  

Nära kopplat till känsloladdade rum är Ahmeds tanke om affektiva ekonomier, som 

beskriver affekten som ett kollektivt fenomen, där »känslorna gör saker, och de anpassar 

individer till samhällen – eller kroppsligt utrymme till socialt utrymme».96 En plats laddas 

alltså med känslor, som personerna på platsen måste anpassa sig efter rent känslomässigt. 

Affekt kan delas in i känslor, emotioner, och passioner, utifrån hur hög eller låg 

medvetenhet, handlingspotential, eller kroppslig, kognitiv, och psykologisk reaktion till 

stimuli som konstituerar affekterna. Charles F. Altieri menar att känslor åsyftar de direkta 

och föga självreflexiva reaktionerna till olika stimuli; emotioner åsyftar känslor i en 

situationell kontext, en berättelse, eller en kategorisering, och passioner är affekter som 

blir en del av subjektets identitet och som ofta eskalerar över subjektets kontroll.97  

I den mån känslor kan könas står det alltså klart att det är i mötet som känslan blir till. 

                                                        
92 Sara Ahmed. The Cultural Politics of Emotion. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2004, s. 4. 
93 a.a. s. 7f. 
94 a.a. s. 28. 
95 a.a. s. 70. 
96 Sara Ahmed. »Affective Economies». Social Text, Vol. 22, Nr 2, 2004, s. 119, min övers. 
97 Charles F. Altieri. The Particulars of Rapture : An Aesthetics of the Affects. Ithaca & London: Cornell 
University Press, 2003, s. 2. 
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4. MATERIAL OCH AVGRÄNSNINGAR – TRISS I S 
DENNA STUDIE AVHANDLAR UTESLUTANDE MANLIGHETER i nutida norrländsk litteratur, 

såsom de framträder i tre exempelromaner, vilka samtliga har handlingen förlagd helt eller 

delvis i norrländsk miljö, och som har skrivits av författare födda och uppvuxna i Norrland: 

Smekmånader (2017) av Mikael Berglund, Solidärer (2017) av Anna Jörgensdotter, och 

Silvervägen (2018) av Stina Jackson. Berglund98 är uppvuxen i Ammarnäs, 

Jörgensdotter99 i Sandviken, och Jackson100 i Skellefteå. Samtliga romaner är utgivna 

under 2000-talet och uppvisar vissa inre och yttre likheter: romanerna följer varsin manlig 

karaktär vars liv påverkas av varsin kvinnlig karaktär. Därtill befinner sig samtliga män på 

resande fot: Viktor i Smekmånader spenderar sin smekmånad på en ö i Bottenviken, 

Ingemar i Solidärer reser från Gävle till olika delar av Spanien, och Lelle i Silvervägen 

reser längs riksväg 95 mellan Skellefteå och den norska gränsen. 

Att karaktärerna inte befinner sig i sin vardagsmiljö är en viktig poäng: Anders 

Öhman101 ser konstruktionen av den norrländska identiteten i ljuset av Susan Friedman, 

som menar att en kulturell identitet kräver en förflyttning för att bli till, d.v.s. en rörelse 

mellan ens rötter (hemmet) och ens rutter (de vägar som leder en någonstans).102 Eftersom 

karaktärerna befinner sig på färdvägen måste deras identitet prövas, i mötet med konflikter 

i naturen eller samhället, och genom krisen som identitetsskapare. 

Romanerna har vunnit eller nominerats till litterära priser. Smekmånader 

nominerades till Norrlands litteraturpris 2018.103 Solidärer vann Norrlands litteraturpris 

2018.104 Den har även vunnit Tidningen Vi:s litteraturpris, Moapriset, och Sara Lidman-

priset.105 Silvervägen utsågs till årets bästa svenska kriminalroman 2018.106 Samtliga 

romaner är utgivna på Albert Bonniers Förlag. 

Romanerna skiljer sig dock åt vad gäller tiden: Solidärer utspelar sig under 1930-talet, 

Silvervägen utspelar sig i nutid, och Smekmånader tilldrager sig i en nära framtid. Detta 

utgör dock inget problem, då varje verk ändå utgör en avspegling av sin samtid – givet det 

faktum att författare skriver för en nutida läsarskara. 

                                                        
98 Eva Åström. »Han är steget efter sin egen berättelse». Norrbottens-Kuriren. 2018-07-30.  
99 Inger Melin. »Spanska inbördeskriget satte sin prägel på Gävle». Borås Tidning. 2017-11-14. 
100 Kristina Erkenborn. »Hemlängtan är Stinas bränsle». Värmlands Folkblad. 2019-06-21. 
101 Anders Öhman. »Vad är en norrländsk identitet?». »Rötter och rutter» : Norrland och den kulturella 
identiteten. Umeå: Institutionen för Litteraturvetenskap och Nordiska språk, Umeå universitet, 2001. 
102 Susan Friedman. Mappings : Feminism and the Cultural Geographies of Encounter. New Jersey: Princeton 
University Press, 1998, s. 154. 
103 Anna von Friesen. »De nominerade till Norrlands litteraturpris 2018». Boktugg, 2018-02-13. 
104 Friesen. »Mia Öström och Anna Jörgensdotter får Norrlands litteraturpris 2018». Boktugg, 2018-07-10. 
105 Anders Sundin. »Prisregn över författaren Anna Jörgensdotter». SVT Nyheter Gävleborg, 2018-01-31. 
106 Lotta Olsson. »’Silvervägen’ utsedd till årets bästa deckare». Dagens Nyheter, 2018-11-26. 
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Även genremässigt återfinns skillnader: Solidärer är en »episk roman om krigets 

konsekvenser, kärlekens former och drömmen om en annan värld»107 och platsar i 

äventyrsgenren; Smekmånader hör hemma i den dystopiska genren, där det »som skulle 

bli en smekmånad blir en kamp om livet»108 medan Silvervägen »är en stämningsfull och 

berörande spänningsroman om att orka vara stark när det är som mörkast».109 Trots 

genreskillnaderna utgör romanerna en triptyk av samma tema, nämligen prövningen av 

identiteten på annan plats än hemmet. 

Det är mycket möjligt att konstruktionerna av manlighet som kan skönjas i studien har 

påverkats av det litterära fält inom vilket de analyserade författarna är verksamma. Pierre 

Bourdieus fältteori stipulerar bland annat att »[h]ierarkin mellan de olika genrerna och, 

inom dessa, de olika stilarnas och författarnas relativa legitimitet är en grundläggande 

dimension i utrymmet för vad som är möjligt».110 Som moderna norrländska författare som 

skriver spänningsromaner har Berglund, Jörgensdotter, och Jackson rimligen sociala krav 

från fältet som har påverkat deras skildringar. Studien ägnar sig dock endast åt själva 

konstruktionerna i fråga – hur de ser ut – och inte vilka underliggande faktorer i det 

moderna norrländska litterära fältet som kan ha påverkat dessa konstruktioner. 

Att genrekonventioner skulle leda in karaktärerna i vissa riktningar – eller att 

författarnas norrländska bakgrund skulle ha påverkat karaktärernas utformning – kan inte 

heller uteslutas, men eftersom studien endast avser att analysera texten (och inte att tolka 

den) utgör det inget problem att jag inte tar hänsyn till genrekonventioner eller författar-

intentioner, då ju jag ju endast ämnar redogöra för de explicita eller antydda maskulini-

tetselementen i texten, och inte spåra någon dold ideologi. 

 

4.1. BEGREPPET »NORRLÄNDSK LITTERATUR» 
Vad som utgör norrländsk litteratur är en diskuterad fråga, som rimligen inte kan fast-

ställas här, men åtminstone kan några infallsvinklar anföras om vad som kännetecknar 

den – och på vilka sätt de tre exempelromanerna förehåller sig till dessa kännetecken. 

Föreställningarna om den norrländska litteraturen är många, men den har summerats 

på följande vis av Hans O. Granlid: norrländsk litteratur som vildmarksromantik, som 

industriromantik, eller som indignationslitteratur.111 Utan att fastna i en diskussion om 

genrer står det klart att Norrland blir synonymt med landsbygd, och norrlänningar blir 

                                                        
107 Anna Jörgensdotter. Solidärer. Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2017, baksidestext. 
108 Mikael Berglund. Smekmånader. Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2017, baksidestext. 
109 Stina Jackson. Silvervägen. Stockholm: Albert Bonniers Förlag, 2018, baksidestext. 
110 Pierre Bourdieu. Konstens regler : Det litterära fältets uppkomst och struktur. Stockholm/Stehag: Brutus 
Östlings Bokförlag Symposion, övers. Johan Stierna, 2000, s. 147. 
111 Hans O. Granlid. Martin Koch och arbetarskildringen. Stockholm: Tidens förlag, 1957, s. 221. 
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synonyma med landsbygdsbor. Det är dock vanskligt att tillskriva varje norrlänning en 

landsbygdsmentalitet, då föreställningar om den urbana norrlänningen också förekommer.  

Å andra sidan finns det inga belägg i de tre romanerna för att de manliga karaktärerna 

identifierar sig som norrlänningar – de är bara män i norrländsk miljö. Jag utgår dock ifrån 

att en utböling ändå kan representera den nya platsen – eller påverkas av dess föreställ-

ningar och därmed bli en representant för den nya regionen. Likaså kan ett hopklumpande 

av olika norrländska identiteter ses som ett breddande av den norrländska självbilden, till 

skillnad från en generaliserad, specificerad, andrafierad stereotyp. 

Jag har anfört att samtliga tre författare som avhandlas i den här studien är uppväxta i 

Norrland. Enligt Sverker Sörlins resonemang om gränsdragningens problematik i den 

norrländska litteraturen är det dock inte författarens födelseort som knyter henom till en 

region, utan den litterära gärningen som »bidrar till en artikulation av regionen» som utgör 

kvalifikationskravet.112 Här är det dock viktigt att minnas att Norrland historiskt sett har 

skildrats av utomstående, och att föreställningen om det norrländska därför har synlig-

gjorts ur den sörländska blicken, för den sörländska läsekretsen.113 Mer specifika skild-

ringar av Norrland har lyft vitt skilda norrländska problem eller ideal, ur skilda genrer 

såsom vildmarksromantik eller industriromantik, i syfte att »föra Norrlands talan».114 

Studien lutar sig förvisso inte mot den imagologiska skolan, där studiet av »bilder» av 

människor och landskap i litteraturen utgår från att framställningarna av folket och platsen 

är lögnaktiga, och förmedlar negativa nidbilder av »de andra».115 Problemet med den histo-

riska koloniala och exotiska blicken på Norrland föranleder mig ändå till att uteslutande 

studera norrländska författare som kan sägas utgöra det unga Norrland, och som kan sägas 

uppvisa någonting genuint i sin skildring av norrländska män, för att på så sätt inte fastna 

i en diskussion om stereotypa representationer eller föreställningar uppdiktade av en med-

vetet distanserad författare.116 En ytterligare vilja är att undersöka om det går att skönja 

»skribentens idealbild av den egna kulturens förhållanden», genom att analysera just norr-

ländska författares skildringar av norrländska män.117 

Enligt Sörlin bidrar författare antingen till att uppmärksamma det befintliga eller att 

upprätta det kommande, och han menar att Norrland som konstruktion inte ska tas för 

                                                        
112 Se Sverker Sörlin. »Författarna och regionen». Linjer i en norrländsk litteraturhistoria. Umeå: 
Institutionen för Litteraturvetenskap och Nordiska språk, Umeå universitet, 1999, s. 64. 
113 Ibid. 
114 a.a. s. 65. 
115 Jfr Pär Eliasson. »Norrländska bilder : Ett bidrag till den nordliga imagologins utforskande». Linjer i en 
norrländsk litteraturhistoria. Umeå: Institutionen för Litteraturvetenskap och Nordiska språk, Umeå 
universitet, 1999, s. 21. 
116 Jfr a.a. s. 34f. 
117 Jfr a.a. s. 23. 
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givet – det har alltså upprättats genom dess skildringar i litteraturen.118 Öhman menar att 

norrländska författare alltid har tvingats förhålla sig »både till den bild av Norrland de mött 

av andra betraktare och till Norrland och det norrländska landskapet i sig».119 Genom 

föreställningar och fördomar om Norrland, som också har projicerats på norrlänningarna 

själva, är det rimligt att anta att de norrländska skildringarna av Norrland har utmynnat i 

en reaktion mot de utomståendes föreställningar, även bland »de samtida norrländska 

författarna» som tvingas »förhålla sig till det slags föreställningar som genom historien 

projicerats på Norrland» i sina verk.120 Därtill har schablonbilden av norrlänningen som 

»tystlåten, seg, fattig, okultiverad och underklassig» sitt ursprung i koloniseringen av Norr-

land: det var nämligen inte »vem som helst som skulle gå med på att flytta till en landsdel 

som karakteriserades av en gles befolkning (tystlåten), en obändig natur (seg), ingen egent-

lig industri men rikt på råvaror (fattig och underutvecklad), inga kulturella mötesplatser 

och ingen aristokrati (okultiverad)».121 

Norrland som koncept må vara en sak, men då studien intresserar sig för norrländska 

män som regionala identiteter, snarare än Norrland som imaginär plats, fordras ett ytter-

ligare perspektiv, nämligen att se de fiktiva karaktärerna som representationer för Norr-

lands invånare. Samtliga tre romaner som ingår i studien anknyter till Norrland genom 

sina artikulationer av specifikt norrländska geografiska platser: Bottenviken, Gävle, och 

riksväg 95 mellan Skellefteå och den norska gränsen.  

                                                        
118 Sörlin. »Författarna och regionen». 1999, s. 65f. 
119 Öhman. »Det ’egentliga’ Norrland. Att se och att se tillbaka». 2017, s. 120. 
120 a.a. s. 136f. 
121 Öhman. »Vad är en norrländsk identitet?». 2001, s. 11. 
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5. METOD 
STUDIEN NYTTJAR EN LITTERATURSOCIOLOGISK NÄRLÄSNINGSMETOD som vilar på 

kulturstudiets grund122 och som aktivt söker svar på de frågor som ställdes i syfteskapitlet, 

nämligen hur kulturella identiteter (norrländska manligheter) konstrueras genom 

handlingar, känslor, och maktmedel – publikt och privat. Metoden är alltså i allra högsta 

grad sammanflätad med teorin, och har sin utgångspunkt i behovet av att skönja vilka 

manlighetsideal som sprids i populärkulturen. Enligt Ben Knights bör konstruktionen av 

manlighet i litterära narrativ studeras, just eftersom »texter främjar sätt att vara och 

agera». Genom studiet av normerande manlighetskonstruktioner kan också strategier för 

att stå emot dem utvecklas.123 

De nyckelbegrepp som nyttjas vid analysen är hämtade från teorin: för att granska 

handlingarna – och arbetets genusuppdelning – analyseras vilka utföranden som männen 

tar sig an, och vilka handlingar som de ställer sig tveksamma inför. För att skönja männens 

emotionella bindning, i relation till gemenskap eller tvång, analyseras förhållandet mellan 

affekterna och de situationer som ger upphov till dem. För att granska maktmedlen 

analyseras den manliga dominansen och de manliga huvudkaraktärernas förhållande till 

kvinnorna i romanerna – samt i vilka situationer som männen står maktlösa. Alla fynd 

delas även upp i vad som sker i det privata och vad som sker i det publika, för att skönja 

vad karaktärerna vill uppvisa för andra i konstruerandet av sin identitet, och vad de vill 

dölja för omvärlden. 

Studien intresserar sig inte för genremässiga konventioner, stilistiska drag, eller 

estetiska hållningar, och nyttjar därför inte heller någon formalistisk metod. Målet är i 

stället att synliggöra och konkretisera hur karaktärernas manlighet kommer till uttryck 

genom de situationer som romanerna gör gällande. 

Den kritik som har riktats mot kritisk läsning har jag frångått. Såväl Rita Felski som 

Paul Ricœur menar att den kritiska läsningen eller misstankens hermeneutik, d.v.s. att 

»betona vad texten inte vet och inte kan förstå» genom att »uppenbara de dolda, förträngda 

eller icke erkända betydelserna i texten», skulle vara en historisk företeelse.124 Själv ser jag 

litteraturvetarens roll som det av en exeget, med uppdraget att uttolka och urholka texter, 

för att se det som annars inte syns. Här är queerteorin på min sida, då den betonar vikten 

att avslöja det som texten inte vågar säga öppet. Det är ju ändå »nyfikenhet på de osynliga 

världar som texter döljer och frammanar som är litteraturvetarens näring».125 

                                                        
122 Jfr Anna Nordlund. Varför litteraturvetenskap? 2013, s. 12f.  
123 Ben Knights. Writing Masculinities : Male Narratives in Twentieth-Century Fiction. Basingstoke: 
Macmillan, 1999, s. 107f. 
124 Öhman. Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger. Malmö: Gleerups Utbildning, 2015, s. 31. 
125 Nordlund. Varför litteraturvetenskap? 2013, s. 96. 
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5.1. METODDISKUSSION 
När jag har närmat mig dessa karaktärer har jag utgått från deras namn och det pronomen 

som deras respektive författare har tillskrivit dem. Att karaktärerna identifierar sig som 

just män, och inte identifierar sig som kvinnor eller någon annan könskategori, har här 

antagits med anledning av författarnas bruk av det manliga pronomenet han när 

karaktärerna omnämns. Huruvida detta utgör ett biologiskt kön eller ett socialt kön i 

romanens dieges faller utanför studiens intressesfär, fastän studien i sig intresserar sig för 

just sociala föreställningar om könsidentiteter.126 

För att försäkra att studien håller en hög reliabilitet är det av vikt att en liknande studie 

kan komma fram till samma slutsatser genom liknande observationer.127 Därför har ett 

analysschema sammanförts, som tydliggör arbetsordningen vid analysen.128 

För att försäkra att studien därtill håller en hög validitet fordras att observationen inte 

koncentrerar sig på sådant som inte finns – samt att den selektiva uppmärksamheten 

omöjliggörs, genom att närma sig objektivt som möjligt så att inga förutbestämda 

förväntningar läses in i observationerna.129 Därför har jag föreställt mig de analyserade 

karaktärerna som tomma kärl, som gradvis fylls med väsentlig livsvätska, utifrån de teorier 

som utgör mitt färgseende i denna studie. Jag har alltså distanserat mig från alla eventuella 

fördomar om manlighet i själva läsningen, för att uppnå en så neutral och metodologisk 

läsning som möjligt – och först i diskussionen kommer fynden från analysen att 

syntetiseras till helgjutna manlighetskonstruktioner, som i sin tur kommer att ställas mot 

föreställningar om manlighet som råder i samhället i dag. 

Eftersom karaktärerna härstammar (eller befinner sig) i olika delar av Norrland är det 

orimligt att utpeka dem som specifika norrländska representationer – det vore att begå ett 

summationellt uttalande med Edward W. Saids term, där generaliseringen äger rum över 

stora geografiska områden och hela befolkningen uppfattas som homogen.130 

Studien bidrar till att ytterligare befästa redan rådande konstruktioner, men också till 

att utmana eller dekonstruera rådande sociala konstruktioner och föreställningar om 

manlighet och norrländsk litteratur. 

Inga etiska överväganden fordrades under sammanställningen av den här studien. 

 

                                                        
126 Det är rimligt att tänka att författaren, som fiktionens skapare, besitter makten att definiera biologiska kön 
inom berättelsens universum, och därtill tillskriva sina karaktärer könsegenskaper som är just biologiska och 
inte enbart sociala. 
127 Jan Hartman. Vetenskapligt tänkande : Från kunskapsteori till metodteori. Andra upplagan. Lund: 
Studentlitteratur, 2004, s. 146. 
128 Se bilaga 1. 
129 Hartman. Vetenskapligt tänkande. 2004, s. 147f. 
130 Jfr Edward W. Said. Orientalism. Harmondsworth: Penguin, 1978, s. 255. 
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6. ANALYS 
VARJE ROMAN ANALYSERAS VAR FÖR sig i kronologisk ordning, utifrån karaktärens utförda 

handlingar, uppvisade emotioner, och nyttjade maktmedel. Analysfynden ställs mot de 

redogjorda teorierna. Slutsatserna sammanfattas i slutet. Varje karaktär presenteras kort.  

 

6.1. VIKTOR I SMEKMÅNADER 
Viktor reser till en ö i Bottenviken med sin fru Maija, som han för fyra eller fem timmar 

sedan (från romanens början) har gift sig med. Ön tillhör Maijas familj131 och de nygifta är 

stationerade där i syfte att rapportera allt som rör sig till Gränsbevakningen (s. 14). De 

befinner sig på den svenska sidan av Bottenviken, och på den finska sidan har en hög mur 

rests (s. 13). Hustrun Maija försöker beskriva Viktor för sig själv:  

 
Han var litet över medellängd och tämligen välbyggd utan att ta så väl hand om sig […] 

sammantaget uttryckte det här ansiktet ett påtagligt lugn hos någon som varit med om 

mycket och låtit det bli både kunskap och ödmjukhet (s. 100). 

 

Trots att hon har gift sig med Viktor är Maijas idealman snarast en mytologisk varelse: hon 

hade »drömt om att träffa en myt, […] Kalevalas Ahti, den sköne ynglingen.» I hustruns 

synvinkel jämförs Viktor ständigt med den mytomspunne gestalten Ahti: 

 
Han var inte så blek som hon. Förutom allt annat felaktigt med honom hade han inte 

heller den rätta nyansen. Kalevalas Ahti, tänkte hon, naken vid bäcken. Som pulser 

vandrade vämjelserna och fascinationerna igenom henne, och en längtan efter Ahti 

som kändes som ett minne (s. 22). 

 

De nygifta bär på ett delat trauma, som kretsar kring en gemensam väninna som våldtogs 

på en ungdomsfest där de båda deltog, vilket de aldrig har haft tillfälle att bearbeta (s. 78). 

 

6.1.1. VIKTORS HANDLINGAR 

Redan i anslaget ifrågasätts Viktors handlingskraft av hans hustru Maija, när Viktor sliter 

»båten över vattnet» och låter den »smälla tillbaka ned så hårt» att både packningen och 

hustrun hoppar närmare honom för varje årtag: »Ingen tycker att du är stark», påpekar 

hon och lägger sig att sova i ekan, varvid Viktor biter ihop sitt leende, och börjar ro lugnt i 

                                                        
131 Berglund. Smekmånader. 2017, s. 7f. I fortsättningen hänvisar jag till denna utgåva i den löpande texten. 
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stället, »i takt med hennes andetag» (s. 7). Att mannen skulle ha varit den som naturligt 

ska ro båten motbevisas kort därefter: »Det hade alltid brukat vara hon som rodde men nu 

var högerhanden i gips» (s. 8). Följaktligen är det även Viktor som bär in väskorna i stugan, 

vädrar sängkläderna på farstubron, bäddar, späntar kaminved, och lagar kvällsmat medan 

hustrun står »orolig på sin klippa» och spanar ut över den höga muren på den finska sidan. 

Genusuppdelningen är alltså inte statisk mellan makarna, utan ett resultat av 

omständigheterna: Maija har handen i gips och kan inte ro, men vanligtvis är det hon som 

brukar ro. En tydlig skiftning i handlingsmönster äger dock snart rum: en storm bryter ut, 

men dagen efter, när den har avtagit, vill Viktor »prompt ro över» till grannön där en 

»stormsliten aluminiumbåt med ruff» har spolats upp på klipporna, men han får ro ensam: 

»Maija hade velat vara den som gjorde det men hon ville inte göra det med honom och blev 

därför kvar». Berättaren antyder att det förmodligen hade varit annorlunda »om det varit 

hon som rott över och inte han, men nu hade det varit han som tog initiativet, och då blev 

allting som det blev» (s. 43). Att just Viktor tar initiativet är anmärkningsvärt: vanligtvis 

utgör han en svans som följer efter sin hustru. Senare i romanen, när paret inte längre kan 

förvänta sig några matransoner, frågar Viktor vad Maija vill göra, och hon reagerar oväntat 

på hans initiativ: »Hon blundade och vilade hjärtat stilla. Skulle han nu plötsligt vara den 

praktiska av de två? Eller var det inte så han menade?» (s. 127). Som Connell anför är 

maskuliniteter och femininiteter alltid splittrade och motsägelsefulla, vilket relationen 

mellan de äkta makarna tydligt uppvisar.132 

De finska flyktingar som Viktor tar med sig från ön till stugan retar hustrun innerligt. 

Viktor försöker sammanföra dem: »Bara undantagsvis var Viktor hos henne och försökte 

förgäves släpa in henne i den lilla flyktinggemenskapen, men hon hade redan från början 

hamnat på fel fot med dem och önskade innerligt att de plötsligt försvann, eller att det varit 

hon som funnit dem. Det var förstås oerhört barnsligt och detta retade henne inte mindre» 

(s. 52f). Anledningen till Maijas avund kan bottna i flera orsaker (däribland hennes upp-

levda koppling till Finland och känslan av att det därmed borde ha varit hon som fann flyk-

tingarna), men icke desto mindre utgör hennes avundsdrivna handlingar en förintelse av 

Viktors handlingskraft: hon anger honom för att han gömmer flyktingar i stället för att 

rapportera dem till Gränsbevakningen, och hävdar att han hindrade henne från att göra sin 

plikt att anmäla flyktingarna, men att hon åtminstone »drog ut dem på öppet vatten» (s. 

57). Under förhöret har Viktor ansiktet vänt mot sin hustru, »om hon var hans hustru, utan 

att han riktigt förstod hur han hindrat henne», utan att Maija någonsin besvarar hans frå-

gande blick. Viktor häktas därmed, med hot om att ersättas (ibid.). Det är dock först när 

han faktiskt utför en egen handling på eget initiativ som verkligheten och besinningen 

                                                        
132 Jfr Connell. Maskuliniteter. 2008, s. 111f. 
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brister för Maija, eftersom den inte överensstämmer med hennes egna värderingar. Det är, 

med andra ord, först när Viktor vill spela hjälten – och närma sig den hegemoniska 

maskuliniteten – som hans förintelseprocess tar sin början. Som Connell har noterat kan 

personer befinna sig långt ifrån den hegemoniska maskulinitetens ideal i sitt privatliv, men 

ändå närma sig idealet i andra sfärer.133 Viktor utgör inget undantag. 

Det är möjligt att tänka att det är platsen som påverkar Viktors handlingsmönster i 

Maijas sällskap: han uppvisar en »flackande» uppsyn »som om han inte kände sig väl-

kommen på hennes ö», och detta beteende har han även uppvisat tidigare i deras för-

hållande (s. 9). Berättaren förtäljer dock att Viktor även på andra platser har en vana att 

invänta Maijas handling, som fallet var när de gick från en fest där Maijas väninna Nora 

blev våldtagen, och bröllopsparet ännu inte var tillsammans: »Viktor hade tittat på Maija 

som om hon förväntades göra något åt det, och gå efter Nora, men Maija hade inte orkat 

besvara honom» (s. 78). Att Viktor väljer att invänta Maijas handling leder till att han själv 

aldrig framstår som handlingskraftig. Stiliseringen av hans performativa genus resulterar 

alltså i en manlighet som svans eller spegelbild betraktad.134 

Sin brist på handlingskraft till trots har Viktor ändå lyckats göra ett bestående intryck 

på sin hustru: när Maija är ensam på ön föreställer hon sig platserna där hon och Viktor 

har kullrat omkring nakna, och känner sig betraktad, vilket dock är »ett ynkligt sällskap» 

(s. 68). Viktor har alltså åtminstone genom sina handlingar blivit ett med platsen. 

En form av handling som Viktor ändå uppvisar, och som får positiva effekter för honom, 

är hans talhandlingar: det är genom orden som han får Maija med sig. Hon försöker minnas 

det gemensamma trauma kring väninnans våldtäkt som ingen av dem har bearbetat: 

 
Viktor hade vetat. Han hade försökt tala med Maija om det men hon hade inte lyssnat. 

Vad hade han sagt? Vad hade han sagt när de gick där i diket den där natten, när han 

bröt deras tystnad? Hon måste minnas det, det hade betytt så mycket för henne det han 

sagt att hon där och då valt att bli tillsammans med honom, till och med gifta sig med 

honom (s. 78). 
 

Det är alltså genom orden som han lyckades bli ett med Maija, som utgör stora delar av 

hans identitet – i själva verket hela hans katexis eller emotionella bindning.135 

När bröllopsparet åter har funnit varandra efter den korta separationen spenderar de 

bland annat dagen med att bryta arm:  

                                                        
133 Connell. a.a. s. 115. 
134 Jfr Butler. Genustrubbel. 2007, s. 88. 
135 Jfr Connell. Maskuliniteter. 2008, s. 123. 
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Han hade inte trott att han blivit starkare än hon men hon verkade inte ta illa upp. Hon 

brottade fortfarande ned på högst ett par minuter om hon fick det för sig. Han miss-

tyckte ofta men fick åtminstone för en stund låtsas att de kramades (s. 140). 

 

Här synliggörs Viktors maskulinitetsprocess: från svag till starkare, från instängd till att 

våga avslöja sin hemlighet. Hans habitualiserade identitet har brutits av krisen.136 Den för-

stärks när Maija har lämnat honom, och han springer ut på isen för att hitta henne: 

 
När han tröttnade joggade han och när han orkade sprang han. Oförtrutet. När kroppen 

sade emot skrek han åt den att hålla käften och det gjorde den, så att han förmådde 

springa ända tills han såg fläckar i det vita. Människor. Maija (s. 162). 

 

Att han faktiskt vågar säga åt kroppen att hålla käften, när han tidigare bara har beundrat 

hur Maija vågar gå till handling medan han själv bara önskar att han vågade bada i det kalla 

vattnet, simma långa sträckor, eller klättra upp i masten, tyder på en karaktärsutveckling, 

som kan belysas ur Butlers syn på könsidentiteten som en bräcklig och illusorisk identitet, 

som genom repetitionerna av genusstiliseringen ska skapa ett »varaktigt, genusbestämt 

jag».137 Viktors nya stilisering av hans manliga genus krossas dock när Maija tas ifrån ho-

nom, och mannen lämnas allena. Krisen som fick honom att gå ut ur sin roll är över och 

han återgår till det tidigare stadiet, för att tala med Goffman.138 

* * * 

Dessa var Viktors publika handlingar. Givet kontexten – att han svansar efter sin hustru – 

lämnas inte mycket utrymme till privata handlingar. Ett viktigt exempel kan dock skönjas: 

När Viktor ror över till grannön och finner de finska flyktingarna är han utom Maijas 

räckhåll. Han träffar på ett barn som han följer med ner i den uppspolade båten, där han 

finner två halvnakna vuxna och två barn till, »skakande av köld». Barnet sitter »med 

armarna i kors» och väntar. Viktor tar »av sin jacka och överdragströjan» och lägger dessa 

över människorna, och vet sedan inte vad han ska ta sig till (s. 45). Han slås direkt av tanken 

att ro människorna över till ön, fastän de inte har »mat nog till fyra nya personer», och han 

slås »inte för en sekund» att han förväntas anmäla dem till Gränsbevakningen (s. 46). 

Handlingen är privat, givet Viktors identitet som en svans eller spegelbild av Maijas 

närvaro, och hennes frånvaro i den givna situationen frammanar Viktors eget jag – som 

handlar utifrån ett samvete som inte delas av Maija (s. 114). Det finns alltså en brytning 

                                                        
136 Jfr Berger & Luckmann. Kunskapssociologi. 2011, s. 69f. 
137 Jfr Butler. Genustrubbel. 2007, s. 219f. 
138 Jfr Goffman. Jaget och maskerna. 2000, s. 149. 
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mellan den främre och den bakre regionen: i den främre vill Viktor vara Maija till lags på 

alla sätt möjliga och alltid ha hennes samtycke, eller »sträva efter att lära sig sin plats och 

hålla sig till den» med Goffmans ord, men i den bakre blir hans samvete så påfallande att 

han bryter mot det egna uppdraget och räddar flyktingar i stället för att anmäla dem.139 

Hans identitet är alltså tydligt situationellt beroende, för att tala med Johansson, och 

baseras på den omgivande kulturen – som gestaltas, helt och hållet, av Maija.140 

 

6.1.2. VIKTORS KÄNSLOR 

Som tidigare har nämnts menar Ahmed att är känslor relationella: de involverar handlingar 

och reaktioner som står i relation till olika objekt som lämnar ett intryck hos den 

kännande.141 I Viktors fall kretsar känslorna främst kring hustrun: de emanerar ur mötet 

med henne eller ur distansen till henne. Båda situationerna resulterar dock i nästan ute-

slutande negativa emotioner. I själva verket är det redan i anslaget som Viktors leende för-

svinner och han uppgår i negativa känslor: hustruns ord om att ingen tycker att han är stark 

när han ror så hårt att hela båten plaskar i vattnet resulterar i att han biter ihop sitt leende 

– och smekmånaderna präglas av därefter av nedstämdhet (s. 7). 

Berättaren avslöjar att Viktor även tidigare har uppvisat en »flackande» uppsyn, »som 

om han inte kände sig välkommen på hennes ö», och under kärleksakten på morgonen har 

han fortfarande »det där bekymrade uttrycket i ögonen» (s. 9f). Platsen i sig har alltså en 

stor betydelse i formandet av Viktors känslor. Ahmed är inne på att det är i mötet mellan 

människan och björnen som rädslan uppstår, d.v.s. att rädslan inte finns hos björnen i 

sig.142 I Viktors fall tycks nedstämdheten uppstå i mötet mellan Viktor och ön – som han 

ändå färdas till för att fira smekmånad, men som vid vistelsen förorsakar hans nedstämd-

het – medan hustrun står oberörd av öns effekter på affekten.143 I stället reagerar hon på 

Viktors känslor: hon upprörs över hans bekymmersamhet, och därefter förbyts hennes 

upprördhet mot en känsla av bekymmer. Det är alltså Viktors bekymmersamhet som har 

»smittat henne» (s. 11). Berättaren antyder att också vädret spelar in i känsloskiftningarna: 

»Månne var det regnets uppenbara viljelöshet som stängde in människorna i stugan» (s. 

16). Enligt Ahmeds insidan ut-modell har alltså vädrets »känsla» påverkat Viktor, som i 

sin tur påverkar Maija med sina känslor, som Viktor i sin tur reagerar på.144 

                                                        
139 Jfr ibid. 
140 Jfr Johansson. Skogarnas fria söner. 1994, s. 170f. 
141 Ahmed. The Cultural Politics of Emotion. 2004, s. 7f. 
142 Ibid. 
143 Jfr a.a. s. 70. 
144 Jfr a.a. s. 28. 
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Viktor ler först igen när de ligger med varandra ute i mossan »så att tallbarren fastnade 

i skinkor och vader», och de måste ligga kvar om »de så frös rövarna av sig» för att »höra 

varandras hjärtan och andetag»: Viktor lägger märke till Maijas kropp, och han ler »åt den 

befängda idén att de gift sig med varandra» (s. 23). Absurditeten i att de nu är gifta för-

stärks ytterligare av att det »var nytt för honom att kunna tänka på henne när hon samtidigt 

fanns alldeles nära». Även Maija uppvisar en dylik overklighetskänsla: »Hon upptäckte ho-

nom också, igen. Att här var han ju, Viktor. Precis inom räckhåll» (s. 24). De dras alltså 

ifrån varandra, och försvinner in i sina egna världar. 

De utomstående orsakerna till trots antyder berättaren att Viktors nedstämdhet har 

inre orsaker. Hustrun Maija tar sig för att fråga vari bekymmersamheten består, när Viktor 

ser ut »som om han var gråtfärdig». Hon tar tillbaka sin fråga, men Viktor står bara och 

stirrar på golvet »utan att blinka», till hennes stora avsky. Hon går ut, och berättaren av-

slöjar att hon »visste egentligen mycket väl vad det var han ville tala om och han borde 

förstå att det inte skulle bli av» (s. 10f). Viktors nedstämdhet bottnar alltså i ett minne eller 

ett trauma – en slutsats som i sig själv är psykologiskt förankrad, och bryter mot Ahmeds 

mening att känslorna inte är psykologiska lägen, utan sociala eller kulturella praktiker.145 

Det är inte bara platsen i sig, utan även syftet, som påverkar Viktors känslolägen: de är 

stationerade i stugan för att rapportera alla eventuella flyktingar från den finska sidan. 

Berättaren avslöjar att Viktor inte hade tagit det här uppdraget på så stort allvar, men »det 

kryddade vistelsen med litet äventyr» (s. 14). Trots den lockande tanken om ett äventyr 

lyckas Viktors känsloläge nedslås av en bok: han sätter sig med en av åtta nedpackade 

böcker, främst rysk och finsk litteratur, och han väljer då Tove Janssons Pappan och havet, 

eftersom den »var den minst avskräckande läsningen», då Viktor inte är »van att läsa». De 

tematiska likheterna mellan Janssons roman och hans egen situation lämnar honom »fylld 

av vemod från läsningen» (s. 15). Trots sin ovana att läsa är Viktor ändå så pass kultiverad 

att hans känslor kan påverkas av en bok, vilket bryter mot den spridda schablonbilden av 

den norrländske mannen som okultiverad och skeptiskt inställd till intellektuella värden.146 

Yttre omständigheter appellerar till Viktors positiva affekter, däribland en pålkran ute 

i vattnet, som han får »lust att ro över och på något sätt knuffa den i vattnet» (s. 16). Lusten 

förblir dock bara en lust. Senare går han ut för att bada i det kalla vattnet: »Han ville våga 

simma ut en bit och orientera sig med havsbottnens lutning tillbaka upp mot ön men det 

var så kallt att han skulle få kramp och drunkna» (s. 27). Han verkställer dock aldrig dessa 

lustar – men föreställer sig hur hustrun vågar utföra dem: när han lämnas ensam i stugan 

tänker han att Maija har »simmat över till klippholmen, som hon brukat göra förut. Att hon 

                                                        
145 Jfr ibid. 
146 Jfr Öhman. »Vad är en norrländsk identitet?». 2001, s. 11; jfr även Nordin. »När man inte vill vara själv». 
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vågade» (s. 28). Miljön laddas alltså med känslor som Viktor måste förhålla sig till, såväl 

glädje som sorg, vilket innebär att hans känsloregister påverkas av hans geografiska läge.147 

Viktors mest frekventa emotion är dock ledsnaden. Hustrun Maija väljer »att fascineras 

av hans behjärtansvärda skevhet och hans ögon som försökte att inte se sorgsna ut» (s. 21). 

De sorgsna ögonen har sin förklaring i Viktors behov att få prata med sin hustru om den 

våldtagna väninnan Nora, vilket hustrun menar att hon inte tänker göra med honom. Han 

bedyrar att de behöver prata om henne, inte att de kommer att göra det, och ögonen tåras 

hos honom (s. 26). Berättaren avslöjar att han »behövde tala med henne […] mer än någon-

sin tidigare. Det värkte inuti honom av frågor och tankar han inte kunde hantera på egen 

hand» (s. 30). Viktors inre känsloliv är alltså någonting som han vill projicera utåt och inte 

hålla för sig själv i den privata regionen. Han gråter i själva verket floder: 

 
Det var nästan outhärdligt för honom att inte få säga det. När hans ögon tårtäcktes 

flimrade hon. Först när han låtit vattnet droppa ned i sina uppslagna händer såg han 

att hon öppnat sina ögon och vänt dem mot honom (s. 31). 

 

Till och med när han omfamnar sin hustru tillåter han tårarna att rinna: 

 
Han […] slöt sig i hennes famn. Mest grät han, om det var viktigt att fastställa. De hade 

ännu inte hunnit försvagas av näringsbrist eller sjukdomar och orkade stå där och kra-

mas en god stund (s. 127). 

 

En skillnad i känsloläge mellan brudparet tycks också existera. När de båda kallades till 

rättegången efter våldtäkten hade Maija »gått på rättegången men hade inte haft något 

vittnesmål att lämna», och uppvisar en allmän känslolöshet utåt genom hela romanen – 

om hon ens bär på någon sorg själv (s. 78). Viktor, däremot, »fick tala» under rättegången: 

 
Han fick gråt så vattnet bubblade ur honom och Maija höll honom i handen. Inte var 

det för det där med att han bara gått därifrån, fastän det var så han sade […] men han 

blev ofta så förtvivlad över våldtäkten att han tappade besinningen. Om han lyckats 

förhindra den. Och så fick han vara den människan för henne, den som delade minnet 

av pojkarnas övergrepp på festen (s. 79). 

 

Viktor identifierar sig med andra ord med sin sorg – som en bärare av sorgen tillsammans 

med sin hustru. Tårarna strömmar även när han inser risken för att han kommer att lämnas 

ensam med den sorgen, när han ser Maijas kropp i vattnet och ringer för att få hennes 
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kropp hämtad till land (s. 86f). Han misstycker »innerligt» när en kustjagare drar upp 

kroppen ur vattnet: »Han skulle vara den som fann henne, tog upp henne i famnen […]. 

Om hon nu bara togs ifrån honom, hur skulle det då bli med sorgen?» (s. 87f). När han 

finner Maija medvetslös på bryggan drar han upp henne i sängen i stugan, »sliter av sig alla 

de drypande kläderna», kryper »in med henne under täcket», och sluter sig »omkring 

henne», börjar han »gråta så kraftigt att han knapp» får luft: det blir »inte varmt emellan 

dem, bara fuktigt och äckligt» (s. 90). När hustrun vaknar till liv efter sin tid i koma 

kommer tårarna åter, och berättaren gör nästan en affär av att konstruera Viktor som en 

lipsill, som tar till gråten för att uppnå något sorts syfte: »Han lade sina armar om hustrun 

och omfamningen besvarades. Det var ett bra tillfälle att gråta litet och sedan vakna med 

sömn i ögonvrårna och styva kinder» (s. 106) och när »han inte gråtit på ett tag grät han 

igen» (s. 90). Med tiden blir Viktors gråt så pass habitualiserad148 att han inte ens torkar 

sina tårar från kinderna:   

 
Understället tryckte ut svetten och höll honom torr men han torkade inte kinderna och 

påmindes hela tiden om att han gråtit och varför. Ja, intrycken styrde han inte. De var 

ju inte ens hans, men tankarna, de var ju små handlingar (s. 107). 

 

Här antyder berättaren att Viktor inte förmår styra sina intryck – genom vilka han associ-

erar till sorgen – men att tankarna skulle utgöra »små handlingar» som han alltså själv 

borde kunna kontrollera. När han väl får tillfälle att berätta om hur han föreställer sig hur 

våldtäkten gick till – och därmed utföra en talhandling – brister dock tårkanalerna för ho-

nom: »Det rann tårar ur honom. Han hade inte varit beredd på det […]. Hans gråt blev 

värre och han skakade i kroppen utan att ge något ljud ifrån sig» (s. 131).  

Viktor tenderar även att plågas å andras vägnar. Han tittar på sin fru som sover djupt, 

och berättaren spekulerar: »Plågas den sovande inte av sitt samvete? Plågades bara inte 

Maija? Själv plågades han svårt, fastän han inte hade gjort något fel» (s. 30f). Hans känsla 

härstammar från det trauma som Nora bär på och som han har gjort till sitt eget. Med 

Ahmeds förklaring: det som vidrör oss och sammankopplar oss till en annan är det som vi 

upplever som mest rörande – och det är det som får oss att känna.149 Noras känsla har 

rekonstruerats som Viktors känsla; Viktor har blivit ett kärl som rymmer andras känslor. 

Tårarna till trots uppvisar Viktor ändå ett dynamiskt känsloliv, och han konstrueras rentav 

som en motvikt till andras känslor. Exempelvis gråter han när hustrun inte gråter, sa-

mtidigt som han uppvisar ett lugn när flyktingarna känner oro: 

 

                                                        
148 Jfr Berger & Luckmann. Kunskapssociologi. 2011, s. 69f. 
149 Ahmed. The Cultural Politics of Emotion.2004, s. 28. 
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Föräldrarna hade mest suttit i sängen och betraktat och bekymrat sig, svarat på frågor 

från barnen och oroligt kikat mot fönstren. Själv hade Viktor varit orimligt lugn, troli-

gen hade han kompenserat för alla spänningarna (s. 58). 

 

Än en gång anpassar sig alltså Viktors känslor till andras känslor.150 

Rädslan är en annan framträdande känsla hos Viktor, som genom romanens gång 

förflyttar sig från den privata regionen till den publika. Vid den första insikten att han kan 

dö när en storm drar förbi känner han sig »trygg i detta och förberedde sig inte annat än 

genom att försöka titta sig mätt på henne intill, men han blev förstås bara hungrigare av 

det» (s. 36). Tryggheten emanerar alltså ur Maija; han var nämligen »genomblöt och mör-

bultad och lade sig i hennes knä så att de åtminstone litet kunde skydda varandra mot 

världen» (ibid.). Vid deras sista möte i berättelsen är det likaså Maija som inger trygghet 

hos honom: »Viktor satte sig ned i sjön på isen och Maija slog sig snart ned intill honom. 

Viktor lugnade sig. Maija lugnade honom. Rygg mot rygg» (s. 164). När de skiljs åt av sol-

dater är hans bindning till henne oneklig – medan hon står på egna ben i livet: »Maija såg 

inte efter maken, han såg efter henne» (s. 165). 

När Maija är ifrån honom fylls han av oro: »Var fanns hon nu? Han började bli rejält 

orolig. Rejält, påtagligt, rationellt orolig» (s. 160). När soldaterna som har kommit till ön 

för att ta hand om flyktingarna så småningom drar sig tillbaka, finner sig Viktor »helt en-

sam på ön», lämnad »med alla upplevelser och ingen att dela dem med» (s. 162). Han går 

över till mastholmen och klättrar »halvvägs upp» för att spana efter Maija:  

 
Hans hjärta översvallades av den här oron. Den här bekanta men sedan länge från-

varande oron, som han ofta känt men alltsedan han träffat Maija berövats, den var åter 

hans. Så viktig var hon för honom. Han hasade nedför stegen och började springa i 

skoterspåret (ibid.). 

 

Ensamheten övergår i sorg och förtvivlan: »Viktor grät över den döda flickan. Han grät över 

Nora och han grät över den förlorade relationen med Maija, som inte blev till. Som inte 

hann, som inte ville» (s. 165). Berättaren bedyrar att ingenting längre spelar »någon roll, 

han struntade i vad de gjorde med honom. Framtiden hade varit med Maija, alla ambitioner 

och allt det outtalade hade vilat mellan deras famnar, och stannat kvar därute på isen, död-

fött» (s. 166). Än en gång uppvisar Viktor ingen rädsla för döden – hans stora rädsla fram-

manas i stället av tanken på att lämnas ensam (att vara utan Maija) eller att komma för 

nära sig själv (att konfronteras med sin inre våldtäktsman). Den emotionella bindningen 

                                                        
150 Jfr Ahmed. »Affective Economies». 2004, s. 119. 
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till Maija bryts i en intressekonflikt mellan å ena sidan kärleken till henne, och andra sidan 

skuldkänslorna inför de flyktingar som Maija låter möta en säker död på havet: 

 
Den egna skräcken gjorde deras ansikten tydligare än de varit då han haft dem framför 

sig. Och stormljuden. Hustrun hade dräpt dem, flyktingarna. Hon hade dräpt dem för 

att inte bli funnen med dem. […] Han frös förskräckligt (s. 59). 

 

En liknande brytning sker när de ser några flyktingar bli ihjälskjutna på isen: 
 

Hans ben var darriga och ögonen stirriga, hjärtat bultade så kinderna hettade. Maija 

hade inget samvete. Eller snarare såg hennes samvete fullständigt annorlunda ut än 

hans, han hade inte kunnat förlika sig med det förrän nu. Att hon verkligen var så 

annorlunda, att de faktiskt inte strävade efter samma saker i livet (s. 164). 

 

Äktenskapsinstitutionen – som ska hålla samman den hegemoniska maskuliniteten151 – 

tycks inte hjälpa Viktor. Dessförinnan har de nygifta diskuterat skillnaden mellan samvete 

och självbevarelsedrift, som lämnar Viktor »missmodig» över insikten att de inte delar 

samma passioner, i bemärkelsen affekter som blir en del av subjektets identitet och som 

ofta eskalerar över subjektets kontroll.152 I Viktors fall har passionerna – eller samvetet – 

fått honom att frångå uppdraget, medan Maija förblir trogen sitt uppdrag (s. 114). 

Tanken om maskulinitet som någonting associerat med aggressivitet finner inga 

konkreta exempel i fallet Viktor.153 När Maija ska berätta att hon är havande tror Viktor att 

hon driver med honom, och för första gången i romanen för han ilskan på tal: 

 
»Jag blir inte arg om du bara driver med mig.» 

»När blir du över huvud taget arg?» 

»Nog händer det väl att jag blir arg» (s. 153). 

 

Viktors brist på ilska stiliserar hans genus som en fridfull identitet, i syfte att skapa »ett 

varaktigt, genusbestämt jag» som inte kan ta till våld och låta ilskan urarta.154 

* * * 

                                                        
151 Jfr Connell. Gender and Power. 1987, s. 183f. 
152 Jfr Altieri. The Particulars of Rapture. 2003, s. 2. 
153 Jfr Connell. Maskuliniteter. 2008, s. 85. 
154 Jfr Butler. Genustrubbel. 2007, s. 88. 
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Den känsla som Viktor håller som mest hemlig, innan han tar mod till sig att berätta om 

den för Maija i samband med att de talar om våldtäkten, är tanken att han själv skulle be-

sitta våldtäktstendenser. Under natten i häktescellen tänker han mer »än han gjort på 

många år, på de här fruktansvärda skulderna. Indignationen över hans och alla andras 

skulder» (s. 91). Våldtäktsmannen Alvin besöker Viktor i häktet och berättar om hur det 

gick till när han och två andra killar våldtog Nora. Viktor menar att Alvin gjorde som han 

gjorde »för att det finns inpräntat i oss allihop», och att han inte är någonting annat än vad 

Viktor är. Han berättar att han »stapplade hemåt. Full av ångest», men inte för att våld-

täkten ägde rum den kvällen, utan för att han inte var med dem (s. 96). Alvin besvarar 

Viktors blick, »och Viktors ögon tillhörde inte bödeln, utan något mycket värre» (ibid.). 

När Viktor återser Maija igen vill han tala allvar om de onda tankar han har tänkt, och 

han vill att Maija ska förebrå honom för dem, eftersom han bryr sig om andra människor 

(s. 115). Han berättar att han ville följa med de andra killarna upp till Noras rum och begå 

det som skulle vara ett bus, men som de alla visste var någonting annat. Han ändrar sig 

snabbt i sin berättelse: han hade velat sätta stopp för det (s. 119). Han menar att om han 

inte »finns med i de här fruktansvärda historierna» kan han inte förhindra dem.  

Maija undrar om hon har anledning att vara rädd för Viktor. »Antagligen. Ja» svarar 

han (s. 120). Rädslan för att han själv skulle hysa en inre, potentiell våldtäktsman vid-

kommer inte Maija: hon är »inte det minsta rädd för honom, eftersom han aldrig på något 

vis hotat henne. För att ett sådant tillfälle inte uppstått» (s. 128). Viktor anför att han i 

själva verket är mer rädd för utanförskapet, än för skammen över att ha gjort något fel, eller 

att han åtminstone är mer rädd för att bara få betrakta och inte få vara en del av någonting 

(s. 129). Med andra ord är han rädd för att mista sin fokalisering eller att upphöra att vara 

upplevelsecentrum, till att i stället reduceras till en läsare av andras texter – i den mån varje 

person är en text. Att han önskar att han hade varit närvarande vid gruppvåldtäkten – som 

framstår som ett hegemoniskt maskulinitetsideal värdigt att eftersträva155 – och plågan han 

känner av att vilja eftersträva det, antyder att han skäms över sin inre hegemoniska 

maskulinitet – manifesterad i hans vilja att få vara en av våldtäktsmännen.156 Han hyser 

även en rädsla att inte få ingå i det hegemoniska sammanhanget, eller att framstå som 

omanlig i situationen, givet den hegemoniska maskulinitetens status som normativ.157 

Givet Viktors rådande känsloliv eller affektiva status är det förståeligt att hans 

handlingar har påverkats – förstärkts eller förhindrats – av dessa. 

 

                                                        
155 Jfr Connell. Maskuliniteter. 2008, s. 115. 
156 Jfr a.a. s. 85. 
157 Jfr Connell & Messerschmidt. »Hegemonic Masculinity». 2005, s. 832.  
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6.1.3. VIKTORS MAKTMEDEL 

Att de nygifta skulle vara jämställda inför vigselförrättaren visar sig vara en sanning med 

modifikation under smekmånaderna: det är Maija som står i maktposition i relation till 

Viktor genom romanens gilla gång. 

En aktivitet som mäter maktordningen mellan dem är den återkommande brottning 

som de utför: de går till några klippor täckta av mossa, där de »ofta till synes oprovocerat 

börjat brottas», och de »såg varandra alltid i ögonen när de brottades»; rentav djupare då 

»än någonsin annars». Berättaren bedyrar vikten av jämställdhet i akten: »Eftersom hon 

hade högern i gips använde de bara vänsterhänderna, och orkade då mycket längre, tills de 

låg sida vid sida» (s. 12). När Maija senare i romanen vaknar från sin koma har hon bara 

basala kroppsfunktioner: hon talar inte, men de brottas och hon besegrar Viktor »utan 

ansträngning» (s. 93). Viktors kropp konstrueras än en gång som underlägsen Maijas, vil-

ket inte är helt oväsentligt i konstruktionen av hans manlighet, givet begränsningen eller 

ojämlikheten i agens som framträder härur.158 

Utöver brottningsleken är det Maija som styr – och Viktor accepterar det. Vid ett fåtal 

tillfällen är det dock Viktor som tar initiativen: när dimman kommer in från havet reser sig 

Viktor först, och Maija följer efter honom in i stugan (s. 24). Oftast är det dock Maija som 

måste initiera en handling, varvid Viktor följer hennes exempel. Maija får exempelvis för 

sig att leka med honom: »Han ville vara överens och samspela med henne och om det var 

leka hon ville göra fick han ge sig hän» (s. 22). Maija blir exalterad av att isen har nått 

holmarna, och tar på sig alla kläder och därtill täcket, varvid Viktor tvingas följa med henne 

ut ur stugan för att undvika kylan (s. 104). »Hon smög nedefter den frosthala klippan och 

han måste följa med för att bli kvar under täcket» (s. 105). Ständigt är det Maija som får 

infall, varvid Viktor får stå som förnuftet, i dylika ordalag: »Snälla Maija kan vi inte gå in? 

Vi blir sjuka» (ibid.). Inför naturen konstrueras dock de nygifta som jämlikar… 

 
Här låg nu hon och Viktor hopkurade på exakt samma villkor och de kunde ingenting 

annat tillföra varandra än blotta barlasten […] den vördnad för hemlandet synen ingi-

vet henne möttes med uppenbar avsky gentemot henne. Landet ville inte ha henne. Det 

struntade i om hon levde eller dog (s. 36f). 

 

… eller som två personer som har det jämdjävligt: »Hon var precis så vämjelig som han. 

Nog visste hon det» (s. 37). Den centrala maktkampen mellan Viktor och Maija kretsar 

dock kring talet: Viktor vill bestämt föra våldtäkten på tal, men Maija vill rakt inte diskutera 

det. Detta utmynnar i stora kommunikationssvårigheter mellan makarna: »Maija gick ut 

                                                        
158 Jfr Connell. Connell. Maskuliniteter. 2008, s. 101. 
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med Viktor i det nu bara skvittrande regnet. De måste tala men visste inte hur. Istället 

vandrade de runt ön och spanade omkring sig». Viktor börjar tala om vad som skedde på 

Noras fest, där han genom ett fönster såg tre killar smyga uppför trappen till hennes rum, 

vilket han hade lovat Maija att inte samtala om – åtminstone »hade hon inte samtyckt till 

det» (s. 48f). Därefter lämnar han henne och går in i stugan: »Förekom hennes protest. 

Inte ens protestera fick hon göra» (s. 49). Successivt tar sig Viktor rätten att få tala, och 

bryter samtyckets tystnad. Vad gäller makten över handlingarna är det dock Maija som 

styr, vilket innebär att den onto-formativa verkligheten som de lever i bestäms av Maija.159 

På kvällen bogserar Maija aluminiumbåten till stugholmen, väcker alla flyktingar, förevisar 

hur hon ämnar bogsera dem, anvisar Viktor hur han ska packa ihop väskorna och ställa 

dem i ekan, och de lyder »allt detta med förskräckt uppsyn utan att säga något» (s. 53). 

Viktor vågar inte ens ifrågasätta hennes infall: 

 
Viktor satt med henne i ekan med de röda väskorna och tittade oavbrutet på henne utan 

tillstymmelse till förståelse. Han hade magrat och näringsbristen tycktes ha gjort ho-

nom ovettig och tom i blicken. Troligen hade hans ranson varit den snålaste. Hon hade 

tvärtom ätit sig stark och klok och det var hon som tog initiativen (s. 53f). 

 

Om Maija konstrueras som handlingskraftig och impulsiv, konstrueras Viktor som förnuf-

tig och kommunikativ, vilket innebär en queer uppdelning mellan makarna: de infogar sig 

inte i den traditionella könsuppdelningen.160 När Maija ror ut och bogserar flyktingarna 

knyter hon en löpögla till flyktingarnas båt, så att de inte har några »möjligheter att styra 

sin färd i stormen». Viktor förebrår henne för hennes handling (s. 54f). Viktor konstrueras, 

med andra ord, som en man av ord, medan Maija konstrueras som en handlingens kvinna. 

Det är dock inte förrän Maija ligger i koma – maktlös – som han vågar nyttja sina ord 

tillfyllest, bryta den tystnad som plågar honom, och därmed dominera sin hustru: 

 
Viktor hade börjat tala med byltet, om det hon inte velat tala och det hon inte visste om 

det där med Nora. Hon kunde inte ens grimaser till svar. Det var likafullt befriande för 

honom. Och så somnade han igen (s. 92). 

 

Att ta sig rätten att tala för försvarslösa öron är dock en sak – att idka älskog med någon 

som är frånvarande är en annan, i Viktors värld. När Maija har vaknat från sin koma ligger 

de snart med varandra, men Viktor bekymrar sig över om Maija verkligen är närvarande. 

När han hämtar en kondom tar hon tag i hans fotled och sliter ned honom i sängen igen, 

                                                        
159 Jfr a.a. 107f. 
160 Jfr Berg & Wickman. Queer. 2010s. 11–13. 
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»och gjorde så småningom barn med honom». Under akten frågar han ideligen: »Är du 

där, Maija? Är du där, hela du?» och får till svar: »Det allra, allra mesta» (s. 98f). 

I samband med Maijas uppvaknande ur sin koma, som sammanfaller med en tillfällig 

minnesförlust, börjar Viktor föra gruppvåldtäkten på tal igen. Det är alltså först när Maija 

har mist sitt minne, och därmed står maktlös att protestera, som han tar tillfället i akt. Hon 

reserverar sig dock: »Du hade inte behövt säga det så där utan vidare.» Viktor konstaterar 

läget utan någon djupare förklaring: »Nej. Men nu gjorde jag det. Nora hette hon» (s. 101). 

Viktors maktmedel kretsar alltså kring förmågan att föra obehagliga ämnen på tal, 

medan hans maktlöshet uppstår när han inte får lätta sitt hjärta inför sin hustru. 

 

6.2. INGEMAR I SOLIDÄRER 
Ingemar är en hamnarbetare i Gävle, som har arbetat i hamnen i fem års tid.161 Det speciella 

med Ingemar är att »han mindes så mycket och från tider då han inte ens fanns till. Det 

hade alltid varit på det viset och gick inte att förklara» (s. 15). Berättaren betonar dock hans 

vanlighet: »Minnena och erfarenheterna gjorde honom inte mognare än någon annan 

tjugoettåring» (s. 29). Ingemar är en inbiten socialist, som redan som nittonåring skrev in 

sig i Gävle LS, och fick vara fanbärare i första maj-tåget (s. 20). Klara, som han länge har 

uppvaktat, minns honom som »lustig. Och dum […] Som instängd i sina egna tankar […]. 

Som ville han inte riktigt komma ut därifrån» (s. 303). Kroppsligt är Ingemar 

  
inte reslig och välbyggd som [sin arbetskamrat] Larsa, kortare än medel, bred över 

munnen, och ögonen satt tätt. Långa armar och korta ben förstärkte skevheten. I skolan 

hade någon kallat honom Apan, men det ledde ingenstans eftersom det inte fått fäste. 

Han utstrålade nog något slags hygglighet (s. 20f). 

 

Som person åtnjuter han ett ofläckat rykte bland allmänheten i Gävle: servitriserna ser 

Ingemar som en ung man »som de visste inte bråkade, inte kräktes på golvet, inte nöp dem 

i stjärten när de passerade» (s. 87). Endast Ingemars nemesis, Hellgren, ondgör sig över 

»stroppen» som »var dryg redan i skolan» (s. 133). När Ingemar reser till Spanien för att 

kämpa mot fascisterna ses han och de jämnåriga med honom »som småpojkar fast det 

fanns spanska pojkar som inte var äldre än femton» (s. 161). 

Ingemar lever ensam. Dagen efter sin »sextonde födelsedag» återser han inte längre sin 

far, och sedan moderns död dessförinnan är han alltså föräldralös (s. 94). Han bor kvar i 

föräldrahemmet, omgiven av »fåtöljen, vasen, den bruna linoleummattan. Allt det invanda, 

som inte ens var hans, utan mammans – och pappans, men mest mammans» (s. 77). 

                                                        
161 Jörgensdotter. Solidärer. 2017, s. 67. I fortsättningen hänvisar jag till denna utgåva i den löpande texten. 
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6.2.1. INGEMARS HANDLINGAR 

Ingemar arbetsuppgifter i hamnen går ut på att »packa, bära och lasta», och att »hålla reda 

på vilken säck och vilket skepp» (s. 13). När han kommer till Spanien förbyts hans 

hamnsysslor mot dylika praktiska arbetsuppgifter: »På garnisonen lärde han sig att putsa, 

olja, skydda geväret mot fukt. Han lärde sig: ta isär och sätta samman» (s. 164). Så långt 

överensstämmer hans kulturella sammanhang med det arbetarideal som rådde bland män 

på landsbygden.162 Trots den kroppsfokuserade arbetsplatsen hyser han ändå intellektuella 

sidor. Ingemar berättar om hur hans mor och far träffades inför sin kollega Larsa, som 

dunkar honom i ryggen och säger »som han brukade»: »Du borde ha blivit författare du». 

Ingemar fnyser: »Istället bär jag på kaffesäckar åt kapitalistsvin» (s. 14). Författartankarna 

härrör från Ingemars kreativa minne som låter honom minnas saker från när han inte ens 

var född. Trots att han är en klärvoajant drömmare håller han ändå fast vid en praktisk syn 

på saker och ting: »Vi borde göra mer än vi gör, så är det ju hela tiden», menar han, apropå 

våldsamheterna i Spanien. Hans kamrat Verner Holm kontrar: »Men när ingen annan gör 

något, vad händer då? Man är nån jävla – vad hette han – Don Quijote jämt.» Ingemar 

upprörs och tänker att »va fan gjorde Holm då, mer än snackade» (s. 37). 

När Ingemars kropp är »tung och trött» vill han »lära sig något nytt» och »se en bild av 

något han aldrig sett förr, läsa ett ord han inte förstod. Han visste att tröttheten kunde gå 

ur honom då, som om den varit ett påhitt, eller som om han flyttade sig ur den trötta 

kroppen, in i något annat» (s. 34). Han hyser alltså ingen avsky mot utbildning, som annars 

kännetecknar den schabloniserade bilden av en norrländsk man.163 

Ingemar har ett behov av att leta efter tecken för att våga göra nya saker som bryter mot 

vardagen. Så är fallet när han ska besluta sig för att resa ned och strida i Spanien (s. 78) 

men så är också fallet när han ska våga gå ned till vattnet och konversera med Conxa 

Hernandez, där han tarvar ett tecken i horisonten eller en inbjudan för att göra något: 

 
Han såg Hernandez med fötterna i det kalla vattnet, hon hade rullat upp byxorna till 

knäna. Om han inte varit feg hade han gått fram till henne. Han var inte feg. Hon vände 

sig om men solen var rätt i ögonen så han kunde inte se om hon tittade på honom. […] 

Han såg Hernandez vinka. Han vinkade tillbaka. Vindarna var hårda men kunde inte 

riva sönder dem. Han tog av sig skorna (s. 179). 

 

Likaså krävs det att Klara ska ge honom otrogenhetstecken för att han ska sätta sig ned och 

skriva ett brev, som han har »blivit modigare av att bara skriva», efter att ha legat vaken i 

                                                        
162 Jfr Johansson. Skogarnas fria söner. 1994, s. 21f. 
163 Jfr Nordin. »När man inte vill vara själv». 2005, s. 29. 
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tre nätter och funderat. Han var inte »något vidare på att skriva». Det gäller en Hellgren, 

som han avskyr och som han inte tycker att Klara ska återvända till (s. 11f). Ingemar ser 

alltså Hellgren som en inkräktare på sitt revir.164 

En viktig figur som tjänar som koreograf vid stiliseringen av Ingemars genus är Joe Hill, 

»som växt upp i Gävle men rest till Amerika, […] och blivit skjuten i bröstet, avrättad» (s. 

32). Ingemar har till och med ett porträtt på honom i sitt rum (s. 23). När Ingemar var barn 

föreställde han sig hur Joe Hill hade glott på Kristina Larsdotter, »som Ingemars mamma 

besökt på Fattigstugan»: kanske hade Joe Hill »glott på henne genom spetsgardinerna på 

ovanvåningen», och kanske »hade han sett glipan mellan hennes bröst. Och när hon tvättat 

håret på innergården stod han och höll i kuken sin, andades allt häftigare, medan han såg 

vattnet träffa ytor av henne han inte vetat fanns» (s. 32). Att pojken fantiserar om en annan 

ung mans voyeurism eller skopofili låter jag bara påpeka. Genom tankarna kring Joe Hill, 

som utgör en stelnad hegemonisk maskulinitet – givet sin aggression och promiskuitet165 

– bestämmer sig Ingemar för att resa till Spanien medan han är ung, ty om Joe Hill  

 
skulle ha fått leva skulle han ändå aldrig ha blivit en trött gammal gubbe. Han skulle 

alltid vara på väg mot en bättre värld. […] Att Ingemar fötts samma morgon som Joe 

Hill dött. Det var tecken allihop (s. 41). 

 

Han är så besatt av sin idol att han ser tecken överallt. Han gör en utläggning härom inför 

Klara:  »Men en sak till, Klara, ännu ett tecken: Vet du att hans mamma dog. Och det gjorde 

min också». Klara försöker kontra honom: »Mammor dör, Ingemar.» Morsgrisen inom ho-

nom demaskeras då: »Men de får de inte», säger han (s. 42). Klara jämför Ingemar med 

Joel Hägglund, alias Joe Hill, och bidrar till Ingemars handlingskraft: 

 
Men hon hade trots allt dragit in Joel. Jämfört dem. Med vilja. Och det ena ledde till 

det andra. Från Sätraåsen till Västerlånggatan 10 och sedan med tåget till Göteborg och 

en Atlantångare (s. 88). 
 

Eftersom Klara drar in Joe Hill måste Ingemar följa sina impulser, och bli ett med sin idols 

öde, som manifesterar Ingemars passion, som eskalerar över hans kontroll.166 När han väl 

når Spanien, och de andra svenskarna ska bilda ett nytt kompani för kampen mot 

fascisterna, föreslår Ingemar genast Joe Jill som namn på kompaniet (s. 165). Likaså vill 

han berätta om honom för två spanjorer, som frågar om vem han var:  

                                                        
164 Jfr Connell. Maskuliniteter. 2008, s. 85. 
165 Jfr ibid. 
166 Jfr Altieri. The Particulars of Rapture. 2003, s. 2. 
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Han ville berätta att Joe Hill dött samtidigt som Ingemar föddes. För honom hade det 

alltid varit stort. Men nu förstod han att den enda som betydde något var den gråtande 

kvinnan, och henne körde de förbi. Han var bara en helt vanlig hjälte, sa Ingemar och 

tittade bort (s. 223f). 

 

Väl på plats i Spanien, mitt i krisen, har den idoliserade bilden – Joe Hill som ett hege-

moniskt maskulinitetsideal167 – slocknat och verkligheten har fått fäste om drömmaren 

Ingemar, som antar en ny roll.168 Platsens betydelse för handlingskraften synliggörs därtill 

i Ingemars infall att börja dricka högprocentig sprit, som inte »intresserade honom» under 

tiden i Gävle (s. 19). När han lär känna det svenska kompaniet lyfter han själv förslaget: »Vi 

super oss fulla […]. Om det så är det sista vi gör.» Berättaren förtäljer att Ingemar »i ett 

tidigare liv ansett sig vara nykterist» men att han nu drack »som om det var lemonad» (s. 

157). I Spanien, bland nya kamrater, och ständigt på drift, förändras hans situationellt 

beroende manlighet.169 Likaså förändras stiliseringen av hans genus, då den nya kontexten 

inte möjliggör en repetition av den stelnade identitet som han har haft i Gävle.170 

Det var Ingemars publika handlingar. En betydande privat handling är brevskrivningen 

till Klara. Medan de andra männen i kompaniet berättar om varför de åkte till Spanien, 

försummar Ingemar Klara: »Jag har inget alls där hemma», säger han. »Om det nu ska 

vara en anledning att slåss» (s. 155). Ändå kan han inte glömma henne, och han börjar 

skriva brev till henne. »Vissa brev, som han ändå tyckte berättade något, hade han sparat 

och vikt ihop i sin ryggsäck, men andra […] som inte ens hade ett slut, knölade han ihop 

och slängde på elden» (s. 321). Han förtäljer ändå ingen om Klaras existens. Inte heller i 

Gävle vill han uppvisa sina känslor för henne – eller åtminstone inte låta andra se hur upp-

brottet påverkar hans tanke och handling. Larsa drar slutsatsen att det är på grund av upp-

brottet med Klara som Ingemar vill resa ner till kriget. Ingemar blir upprörd: 

 
Men för fan Larsa, inte trodde jag att du var en sådan som drog ner de stora sakerna 

till futtigheter […]. 

[…] Så kom Fransson emot dem, och blixtsnabbt tog Larsa tag i en låda. 

Jag har en familj att försörja, sa han, och gick mot båten som skulle lastas (s. 69). 

 

Ingemar, som har mist sin katexis till Klara, reser således till kriget i Spanien – eftersom 

krisen har omkullkastat hans rollgränser.171 

                                                        
167 Jfr Connell. Maskuliniteter. 2008, s. 115. 
168 Jfr Goffman. Jaget och maskerna. 2000, s. 149. 
169 Jfr Johansson. Skogarnas fria söner. 1994, s. 170f. 
170 Jfr Butler. Genustrubbel. 2007, s. 219f. 
171 Jfr Goffman. Jaget och maskerna. 2000, s. 149. 
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6.2.2. INGEMARS KÄNSLOR 

Åtminstone fyra känslomässiga bindningar kan skönjas hos Ingemar: känslorna för mo-

dern, känslorna för Klara och Conxa, samt de queera känslorna. 

Av sin omgivning uppfattas Ingemar som en morsgris, som har starka minnen av sin 

mor Eivor (s. 13) och som dessutom har kvar sin mors gamla luggslitna fåtölj »som han 

borde slänga ut […] för vem visste vad som skulle komma upp genom den trasiga stopp-

ningen» (s. 23). I hans hem i Gävle står en gammal vas, som han tittar på när han har svårt 

att somna: Han »[f]öljde mönstret på vasen, fram och tillbaka, kunde ändå inte somna» (s. 

27). Ända sedan barnsben har han tittat på vasen som »hjälpte honom att somna» eftersom 

han alltid har vetat att hans mor »var rädd om den vasen, att hon älskade den» (s. 13). Hans 

hem har alltså laddats med trygghetskänslor, som han anpassar sig efter.172 Dagliga hand-

lingar genomsyras därtill av minnena av modern: »När Ingemar var på väg hemåt, knöt 

halsduken och mindes mammans händer – ordentlig knut… drog lite för hårt» (s. 97). Även 

utomstående insinuerar att Ingemar är en morsgris, när han lägger fram planen att resa till 

Spanien: »Mammas lilla pojke, skrattade Holm. Vad ska du dit och göra?» (s. 80). Klaras 

bild av Ingemar präglas likaså av dennes emotionella bindning till modern. Hon minns hur 

Ingemar 

 
rynkade pannan, svarade inte. Tänkte på annat. Antingen på mamman eller politiken, 

det fanns bara de två polerna för honom, studsade in och ut ur varandra, märkligt an-

gränsande. Hon visste att mamman, Eivor, haft drömmar om hans framtid. Hade trott 

på honom som ingen någonsin trott på Klara (s. 135). 

 

Närheten till modern är dock ingenting som Ingemar vill offentliggöra. Sedan moderns 

begravning har Ingemar exempelvis lärt sig att skämmas för sina tårar, eftersom fadern, 

vid begravningen, räckte sin snyftande son sin torra näsduk, och sade att det räcker nu – 

med en harkling (s. 320). 

När Klara har lämnat honom vill han inte återvända hem, eftersom allting påminner 

honom om tomheten i tillvaron: 

 
Han ville gå till Klara […] Han ville inte gå hem. Vart som helst men inte dit. Inte till 

fåtöljen, vasen, den bruna linoleummattan. Allt det invanda, som inte ens var hans, 

utan mammans – och pappans, men mest mammans. Det hade blivit stående. Om han 

fyllt rummet med sitt egna kanske han inte skulle känna sådan tomhet (s. 77). 

 

                                                        
172 Jfr Ahmed. »Affective Economies». 2004, s. 119. 
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Fastän modern är död kan Ingemar inte förgäta hennes bannor och lärdomar. I Spanien 

glider han in i ett minne, och berättar i tanken för sin mor om vad som händer: »det sjungs, 

dansas, men jag dansar inte, mamma, det har du sagt till mig en gång att jag inte är gjord 

för […] det är ett helvete att inte kunna sova när man vet att man nästa dag måste upp och 

göra sitt bästa, jag tror i varje fall att jag gör mitt bästa, mamma» (s. 169). Vid ett tillfälle 

ska Ingemar och Ragnar kasta granater in genom fönstret på ett hus fyllt av fascister. Ut 

kommer en blödande kvinna med ett barn i famnen och en flicka bakom sig. Ingemar 

berättar om händelsen för sin mor i tanken, och bedyrar att det inte var han som kastade 

granaten eller dödade barnet (s. 323f). Modern blir alltså ett rättesnöre för Ingemars agens, 

men genom tankesamtalen med henne rättfärdigar hon också hans handlingar. Berättaren 

antyder att det rentav är modern – som genom sin frånvaro – är skälet till att han reser till 

kriget: »Om Eivor levt kanske han inte hade rest till Spanien» (s. 231). Ingemar har 

nämligen »levt på mammans kärlek som på en enorm matsäck. Den var tänkt att räcka för 

evigt men evigt sprack sönder i grusliknande bitar» (s. 324). 

Kriget får dock Ingemar att gå från morsgris till morsk. I ett brev ondgör han sig över 

Hellgren: »Den där jävla Hellgren hatar jag och om han stått här framför mig hade jag 

dödat honom på fläcken. Fienden måste röjas undan» (s. 309). Detta skriver han kort efter 

att ha bevittnat en arkebusering inom de egna leden. Även i drömmarnas värld kaxar han 

upp sig, och tar till våld. Han drömmer om en bortsprungen katt som har förändrats när 

den kommer hem; han blir »besviken på katten och elak», sparkar på den, och vill inte ha 

den när den har blivit »så främmande och skör» (s. 318). Platsens affektiva laddning har 

alltså påverkat Ingemar.173 Han närmar sig en uppgång i den hegemoniska maskuliniteten, 

givet våldet, aggressionerna, och sinnesförändringen som har ägt rum i hans person.174 

Hans uppgång i vuxenlivet synliggörs också när han ligger i skyttegraven och föreställer sig 

sin mor: »Men jag är inget barn längre, ser väl mamma? Nej, förstår mamma, jag har blivit 

en myra i en stor skog» (s. 227). Han sätter själv ord på identitetsförändringen i ett av sina 

brev till Klara: »Jag har varit här i över ett år och är inte längre någons son, jag kan heta 

vad som helst och leva var som helst. De som överlever ett slag får lätt hybris» (ibid.). 

* * * 

Tanken om Klara upptar en stor del av Ingemars vakna tid. När han ser »henne på håll» 

efter att ha lämnat henne i avsky över hennes flirt med Hellgren blir hjärtat »tungt av stolt-

het och bedrövelse» och när »hon gick därifrån – med en väninna han aldrig sett förr visste 

inte Ingemar vart han skulle ta vägen. Han irrade på gatorna i Gävle» (s. 120). 

                                                        
173 Jfr ibid. 
174 Jfr Connell. Maskuliniteter. 2008, s. 85. 
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På ett café läser Ingemar en annons om att hjälpa Spaniens folk, och skyndar sig däri-

från: »Han behövde berätta för någon. Han ville berätta för Klara» (s. 35). Ingemar har, 

ända sedan modern dog, ett behov av att tala om sina känslor och intryck med andra – och 

uteslutande är det just kvinnliga karaktärer som han tyr sig till. När Ingemar väl kommer 

till Spanien och möter Conxa blir hon snabbt en länk till både modern och Klara. Detta 

sammanfaller med insikten att Ingemar har haft få glädjestunder i sitt liv:  

 
Han kunde inte minnas om han någonsin känt glädje ens? När Conxa tog hans hand 

och de lindade in fingrarna i varandras försökte han komma på sådana platser – och 

kunde bara minnas: mammans knä, Klaras famn, och så längst fram i demonstrations-

tåget […]. Hur svårt det hade varit då att inte skratta, inte ens le – han måste se allvarlig 

ut. Nu ville han skratta, fast kriget fanns bakom de där bergen (s. 190). 

 

När Ingemar träffar Conxa på ett tåg, efter att tidigare ha sett henne på fyllan, känner han 

en särskild doft från henne som väcker svårdefinierade minnen till liv hos honom (s. 159). 

Conxas väsen skapar, likt så många andra ting, ett falskt minne hos honom, och han 

övertygas om att han och Conxa måste ha träffats tidigare. Han menar sig »verkligen» 

minnas henne, och trycker »in näsan i hennes hår, han letade efter lukten som skulle göra 

honom trygg, men hittade den inte» (s. 191). Relationen till Conxa, som blir kort, fylls ändå 

av emotionell bindning – genom Ingemars känsla av att de redan har setts tidigare.  

* * * 

Ingemar uppvisar queera tendenser och frångår den heteronormativa världssynen. Han 

lever förvisso i dåtiden, men han bryter till och med mot dåtidens normer. Bland annat är 

han tveksam inför tanken att fullborda det heteronormativa äktenskapet genom att »sätta 

oönskade barn till den här världen, som redan är så grym» (s. 22). Likaså ser han ner på 

äktenskapet mellan man och hustru; han tänker »inte vara någon fjantig filmfigur och 

svepa iväg med henne» när Klara tjatar om framtiden (s. 31). Ingemars misstro för det 

heteronormativa livet summeras av berättaren: »Klara pratade om familj, hon gjorde det 

med undertoner: de skulle ha det som alla andra och det stod Ingemar inte ut med» (s. 87). 

Ingemar hamnar i situationer där hans kropp jämförs med andra manskroppar. 

Berättaren antyder bland annat att »Ragnar med det rödblonda håret såg bra ut, om Inge-

mar kunde bedöma sådant» (s. 167). Även arbetskamraten Larsas kropp beundras: 

 
Ingen av de andra arbetarna fick sådana beundrande blickar från förmän och direktörer 

och kaptener. Säckarna blev tyngre i värmen. Larsas brunbrända hud svettglänste. 

Ingemar fick för sig att han njöt av det. Han visslade och gick mot båten. Ingemar 

stirrade på säckarna framför sig (s. 28).  
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Utan att behöva göra en alltför generös tolkning är det ändå anmärkningsvärt att texten 

kan uttydas som en dubbelmening. Pronomenet »han» kan här åsyfta två ting: antingen 

gillar Larsa uppmärksamhet från andra män, eller så tilltalas Ingemar av tanken på en 

muskulös kropp i arbete. Att det är just säckar, som mycket väl har en sexuell koppling till 

manspungar, låter jag bara konstatera. En liknande kroppsbetraktelse äger rum i Spanien: 

 
Han stod på arenan tillsammans med de andra. De skulle delas in i kompanier […]. De 

spanade in varandras kroppar och blickar: vem skulle driva på, orka och våga, och vem 

skulle de få tjata på, gaska upp, all energi det skulle ta (s. 164). 

 

Under romanens gång är det specifikt två män till vilka Ingemar känner en viss emotionell 

bindning. Den ene är Verner Holm, som genom sitt »omanliga» sätt får även Ingemar att 

uppvisa en »omanlighet» givet den rådande tidsandan: 

 
Verner Holm hade frågat om han var kär. Man frågade inte varandra om sådana saker, 

åtminstone inte allvarligt menat […]. Det var inte meningen att han skulle svara på det, 

ända skruvade Ingemar på sig, på ett sätt som karlar inte gör (s. 30). 

 

Verner lever därtill ett bekymmersamt liv, och Ingemar sympatiserar med honom: 

 
Ingemar lade sin späda hand över hans stora som hade mörkt hår i buketter långt 

ner på fingrarna. 

Jag fattar hur du har haft det, sa han. 

Verner drog blixtsnabbt åt sig handen. 

Va fan pratar du om? 

Han reste sig och fnös. Det syntes på händerna att de ville nita honom. 

Vem fan tror du att du är? Lille Ingemar… (s. 38). 

 

Scenen avbryts när John och Eken kommer in och försöker läsa av situationen. »Vi 

kärleksgnabbar, förstår ni, för unge herr Bäckström här tror att han har levt ett långt liv 

och kan prata därefter», säger Verner (ibid.). Senare undrar Ingemar varför han och Verner 

verkar dras till varandra: »Mötet var klart, de andra hade gått och Ingemar begrepp inte 

varför han jämt blev ensam kvar med Verner, som om de drogs till varandra» (s. 122). När 

John meddelar att Verner är död tar Ingemar emot honom: »John började grina igen och 

det var som om han föll in i Ingemars famn» (s. 132). Här uppvisar männen en emotionell 

sida, i homosocialt sällskap, som inte avskräcks av tanken på manlig närhet. 
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Även idolen Joe Hill utgör en man som Ingemar dras till: »Det handlade inte om simpla 

sammanträffanden […] utan samband snarare, trådar som drar samman kroppar, trots av-

stånd i tid och rum. Nej, inte de orden heller!» (s. 41f). Med den formuleringen, att trådar 

skulle föra Ingemars och Joe Hills kroppar samman, har en alldeles för hög sexuell konno-

tation – alltså måste han ångra sin formulering. 

En annan viktig man som frammanar emotioner hos Ingemar är Klas, som han möter i 

Spanien. Klas tycks hysa känslor för en Paul, och vill inte att Ingemar berättar det för nå-

gon. Ingemar tycks inte riktigt förstå sammanhanget (s. 163). När de senare åker i en lastbil 

tillsammans låter berättaren avslöja att Ingemars lår ligger »tätt intill Klas. Kanske var det 

från honom mörkret kom farande? […] Han log, tryckte till med sitt lår mot Klas, och 

miraklet skedde, att Klas också log» (s. 178). Senare, i tumultet, kommer Klas »springande 

mot Ingemar» varpå de »omfamnade varandra» (s. 207). 

Ingemars queera inställning till könsrollerna summeras tydligast i en konversation med 

Ragnar, som frågar honom om han verkligen tycker att »det är fruntimmersgöra att slåss?» 

Ingemar svarar: »Om det ska kunna bli en annan värld kanske allt måste ändras?» (s. 157). 

 

6.2.3. INGEMARS MAKTMEDEL 

Ingemars maktmedel synliggörs dels i relationen till Klara, och dels i relationen till Conxa. 

Klara hamnar ofta i situationer där Ingemar »predikar för henne» (s. 42). Ingemar lyssnar 

på ett första maj-tal, och håller sedan en liten utläggning om jämställdhet inför Klara (s. 

21). Trots jämställdhetens ideal menar Ingemar att det är skillnad på det manliga arbetet 

att lyfta kaffesäckar som han själv utför – och som han menar är mer slitsamt – än att böja 

ryggen över späd spaghetti på Makaronifabriken, som är Klaras jobb (s. 23f). Givet sina 

predikningar projicerar Ingemar föreställningen att han har en kunskapsmakt som Klara 

inte besitter, vilket ger Ingemar den onto-formativa makten i förhållandet dem emellan.175 

Han kan i själva verket ha drabbats av ungdomens övertro på sig själv:  

 
Du förstår, Klara, hade Ingemar sagt, när man sett så mycket som jag, då vet man 

hur viktigt det är att – 

Hon avbröt honom, med ett litet, hårt skratt. 

Och vad har du sett, Ingemar? skrattade hon. Och sedan kom det: Har du någonsin 

varit utanför Gävle ens? Har du varit i Stockholm? Som Joe Hill? (s. 87). 

 

Jämställdhetstalet finner dock sina brister. I Spanien ställer han »sig vid fönstret» och 

känner sig nedstämd: 

                                                        
175 Jfr a.a. s. 107f. 
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Han hade aldrig varit utanför Gävle och som längst hade han cyklat ut till Bönan och 

fyren. Med Klara en riktigt varm dag. De sprang mot vattnet och det var förtretligt att 

hon var snabbare i än han (s. 149). 

 

Ingemar tycks ändå husera en fäbless för mannens dominans över kvinnan – åtminstone i 

fysisk bemärkelse. Vad maktrelationen till Conxa anbelangar, är platsen av stor betydelse: 

 
Ingemar tittade åt Conxas håll. I Murcia var det lätt att låtsas vara någon annan. Han 

bjöd upp henne, fast han inte dansade […] Han borrade in näsan i hennes hår och kände 

doften som fick honom att känna sig lugn (s. 183). 

 

Till en början konstrueras Conxa som överlägsen Ingemar – hon är van vid att använda ett 

gevär, medan Ingemar »inte kunde lyfta geväret ordentligt» (s. 43) och därmed brister i sin 

yrkesmässigt bundna identitet, för att tala med Johansson.176 Något sorts begär uppstår 

snabbt mellan dem: Conxa, med sin hand på Ingemars lår, insinuerar att de kan låtsas att 

de har »med varandra att göra» (s. 184) – och tre nätter i rad sitter de vid en flod, varvid 

Conxa somnar »på hans axel» (s. 188). Ingemars begär får honom att kaxa till sig: 

 
Hon sov när han kom in till henne i tältet. 

Nej Ingemar, inte i natt, sa hon när han lade sig bakom henne på den tunna 

madrassen med armarna om hennes armar. 

Han skrattade som han brukade åt hennes uttal. Säg Joe Hill istället, tänkte han. 

Säg hjälte. Sug min kuk. Han tryckte sig närmare. Han visste inte, när han tänkte efter, 

en enda flicka i Gävle som inte skulle kunna falla för honom (s. 197). 

 

Ingemar blir ivrig och drar i hennes byxor, varvid hon knuffar ut honom från skogsgläntan: 

»Han hade bestämt innan hur det skulle bli. Han skulle in i den kroppen och bestämma 

varje rörelse» (s. 198). Conxa förklarar emellertid att de måste sova, och att de alla är »väl-

digt ledsna» över förlusterna i slaget. Ingemar reagerar med skam: 

 
Jag älskar dig, sa Ingemar, fast han inte alls visste vad kärlek var och fast han ville 

dunka hennes huvud i väggen när hon inte sa det han måste höra, inte tog emot honom. 

Kuken slaknade och han ville krypa ihop på ett ställe långt inne i kroppen, ett ställe dit 

ingen kom åt (ibid.). 

 

                                                        
176 Jfr Johansson. Skogarnas fria söner. 1994, s. 21f. 
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Här närmar sig Ingemar den hegemoniska maskuliniteten – i så måtto att han vill ta 

sig friheter med Conxas kropp och uppgå i revirtänkande och promiskuitet177 – men 

han accepterar ändå hennes vägran, och känner sig liten därefter. Det är även här 

som Ingemars maktlöshet uppenbarar sig – i relationen till Conxa. I relationen till 

Klara har maktlösheten redan etablerat sig när han är hemma i Gävle: 

 
Innan han vek av på den vanliga platsen tittade han så långt upp på Södra Kungsgatan 

han kunde. Blev stående, undrade vad hon gjorde, om hon tänkte på honom. Hon låg 

väl där, utslätad, under Hellgrens kropp som var längre än Ingemars, muskulösare, det 

fanns ingen rättvisa i det heller (s. 29). 

 

Med andra ord är det i själva verket Klara som besitter den onto-formativa makten över 

Ingemars verklighet, i så måtto att hon, genom sina handlingar, driver honom till lands-

flykt.178 I relationen med Klara uppnår Ingemar aldrig en hegemonisk maskulinitet, utan 

ser i stället sitt revir inkräktat av Hellgren, som i Ingemars tankar konstrueras som en alfa-

hanne. Ingemars hegemoniska maskulinitet upprätthålls alltså inte av kvinnorna i hans liv, 

utan elimineras snarare av dem, i kontrast till Connells utgångspunkt.179 

 

6.3. LELLE I SILVERVÄGEN 
Lennart »Lelle» Gustafsson är gymnasielärare.180 Mer specifikt är han lärare i matematik 

(s. 148) på Tallbackaskolan i den fiktiva orten Glimmersträsk (s. 201). Under sommarlovet 

kör han runt längs Silvervägen för att leta efter sin dotter Lina, som försvann för tre år 

sedan (s. 12). Kroppsligt befinner sig hans hälsa i nedåtgående riktning. Hans exfru Anette 

menar att han är »mager och smutsig och sover for lite», och att han »håller på att ta kål 

på» sig själv (s. 113) – och »några skönhetsgener besatt han inte», menar berättaren (s. 11). 

Lelles egen far har »supit ihjäl sig» och Lelle hade »fått sitta ensam om kvällarna medan 

mamman arbetade». Han har även ärvt faderns alkoholistiska tendenser:  

 
Han hade bara varit en sju, åtta år när han började halsa i sig slattarna, det som blivit 

kvar efter fadern. Han lärde sig snabbt skillnad på starkt och lätt, bara på smaken. […] 

Han var inte gammal när han drack sig full första gången och vaknade med en spypöl 

intill sängkanten (s. 68). 

                                                        
177 Jfr Connell. Maskuliniteter. 2008, s. 85. 
178 Jfr a.a. s. 107f.  
179 Jfr Connell. Gender and Power. 1987, s. 183f. 
180 Jackson. Silvervägen. 2018, s. 104. I fortsättningen hänvisar jag till denna utgåva i den löpande texten. 
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Dottern Lina har dock »aldrig sett honom dricka, och det var han tacksam för». Det är 

rentav »det enda han lovat sig själv: att hans barn aldrig skulle lämnas ensam. Hon skulle 

aldrig bli åsidosatt till förmån för spriten eller något annat» (ibid.). Nu när hon inte längre 

finns i hans närvaro, tar Lelle till whiskyn för at lugna nerverna, för att »kunna lägga [saker 

och ting] bakom sig och ta nya tag» (s. 92). 

Lelle lever ensam, sedan Lina försvann, och Anette lämnade honom. Medan Anette tror 

att dottern är död, och engagerar sig på olika fora för att hålla dotterns minne vid liv, är 

Lelle ute och letar aktivt efter ledtrådar till vad som hände dottern. Skillnaden mellan deras 

hållningar gestaltas tydligt i följande dialog (s. 24f): 

 
– Varför kan du inte engagera dig på sociala medier? brukade Anette tjata. 

– Engagera mig i vad? Ett virtuellt gråtkalas? 

– Det handlar faktiskt om Lina. 

– Jag vet inte om du fattat det, men mitt fokus är på att hitta Lina, inte sörja henne.  

 

6.3.1. LELLES HANDLINGAR 

Lelles handlingar drivs av hans hängivenhet – eller besatthet – vid tanken att finna sin 

försvunna dotter Lina. Hängivenheten utgör hans passion som i sin tur konstituerar hans 

identitet, som rentav eskalerar över hans egen kontroll.181 Hans huvudsakliga handling 

kretsar kring att köra fram och tillbaka längs Silvervägen eftersom Lina »var tydligast då, 

när han körde genom natten och ljuset hängde sig kvar» (s. 11). Lelle tänker »inte ge sig 

förrän varje millimeter var täckt, förrän varenda vägstump och vändplatta och ruttet 

människobygge var genomsökt» (s. 25). Hängivelsen leder honom till handlingar som 

bland annat påverkar hans hälsa negativt: det är nämligen »bara när han letade efter henne 

som han rökte» (s. 11) – och att få sova åtminstone fyra timmar »var mer än han brukade» 

(s. 22f). I tre års tid har sökandet lett till ett försummande av den kroppsliga hälsan: 

 
Han varken sov eller åt. Han kom hem efter långa dygn av letande med nedsmutsade 

kläder och revor i ansiktet som han inte kunde redogöra för. Anette slutade fråga. 

Kanske var han till och med lättad när hon lämnade honom för Thomas så att han fick 

ägna sig helt åt sökandet. Sökandet var allt han hade (s. 24). 

 

Lelle är därtill en rutinmässig man, och hans handlingar utfår från invanda mönster: »Han 

hade kört längs denna riksväg, som i folkmun kallades Silvervägen, så många gånger att 

han kände den utan och innan» (s. 12). Repetitionen och stiliseringen av hans genus kretsar 

                                                        
181 Jfr Altieri. The Particulars of Rapture. 2003, s. 2. 
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alltså kring letandet, och indirekt till hans utträde ur fadersrollen.182 Hans hängivelse leder 

dock även till positiva handlingar. Lelle bestämmer sig bland annat för att städa huset, vid 

insikten att Lina hade vänt i tröskeln om hon hade kommit på besök, i tron att det var fel 

hus – så stökigt som där är (s. 174). Den försvunna dottern Lina utgör med andra ord en 

handlingsskapare i Lelles liv, som han ständigt blir påmind om i tillvaron: 

 
Allting påminde om Lina. Hon hade varit indränkt i myggolja den där sista morgonen. 

Det var egentligen det enda han mindes, att han hade vevat ner rutan för att vädra ut 

lukten efter att han släppt av henne vid bussen. [...] Han hade sagt det till poliserna på 

kvällen efteråt, att Lina stank av myggolja. Anette hade tittat på honom som om han 

var en total främling, någon som hon skämdes för (s. 12f). 

 

Lelles handlingar drivs därtill av hans skuldkänslor och av utträdet ur fadersrollen. Anette 

 
hade slagit honom med öppna handflator och skrikit att det var hans fel, det var han 

som borde ha sett till att hon kom med bussen, det var han som hade tagit hennes flicka 

ifrån henne. Hon hade slagit och klöst efter honom tills han fick fatt i hennes armar och 

kramade henne så hårt han kunde tills musklerna mjuknade och hon smälte ihop under 

honom. Dagen då Lina försvann var sista gången de rört vid varandra (s. 23). 

 

Exfrun Anette konstrueras här som den som tar till våld i äktenskapet, och hennes klagomål 

har satt sina spår i exmaken, som bemöter hennes klösande naglar med en omfamning. En 

annan tydlig skillnad mellan exmakarnas handlingsmönster synliggörs i hur de bearbetar 

sin sorg – som också står i relation till deras respektive privata regioner. Anette  

 
startade en Facebooksida tillägnad Linas försvinnande, anordnade träffar och gav 

intervjuer som fick hans armhår att resa sig. Detaljer om deras mest privata liv. Detaljer 

om Lina som han ville värna (ibid.). 

 

Lelles privata region sträcker sig alltså längre än Anettes i fråga om sorgen.183 »Själv pra-

tade han inte med någon. Han hade inte tid. Han skulle hitta Lina. Letandet var allt som 

spelade någon roll», avslöjar berättaren (ibid.). Lelle konstrueras därmed som en hand-

lingens man, till skillnad från de personer som har gillat evenemanget på Facebook över 

Linas planerade minnesvaka (s. 24). Lelles handlingsmönster får honom rentav att uppgå 

i vigilantism: »Så gott som dagligen ringde han polisen och skrek åt dem att göra sitt jobb» 

(ibid.). De situationer som Lelle försätter sig i baseras alltså nog så mycket på en känsla av 

                                                        
182 Jfr Butler. Genustrubbel. 2007, s. 88. 
183 Jfr Goffman. Jaget och maskerna. 2000, s. 22f. 
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skam och misslyckande som på en känsla av upprättelse. Just denna handling – letandet – 

som utgör Lelles mest utmärkande handling, utgör även hans mest privata: 

 
Det var ingen som visste att han körde om nätterna och letade efter Lina. Att han 

kedjerökte cigaretter och lade armen kring passagerarsätet och konverserade med sin 

dotter som om hon faktiskt var där, som om hon aldrig hade försvunnit. Han hade 

ingen att berätta för (s. 12).  

 

Han är egentligen medveten om att hela grannskapet – om inte rentav hela byn – 

redan känner till hans hängivenhet, men han vill ändå hålla den gömd för grannarna: 

 
Lelle duckade så att de inte skulle se honom när han gick till bilen. Han rullade nerför 

uppfarten så långt det gick innan han slog igång motorn. Fast han var ganska säker på 

att grannarna visste att han försvann om kvällarna (s. 28). 

 

Han vill alltså inte framstå som alltför hängiven, samtidigt som han känner pressen att göra 

rätt för sig. Anette anar att han är ute och kör om nätterna, och antyder det under ett 

telefonsamtal som Lelle är snabb att avsluta utan att besvara hennes frågor (s. 22). Orsaken 

till de sömnproblem som har drabbat honom vill han inte heller låta avslöja för andra: 

 
Lelle sov inte längre om somrarna. Han skyllde på ljuset, på solen som aldrig gick ner 

och som letade sig in genom rullgardinernas svarta fiber [...] Han skyllde på allt föru-

tom det som verkligen höll honom vaken (s. 28). 

 

Lelles handlingsmönster förändras – eller förstärks – när Meja inträder i hans liv, och han 

successivt återgår till fadersrollen, men redan när exfrun Anette ringer och meddelar att 

hon är gravid får han ett infall. Han insinuerar att det mycket väl kan vara hans barn, 

eftersom de låg med varandra. Anette insisterar på att det är hennes nye man som är fadern 

(s. 188). Lelle minns då tillbaka på hur Anette ville genomföra en abort när hon hade blivit 

gravid med Lina, och hur han hade lovat att sluta röka om hon behöll barnet. Så blev det, 

och han förblev rökfri i sjutton år – som ett resultat av den krisreaktion som det innebar.184 

Infallet drabbar honom sålunda:  

 
Han vevade ner rutan och lät den halvrökta cigaretten falla ner på den spruckna 

asfalten. Sedan tog han cigarettpaketet och lät det flyga samma väg. Anette kunde säga 

vad hon ville, han visste ändå att det var hans barn (s. 190). 

                                                        
184 Jfr a.a. s. 149. 
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Att han beslutar sig för att sluta röka på nytt utgör en symbolisk handling, men den 

konstruerar ändå en identitet: nämligen Lelles återuppgång i fadersrollen. När Meja börjar 

i hans klass tar han henne till sig. Han ser henne vid busskuren och erbjuder henne skjuts 

hem i regnet (s. 208). Han ser genast likheterna mellan Meja och Lina (s. 210f). Ännu en 

symbolisk handling som bekräftar detta är hur han, trots att han fryser »där han satt på 

den våta bänken» ändå blir »sittande tills bussen kom och han försäkrat sig om att hon 

klivit på» (s. 224). Berättaren kommer fram till slutsatsen att Lelle utvecklar faderskänslor 

för Meja: »Sedan Lina försvann var det impulserna som styrde. Han gjorde saker, hans 

kropp förde honom till nya platser utan att hjärnan hann ikapp. Utan förvarning» (s. 226). 

Det är också genom likheten mellan Meja och Lina – att historien upprepar sig – som Lelle 

ger sig ut på jakt efter Meja, när hennes stol har »stått tom i två veckor» och han inte kan 

vänta längre: »Han kunde inte leva med två tomma stolar» (s. 268). Meja uppgår till slut i 

rollen som hans dotter: »På hemvägen lät han henne ta ratten trots att hon inte hade kör-

kort», och hade »det inte varit för andetagen intill honom hade han nog övermannats av 

den gamla förtvivlan och vanmakten. Men nu hade han insett att han inte längre behövde 

färdas i oändligheten» (s. 296). Lelles handlingar och rastlöshet – i brist på katexis185 – 

avslutas alltså i och med återuppgången i fadersrollen, och än en gång kan han rota sig i 

tillvaron, vilket innebär att hans manlighet är situationellt beroende av den omgivande 

kulturen, starkast manifesterad i frånvaron av dottern Lina och alla bybornas misstankar 

mot honom, och sedan manifesterad av Meja, som den nya dottern.186 Den tidigare 

stiliseringen av hans genus har alltså brustit, när han inte längre kan repetera sitt sökande, 

och han uppgår därför i en ny maskulin identitet, som stiliseras genom andra handlingar.187 

 

6.3.2. LELLES KÄNSLOR 

Lelles känslomässiga bindning är nästan uteslutande kopplad till den försvunna dottern 

Lina – till vilken han känner en gemenskap, trots hennes fysiska frånvaro, och som även 

utgör ett tvång i hans tillvaro. Det är tanken på henne som får honom att reagera 

emotionellt på sin tillvaros stimuli. Därtill tycks han känna en diger ensamhet. När han 

träffar Birgers tre söner för första gången kommer en matt känsla över honom: »Lelle 

kände energin från de unga männen, samhörigheten. Det gjorde honom matt, tröttheten 

lade sig som ett ok över skuldrorna och han reste sig så häftigt att bitterkaffet skvalpade i 

koppen» (s. 216). Rimligen saknar Lelle ett homosocialt kapital (och i förlängningen vänner 

                                                        
185 Jfr Connell. Maskuliniteter. 2008, s. 123. 
186 Jfr Johansson. Skogarnas fria söner. 1994, s. 170f. 
187 Jfr Butler. Genustrubbel. 2007, s. 219f. 
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över huvud taget, utöver närpolisen Hassan). Även Meja delar den uppfattningen om Lelle. 

I hennes egna ord: »Han verkar så ensam. Så övergiven» (s. 218). 

Det är inte förrän mot slutet som Lelle visar glädje, när åsynen av inger en mindre eufori 

hos honom: »Det spratt till i honom när han såg henne, som av lättnad att hon satt där, 

eller kanske rentav glädje. Tuschpennan kändes lätt i handen när han började ställa upp 

talen» (s. 236). Hon börjar alltså utgöra den katexis som så länge har fattats honom.188 

Ibland framstår Lelle som ett nervvrak som tar till spriten för att lugna sig, när blodet 

börjar »sjunga i huvudet och han önskade att han tagit sig en liten sup. För nerverna» (s. 

57). Han uppvisar också en livsleda: när han står vid en gammal ättestupa lutar han sig 

framåt och tanken på att hoppa »kändes befriande den också. Att det fanns valmöjligheter, 

även om han visste att det bara var önsketänkande. Han skulle aldrig kunna göra slut på 

sig förrän han visste vad som hänt Lina. Annars hade han gjort det för länge sedan» (s. 63). 

Han bryr sig inte heller om tiden. I hans egna ord: »Fan bryr jag mig om det. Jag skulle 

sova bort resten av livet om jag kunde» (s. 258). Lelles emotionella habitualtillstånd präglas 

därtill av en misantropisk inställning eller en öppen bitterhet. Han avskyr fredagar, när  

 
alla blankögda kollegor skulle hem till sina upplysta hem och sitt tacomys. Hem till 

barn och sambos och den där känslan av tillfällig fulländning. Han mindes den känslan, 

av att ha något att komma hem till. Lina och Anette och tända ljus på middagsbordet. 

Kanske en film. Enkel vardagslyx som tedde sig så fjärran nu (s. 245). 

 

Han hatar därtill sommaren, eftersom den påminner »om all den lycka som inte längre 

fanns», låter berättaren förkunna, men skriver därefter att han »gjorde sak av att inte titta 

åt grannens håll. Han hade blivit duktig på det genom åren, att stålsätta sig mot alla idyller 

som utspelade sig omkring honom» (s. 57). Lelle förmår alltså att trotsa det vackra som 

utspelar sig i hans närhet, men kan inte värja sig mot tanken om det vackra i hans privata 

illusioner som inte längre finns i verkligheten, d.v.s. dottern. Lelles världsförakt kommer 

åter upp till ytan när hans vän, närpolisen Hassan, beslagtar hans bil:  

 
Om det var något han lärt sig under de tre mardrömsåren så var det att världen var en 

smutsig och opålitlig plats, och det norrländska inlandet var inget undantag. Folk gick 

inte att lita på. Så enkelt var det (s. 146). 

 

Offentligt konstrueras han alltså som känslokall – med undantag för det mest centrala 

känsloläget, nämligen ilskan. Under en av sina nattliga körningar ser han Mikael Varg, som 

var Linas pojkvän. Berättaren avslöjar att Lelle »kände hur ilskan blev till galla i halsen. 

                                                        
188 Jfr Connell. Maskuliniteter. 2008, s. 123. 



 51. 

Handen på ratten tappade fästet. Fingrarna formade nävar». Den unge mannen mimar hur 

han tar en pistol och skjuter mot Lelle, och sedan blåser på pekfingret. Lelle sneglar på 

handskfacket där hans egen pistol ligger, och tänker tanken att besvara luftskottet med ett 

riktigt, men »han hörde Linas protester intill sig och lade in backen istället» (s. 58). Lelle 

kör ut till gården flera gånger i veckan »bara för att visa grabben att han fortfarande hade 

honom under uppsikt, även om alla andra hade vänt blickarna åt annat håll» (s. 59). 

Lelle riktar sin ilska inte bara mot enskilda personer, utan även naturen: »Han kastade 

macka med van hand, kastade hårt som om det var havet han var arg på. Bara saltlukten 

gav honom kväljningar numer» (s. 68). Därtill riktar han sin ilska mot hela byasamhället: 

 
Byborna gjorde honom illa till mods. Lelle kände det med hela kroppen även om han 

inte kunde sätta ord på varför. Ilskan brann som en feber i honom, gjorde det omöjligt 

att se dem i ögonen. [...] Alla dessa människor som borde ha sett någonting. Som 

kanske var inblandade. Hela Glimmersträsk stod i skuld. Till den dagen då han fick 

Lina tillbaka ksulle han se snett på varenda bybo (s. 86). 

 

Lelles misstro, förakt, och ilska är kollektivt förbunden och emanerar ur hela platsen – som 

därmed bidrar till konstruktionen av hans manlighet.189 Han fantiserar till och med om hur 

hans ilska urartar i våld mot byborna. När de når busskuren där Lina försvann 

 
hade ilskan svält i bröstet på honom så att det blev svårt att hålla facklan stadigt. Han 

såg framför sig hur han svingade elden mot folkmassan, svedde ansiktena på de nyfikna 

som stod närmast. Kunde nästan höra hur de skrek (s. 86). 

 

Känslosvallet blir för stort för honom, och han basunerar ut att de måste börja leta efter 

Lina och inte bara sörja henne (s. 87). Det är även känt i trakten att Lelle har nära till ilskan. 

Torbjörn anför inför Meja att alla »vet att Lelle Gustafsson har kort stubin», och att han 

slängdes ut ur jaktklubben eftersom att han »alltid skulle starta bråk» (s. 96). Lelles 

aggressioner syntes redan när polisen förhörde Lelle och exfrun Anette när Lina hade för-

svunnit. Polisens förebråelser hade »stuckit hål i honom», och till slut »hade det brustit för 

honom. Han hade greppat en av köksstolarna och slungat den med all kraft mot en av poli-

serna, en harig jävel som sprang ut och kallade på förstärkning» (s. 19). Till och med när 

han har löst mysteriet och Meja sköter om blommorna på Linas grav brister hans häm-

ningar och han uppgår i aggressioner:  

 

                                                        
189 Jfr Ahmed. »Affective Economies». 2004, s. 119. 
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Hon märkte inte att ilskan tagit över Lelle, att han vibrerade och andades spott genom 

läpparna. Inte förrän han började slå ut med armarna märkte hon. Han slog och spar-

kade och rev i allt det vackra, slog så att ljusen slocknade och blombladen spreds för 

vinden. Klöste upp jorden med fingrarna tills händerna svartnade, tills han tömts på 

luft och inte orkade mer (s. 295). 

 

När Lelle träffar Mejas alkoholiserade moder uppvisar han dock ett lugnt och lågaffektivt 

bemötande. Rimligen är han i tjänst, då han ändå har presenterat sig som Mejas lärare, 

men berättaren avslöjar: »Helst skulle han vilja ha ihjäl dem allihop, alla föräldrar som inte 

stred för sina barn, som var för upptagna med sitt eget lidande för att orka» (s. 230). 

* * * 

Nära kopplad till Lelles ilska är hans – och andras – rädsla: »Rädslan gjorde honom arg», 

avslöjar berättaren, och det visar sig att Lelles känslor stegrar, och att en känsla förbyts mot 

en annan (s. 164). När han letar efter ledtrådar på en ungdomsfest i skogen utan att få några 

svar visar det sig att han onekligen avskyr rädsla och feghet: 

 
Lelle drog upp huvan och såg ut över de bleka ansiktena, såg hur de undvek honom och 

han kämpade emot impulsen att storma dem allihop. Fälla dem till marken med bara 

händerna. Gå bärsärkargång genom deras fega ihoppressade kroppar. Han önskade att 

han hade haft pistolen. Den hade fått dem att tala (s. 164). 

 

Samtidigt tycks sorgen – när han påminns om Lina – göra honom svag, medan ilskan gör 

honom stark. Inför Jonas Ringberg, som avslöjar att Linas pojkvän har påstått sig bära 

skulden för hennes försvinnande, sjunker Lelle ner »på knä i vätan», och kan inte uppvisa 

den styrka som han annars visar (s. 169). Kort därefter reser han sig upp, stärkt av sin ilska: 

 
Lelle hävde sig upp och gick fram till bröderna. Kände hur ilskan rätade ut honom, 

gjorde honom större. Tankarna hann inte med. [...] Han ville slå och sparka och slita i 

stycken. Hela hans kropp skrek efter det. Att få göra illa (ibid.). 

 

Ungdomarna går till angrepp mot honom med en kniv, men han »såg att de tvekade, att de 

inte hade det i sig. Han kände besvikelsen som en tyngd i magen» (s. 170). Än en gång 

manifesteras hans avsky för feghet, vilket vittnar om ett högt värderande av personlig 

handlingskraft, som kännetecknar rurala män.190 

                                                        
190 Jfr Nordin. »När man inte vill vara själv». 2005, s. 29. 
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Lelles egen rädsla ställs i relation till ilskan genom insikten att hans ilska kan leda 

honom till hemska handlingar. Som berättaren sammanfattar det: »Galenskapen skrämde 

honom. Att han inte kunde hålla den stången. Att den skulle ta över» (s. 174). Därtill anty-

der berättaren att Lelle kanske är »rädd att han höll på att tappa förståndet» (s. 76). När 

Lelle finner Anette hemma hos sig, och har dragit pistolen i tanken att det är någon som 

har brutit sig in, säkrar han pistolen och lägger »ifrån sig den på bokhyllan. Ilskan gjorde 

att den skrämde honom» (s. 109). Här laddas mötet mellan ett objekt och en person som 

står honom nära med rädsla.191 Den emotionella laddningen av objekt återfinns även hos 

telefoner. Lelle är så traumatiserad att han inte kan höra ljudet av en telefonsignal utan att 

dränkas i ångest: »En telefonsignal drog genom rummet så att kaffet spilldes och hjärtat 

åkte upp i halsen. Lelle skulle aldrig mer vänja sig vid det ljudet. De skärande signalerna 

som kunde betyda att det var över nu, att det var just idag som livet skulle brista» (s. 73). 

I en annan scen, som visar hur hans skräck emanerar ur hans ilska, låter berättaren 

Lelles ilska gå överstyr, men han räddas av sin rädsla. Lelle söker upp Mikael Varg och 

bjuder honom på whisky och föreslår att de »begraver stridsyxan, för Linas skull». Det är 

dock bara ett spel: när Lelle tar en klunk av whiskyn känner han hur den bränner »ikapp 

med falskheten». Snabbt känner Lelle hur whiskyn ökar »vreden, hur hela hans inre bör-

jade sjuda. Barnskratten och det kluckande sjövattnet gjorde sitt till. Förde tankarna till 

Lina» (s. 176). I den här stunden står det för övrigt klart att Lelles emotionella lägen fram-

manas av associationer. Han lutar sig nära, och känner »hur vreden drev på honom, gjorde 

honom modig», men till slut tappar han besinningen och pressar sin osäkrade pistol mot 

Vargs revben (s. 177). Han känner hur vreden sköljer över honom, och han föreställer sig 

hur han skjuter Varg, och de konsekvenser som skulle komma av det, men hindrar sig när 

han föreställer sig Linas vädjande till honom att lägga undan vapnet. Lelle lämnar Varg, 

som ropar efter honom, men Lelle vill inte vända sig om: »Kunde inte. Rädslan för vad han 

nästan gjort svepte över honom och han började småspringa genom snåret. Bort från 

träsket och Vargen. Bort från själva galenskapen» (s. 179). Berättaren avslöjar att Lelle ville 

skjuta och få »ett slut på allt. Grabben först och sedan vända vapnet mot sig själv. Två skott 

bara, så var det över» (s. 183). Han ger pistolen till Hassan, som en säkerhetsåtgärd. 

Lelle har ingen tydlig idol som manifesterar den hegemoniska maskuliniteten192 – utan 

i stället blir hans visioner om sig själv som mördare och våldsanvändare den ikon som 

manifesterar den hegemoniska maskuliniteten som han räds för, och vilken han vill distan-

sera sig från. Den emotionella bindningen till Lina blir dock – rent strukturellt sett – själva 

gnistan som tänder hans hegemoniska maskulinitetsdrag, varvid Lina (kvinnan som ska 

                                                        
191 Jfr Ahmed. The Cultural Politics of Emotion. 2004, s. 7f. 
192 Jfr Connell. Maskuliniteter. 2008, s. 115. 
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räddas av mannen) upprättar Lelles hegemoniska maskulinitet.193 Å andra sidan är det 

också Meja – den andra kvinnan, som faktiskt räddas av mannen – som får honom att 

utträda ur sin hegemoniska maskulinitet och uppgå i fadersrollen igen. 

* * * 

Det känsloläge som Lelle inte exponerar för andra är sorgen. Inte nog med att han insisterar 

på att Lina inte är död och därför inte bör sörjas – han vill inte heller uppvisa tårar i det 

offentliga. När han söker igenom några förfallna gårdar visar han ett foto av dottern inför 

en av de kvarboende. Berättaren antyder att det kanske var »anspänningen, för med ens 

kände han hur ögonen svämmade över. Han harklade gråten ur halsen» (s. 47). Dagen efter 

att han har hotat Mikael Varg till livet ser Lelle framför sig hur nära han var att skjuta ho-

nom, och börjar snyfta:  »Slutade inte gråta förrän strömmen gick» (s. 187f). När han be-

söker Birger passar det inte heller att gråta offentligt: »Gråten kom fortfarande över ho-

nom, men han hade blivit en mästare på att inte ge efter för den» (s. 215). 

Lelles privata region är alltså intakt och vid. Den enda som får tillträde till hans privata 

region är Lina. När han sniffar på en whisky och längtar efter att få »sudda ut tankarna och 

bara sova bort några timmar», förmår han inte dricka den, eftersom »han hade Lina på 

tröskeln [...]. Det lilla barnet som aldrig skulle få se honom supa. Det var det han lovat 

henne när hon föddes. Att hon skulle få en riktig barndom» (s. 56). Linas ande innehar 

alltså den onto-formativa makten över Lelles verklighet.194 

 

6.3.3. LELLES MAKTMEDEL 

Lelle hamnar aldrig i några tydliga maktkonflikter med de kvinnliga karaktärerna, men 

däremot förekommer styrkemätningar mellan honom och de andra manliga karaktärerna, 

vilket antyder att den hegemoniska maskuliniteten är normativ i Glimmersträsk.195 

En som får utstå Lelles vrede är Linas expojkvän Mikael Varg, som smiter in i Linas rum 

för få han vill »komma nära henne», och sedan nödgas hoppa ut ur fönstret för att kunna 

komma undan. När Lelle förhör honom nyttjar han ilskans medel: han griper tag i Mikael 

Varg, tar »tag i det svettvåta håret och [sliter] upp det bleka ansiktet mot sitt eget» (s. 94). 

Han slår »handen i bordsskivan. Hårt, så att porslinet darrade bakom skåpluckorna» (s. 

97). Varg har ont i foten från fallet från fönstret, men Lelle ignorerar hans smärtor. Han 

fortsätter i stället med hotelserna: »Res dig upp och töm fickorna innan jag bryter din andra 

fot ur led!» Det visar sig att Varg har ett nakenfotografi av Lina i sin plånbok. Lelle reagerar 

                                                        
193 Jfr Connell. Gender and Power. 1987, s. 183f. 
194 Jfr Connell. Connell. Maskuliniteter. 2008, s. 107f. 
195 Jfr Connell & Messerschmidt. »Hegemonic Masculinity». 2005, s. 832. 
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utan att tänka: »Luften fastnade i lungorna och han slog instinktivt ut med handen, örfilade 

Varg så att han föll bakåt i stolen». Därefter ställer han »sig över honom. Såg hur Varg 

krympte i stolen, skylde sig bakom händerna» (s. 98). Scenen avslutas med att ilskan får  

 
hela rummet att pulsera omkring honom. Lelle tog bilden av Lina och rev den i strimlor 

med skälvande fingrar. Lät dem regna över bordet. Sedan vände han sig mot Varg och 

slog honom ur stolen. 

– Stick härifrån innan jag har ihjäl dig!» (s. 99). 

 

Här uppvisar Lelle drag av en hegemonisk maskulinitet, givet de aggressiva metoder han 

tar till för att utöva makt och försvara sitt revir.196 Vad Lelles maktlöshet anbelangar, synlig-

görs den tydligt i relation till naturen: han står maktlös när dimman tjocknar och körningen 

omöjliggörs: »Vägen låg som en dödsfälla intill honom, övergiven och väntande. En hel 

natts sökande skulle gå förlorad» (s. 102). Även årstiderna påverkar hans maktmedel:  

 
Han hade supit sig igenom den första vintern, då snön låg tung och tjock och de hade 

köldknäppar kring fyrtiostrecket, Han kunde ändå inte leta. Polisen kunde inte heller 

leta, oavsett vad de sa. Allting låg begravt under kylan och snön (s. 245f). 

 

Vintern gör honom alltså maktlös och landskapet förändrar därmed förutsättningarna för 

hans manlighet. Likaså står han maktlös när polisen beslagtar hans bil: han tar sig upp på 

Glimmersberget till fots i syfte att få fatt på några ungdomar och vrida ledtrådar ur dem, 

men Linas röst säger åt honom att gå hem, eftersom han inte har någonting där att göra. 

Bilen blir här en förlängning av Lelles kropp, och till och med Linas röst bekräftar att han 

känner sig modstulen utan sitt pansar på vägen (s. 161f). Även Lelles kropp framträder som 

maktlös när han jämför sig med närpolisen Hassan, »det närmaste en vän som Lelle kunde 

komma nuförtiden», och därtill »av den välbyggda sorten, bred och imponerande. Lelle 

kände sig bräcklig i jämförelse. Förbrukad» (s. 63f). 

Lelle uppvisar en hegemonisk maskulinitet men han gör sig av med det som 

upprätthåller och stiliserar hans normativa genus i det våldspräglade sammanhang där han 

ingår.197 Han rannsakar sina emotioner, lämnar in sin pistol, inträder i fadersrollen igen, 

och uppgår i ett nytt sätt att performativt stilisera sin manlighet.198 

 

                                                        
196 Jfr Connell. Maskuliniteter. 2008, s. 85. 
197 Jfr Connell & Messerschmidt. »Hegemonic Masculinity». 2005, s. 832. 
198 Jfr Butler. Genustrubbel. 2007, s. 88. 
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6.4. SAMMANFATTNING OCH RESULTAT 
Efter genomförd analys är det dags att konstatera vilka föreställningar om manlighet som 

förstärks genom exempelromanerna.199 

Viktor – den modige lipsillen – konstrueras ständigt i relation till sin hustru Maija, och 

utan henne upphör hans jag. Hans är emotionell och bedyrar vikten av jämställdhet i sina 

handlingar. Det intressanta i relationen mellan makarna är att Viktor och hustrun Maija 

uppvisar paradoxala drag: Maija, som fascineras av sitt finska påbrå, konstrueras som 

angivare av sitt eget folk, medan Viktor konstrueras som en tröstare med egen sorg i hjärtat. 

Ingemar – den drömmande morsgrisen och martyren – konstrueras som en pojkaktig 

intellektuell, som stupar för den egna saken, och som ständigt förlitar sig på kvinnor – 

modern Eivor, Klara, och Conxa – för att kunna gå från lust till handling. Hans känslolägen 

är dämpade och han rationaliserar bort sina impulser tills tecknen eller den nya kontexten 

leder honom till handling. 

Lelle – den avtrubbade vigilanten – konstrueras som ett nervvrak med närhet till 

aggression och våld gentemot andra män, i brist på emotionell bindning till en fysisk 

person, som kämpar med sin misslyckade fadersroll, och som drivs av behovet att 

rättfärdiga sitt förflutna. 

Samtliga tre huvudkaraktärer konstrueras förvisso som frånvarande fäder (Maija 

separerar från Viktor när hon är havande, Ingemar lämnar Klara som visar sig vara 

havande, och Lelle är en fader utan dotter), men de kvinnliga karaktärerna – mödrarna 

eller döttrarna – är nog så frånvarande i männens liv: Maija konstrueras som både mentalt 

och fysiskt frånvarande från Viktor fastän de befinner sig på samma lilla ö, Klara, Conxa, 

och Eivor konstrueras som otillgängliga för Ingemars emotionella behov av närhet och 

trygghet, och Lina existerar endast som ett dagspöke i Lelles närvaro. 

Viktor konstrueras som en förlorare som lämnas av sin hustru. Ingemar konstrueras 

också som en förlorare, som stupar eller försvinner, men som ändå gör ett bestående 

intryck (Klaras barn döps till slut till Inga-Lill200 – en tydlig koppling till Ingemar). Lelle 

däremot, som lever ostadigt, och som kommer närmast den hegemoniska maskuliniteten, 

är trots allt den som lyckas med sitt mål, som gör sig av med de medel som har upprätthållit 

hans hegemoniska maskulinitet, och som därtill upprättar en ny katexis i och med Meja. 

Ur de queera perspektiven på männen i fråga framträder slutsatsen att männen 

konstrueras som heteronormativa, tvåsamma, och i behov av en kvinnlig andra för att 

förverkliga sig själva – och utan denna kvinnliga andra mister de sin trygghet i tillvaron. 

På så sätt sällar sig karaktärerna till den heteronormativa matris som kännetecknar 

                                                        
199 Jfr Nilsson. Maskulinitet. 1999, s. 36. 
200 Jörgensdotter. Solidärer. 2017, s. 372. 
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landsbygdens män: »Man ska ju vara två», för att sammanfatta Nordin.201 Visst utrymme 

lämnas dock åt nyanserande handlingar och känslor som bryter mot den hegemoniska 

maskuliniteten och det heteronormativa handlingsmönstret, samt åt situationer som kan 

queeras – i synnerhet i fallet Ingemar – men slutsatsen är att karaktärerna, likt bygdens 

män, påverkas av heteronormativiteten som »vidmakthåller att det ursprungligt riktiga och 

rätta för varje människa är att leva i en heterosexuell kärleksrelation om man vill kunna 

räknas som en fullvärdig, socialt vuxen och självständig individ med ett tillfredsställande 

liv».202 Karaktärernas individuella handlande har därtill begränsats och möjliggjorts av de 

rådande sociala strukturer som stipulerar att en lyckad man kan hålla ihop en relation med 

en kvinna: Viktors hela väsen kretsar kring hustrun Maija och minnet av den våldtagna 

väninnan Nora, Ingemars identitet kretsar kring modern Eivor, den uppvaktade Klara, och 

den intagande Conxa, och Lelles levnad och livslust hänger på att finna sin dotter och visa 

för samhället att han verkligen är en faktisk fadersgestalt. 203 

Karaktärerna utgör en figuration204 av den norrländska manligheten som bryter mot 

stereotyperna205 – genom att de vågar känna känslor och visa upp dem i varierande grad – 

som strävar bort från den pojkaktiga maskuliniteten och i stället vill uppgå i familjerollens 

krav.206 Även platsen har spelat in i konstruerandet av de manliga huvudkaraktärernas 

identiteter; de manliga tillblivelseprocesserna har påverkats av den omgivande kulturen.207 

De manliga karaktärerna uppvisar ingen tydlig rural maskulinitet, i så måtto att de inte 

bor på landsbygden eller uppvisar en seg och tystlåten personlighet, och de likställs inte 

heller med »heroiseringen av den av hårt arbete härdade maskulina kroppen».208 Varken 

Viktor, Ingemar, eller Lelle konstrueras som välbyggda och starka män. Viktor beskrivs 

som skev och ställs mot den mytomspunne Ahti, Ingemar jämför sin pojkaktiga kropp med 

Larsas seniga muskler, och Lelle avundas Hassans vältränade polislekamen. 

Kravet på självkontroll och oberoende synliggörs dock i karaktärernas öden: Viktor, 

som misslyckas att slå sig fri från besattheten till Maija, konstrueras som en förlorare, 

Ingemar lyckas i någon mån växa ifrån sitt behov av kvinnliga tecken i tillvaron för att våga 

gå till handling i krigets Spanien, och vinner ära som en hjälte efter sin sorti, och Lelle 

förlitar sig nästan uteslutande på sig själv – då han misstror både samhället, polisväsendet, 

och sin exfrus ageranden – i sökandet efter dottern.209 

                                                        
201 Jfr Nordin. Man ska ju vara två. 2007. 
202 Jfr Nordin. »När man inte vill vara själv». 2005, s. 26. 
203 Jfr Berg & Wickman. Queer. 2010, s. 59. 
204 Jfr Areskoug. Den svenske mannens gränsland. 2011, s. 21f. 
205 Jfr Eriksson. (Re)producing a periphery. 2010, s. 141. 
206 Jfr Johansson. Skogarnas fria söner. 1994, s. 160–162. 
207 Jfr a.a. s. 170f. 
208 Jfr Ganetz. Naturlikt. 2012, s. 35; jfr även Öhman. »Vad är en norrländsk identitet?». 2001, s. 11. 
209 Jfr Berg. Constructing Athenian Masculinities. 2010, s. 31–37. 
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Vid en jämförelse mellan de norrländska huvudkaraktärerna och Jönssons studier av 

den amerikanska förortsmannen i litteraturen drar jag följande slutsats: den norrländska 

platsen framstår också som affektivt laddad, och tanken om den norrländske mannen som 

en emotionellt uttryckslös individualist som flyr familjelivet för att verka på slagfältet eller 

upptäcka vildmarken, kan noteras i samtliga fall. Viktor, som är så emotionellt instabil, 

konstrueras som en man – men hustrun Maija är herren i huset, härskare över ön, och 

ägare av äktenskapet. Ingemar känner hur hela Gävle präglas av dragningen till Klara, men 

hur hon – genom att dansa med Hellgren – har lämnat Ingemar, och hans känslor av att 

vara utkastad ur hennes hem får honom att resa till slagfältet. Lelle, avslutningsvis, avskyr 

byasamhället, känner sig alienerad, och kör runt om natten för att leta efter någon som alla 

andra står övertygade om är död. Den fiktiva norrländska orten Glimmersträsk, där 

handlingen utspelar sig, presenteras därtill som ännu mer ångestladdat ur den inflyttade 

Mejas perspektiv.  Samtliga romaner berör manlighetens föreställda kris, givet de förlorade 

berättigandena i hemmet, och den norrländska platsens laddning av ångest, förbittring, 

och alienering, som framträder i texterna.210 

Tanken om fallisk makt och symbolik har inte synliggjorts alltför tydligt i analysen. De 

explicita fallosarna kan dock nämnas: Ingemars gevär trilskas med honom – han får inte 

upp den, så att säga (och hans manslem lägger sig slak när Conxa har nekat honom i tältet) 

– och Lelle, å sin sida, lämnar in sin pistol till polisen i rädslan för att hans ilska ska kunna 

leda honom till hemska handlingar som skulle befästa hans hegemoniska maskulinitet. Vad 

Viktor anbelangar kan den symboliska fallosen endast skymtas i den mast som byggs på en 

liten klippholme, till vilken Maija vågar simma – men som inte Viktor förmår simma till. 

Masten ersätter dem till slut, eftersom den kan förväntas kunna spana mer effektivt än de 

stationerade makarna – och därmed har fallosmätningen ägt rum.211 Här är det brukligt att 

påminnas om Mäntymäkis slutsatser om de manliga kropparnas brister, svaghet, och ska-

dor, som utlöser en personlig kris hos karaktärerna – vilka innebär en feminisering av 

karaktärerna och en förlust av maskuliniteten, som gör kroppen till en krisladdad plats.212 

Som analysen har visat uppgår samtliga manliga huvudkaraktärer i krislägen, och tvingas 

alla ställas »inför en situation där rustningen brister».213 Alla tre uppgår även i 

krigarmentaliteten, för att genomföra sina hjältedåd: Ingemar reser till kriget som frivillig-

soldat, Lelle tar lagen i egna händer, och Viktor avstår från uppdraget att anmäla flyktingar 

och gömmer dem i stället.214  

                                                        
210 Jfr Jönsson. Suburbia Rewritten. 2014, s. 2; s. 9. 
211 Jfr Mäntymäki. Hard & Soft. 2004, s. 157–160. 
212 a.a. s. 199. 
213 Jfr a.a. s. 201. 
214 Jfr a.a. s. 200. 
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7. DISKUSSION 
DE FORSKNINGSFRÅGOR SOM STÄLLDES INLEDNINGSVIS ska nu besvaras. Till att börja med 

kan frågan om hur litterära föreställningar om norrländsk manlighet skapas i romanerna 

besvaras på följande vis: de analyserade författarna nyttjar tydliga dikotomier mellan de 

manliga och de kvinnliga huvudkaraktärerna i syfte att konkretisera deras väsen. 

Frågan om vad som kännetecknar den moderne norrländske mannen som litterär 

huvudkaraktär besvaras bäst med ett summerande konstaterande: den moderne, manlige 

norrländske huvudkaraktären kännetecknas av skiftande känslolägen, en varierande 

maktposition, och en tydlig emotionell bindning, som reglerar hans handlingskraft och 

utgör fundamentet för hans konstruerade väsen. 

Frågan om huruvida de nutida konstruktionerna av manlighet utmanar de tidigare 

föreställningarna om norrländsk maskulinitet kan besvaras jakande: det finns utrymme för 

karaktärerna att visa känslor, att frångå den hegemoniska maskuliniteten, att vilja frångå 

den pojkaktiga maskuliniteten och i stället uppgå i familjerollens krav – och karaktärerna 

gestaltas inte som tystlåtna kraftkarlar utan som inkännande och sårbara människor. 

Vid studiens avslut har följande insikt drabbat mig: psykologiska romaner nyttjar 

tvivelsutan ett psykologiskt perspektiv vid konstruerandet av sina karaktärer. Det är därför 

vanskligt att bara studera manligheten utifrån de perspektiv som här har nyttjats, utan 

några psykologiska teorier för att förklara handlingar, känslor, maktsträvanden, samt 

behovet att skilda regioner. Förvisso är karaktärerna bara karaktärer, och därmed endast 

konstruktioner, men för att ge oss inträde till de innersta rummen i personligheten, skulle 

ett psykologiskt perspektiv hjälpa. Ett förslag till framtida forskning är därför att fortsätta 

granskningen av den litterära norrländska manligheten ur ett psykologiskt perspektiv – för 

att skönja hur den kulturella identiteten, förankrad i den norrländska skådeplatsen, 

påverkas mentalt av inre och yttre stimuli. Ett annat förslag är att skönja konstruktionen 

av norrländsk kvinnlighet i de härstädes anförda exempelromanerna – för att därigenom 

fördjupa diskussionen kring föreställningen om norrländska genusuttryck. 

Avslutningsvis kan studien konstatera att de tre analyserade författarna bidrar med 

nyanserade konstruktioner av norrländska män, som samtliga utmanar de schabloniserade 

skildringarna: Berglund föreställer sig en framtida manlighetsroll där den norrländske 

mannen är emotionell och underordnad kvinnan. Jörgensdotter projicerar en queer 

manlighetssyn på en historisk norrländsk man. Jackson projicerar jägarmentaliteten på 

den samtida norrländske mannen men tvingar honom att agera emotionellt och rationellt 

i stället för impulsivt och instinktivt för att nå sitt mål. 

 
Q.E.D.  
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9. BILAGOR 
9.1. BILAGA 1: ANALYSSCHEMA 
För att granska arbetets genusuppdelning analyseras vilka utföranden som männen tar sig 

an, och vilka handlingar som de ställer sig tveksamma inför. Vid läsningen läggs vikten på 

att skönja följande aspekter: 

 

1. Vilka handlingar utför de manliga karaktärerna? 

1.1.  Vad sker publikt? Vad sker privat? 

1.2.  Vilka handlingar upprepas? 

1.3.  Bryter karaktären mot dessa handlingar genom att begå motsatt handling? 

 

För att granska männens emotionella bindning, i relation till gemenskap eller tvång, 

analyseras förhållandet mellan affekterna och de situationer som ger upphov till dem. Vid 

läsningen läggs vikten på att skönja följande aspekter: 

 

2. Vilka känslor uttrycker de manliga karaktärerna? 

2.1.  Vad frammanar känslorna? Vad får känslorna för effekt?  

2.2. Vilka känslor utspelas publikt? Vilka utspelas endast privat? 

 

För att granska maktmedlen analyseras den manliga dominansen och de manliga 

huvudkaraktärernas förhållande till kvinnorna i romanerna – samt i vilka situationer som 

männen står maktlösa. Vid läsningen läggs vikten på att skönja följande aspekter: 

 

3. Vilka maktmedel nyttjar de manliga karaktärerna? 

3.1.  När står de maktlösa? 


