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Abstract 

Inger Edelfeldt (1956) and Bengt Martin (1933-2010) are two Swedish writers of different 

generations. Both of them did, between the years 1968 to 1983, write about adolescent men 

coming to terms with their homosexuality. Edelfeldt wrote two versions of the same story, 

with slight but significant differences, the main being different implied readers (adult versus 

adolescent). Bengt Martin wrote about three young homosexual characters: Joakim, Bengt and 

Bengt. The story about Joakim is presented as fiction but bears many resemblances with 

Martin’s autobiography. The story about Bengt, the only one of these stories meant for an 

adolescent implied reader, is seemingly presented as autobiographical but bears only slight 

resemblances to the Bengt brought forth in the autobiography Jag ångrar ingenting (“I don’t 

regret anything”).  

My purpose is to analyze how and why Edelfeldt and Martin re-wrote these stories. In what 

ways do the rewritings change the story about how it is to be young and homosexual? My 

result shows that a story about homosexuality differs due to the time it was written and that 

Martin and Edelfeldt wrote about this subject in a transit period between the focus on societal 

discrimination and the need to show a possible happy life. The wish to show society that 

homosexual individuals are unfairly treated conflicts with the need to give hope to young 

homosexual people. The word young is important in this context, as the adolescent implied 

reader (in Bengt Martin’s youth books about Bengt and the second version of Edelfeldt’s 

novel) makes the story more hopeful and less problematized. The analyzed books show the 

importance of seeing sexual identity as a construction. Martin and Edelfeldt are products of 

their time and society, but also actors in the re-shaping of homosexual identity.  

 

Key words: Homosexuality, auto fiction, youth, comparison, versions, rewriting, adolescent 

literature
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Det finns många olika genrer inom skönlitteraturen. En sådan genre skulle kunna kallas HBT-

böcker, alltså böcker som handlar om homosexuella, bisexuella och transpersoner. Det har 

skrivits HBT-böcker i någon form i de flesta kulturer och i de flesta tidsperioder, men 

skillnaderna är stora. Böcker om homosexuella som skrevs i Europa under 1800-talet slutade 

nästan alltid olyckligt, oftast med självmord. I dag har det växt fram en stark HBT-kultur, 

vilket har förändrat villkoren för HBT-böcker. Det finns nu en speciell sorts HBT-böcker som 

kan kallas ”komma ut-romaner”, därför att de berättar om en HBT-person som går från att 

inse sin läggning till att vara öppen med den. Denna genre kräver att det finns en HBT-kultur.  

Bengt Martin var en av de första homosexuella i Sverige som gick ut offentligt och 

berättade om sin läggning. Under 1960- till 1980-talet skrev Bengt Martin två trilogier som 

handlade om homosexuella unga män. Den ena trilogin, om Bengt, riktar sig till ungdomar 

och den andra trilogin, om Joakim, riktar sig till vuxna. Båda berättelserna liknar Bengt 

Martins eget liv, så som han skildrade det i självbiografin Jag ångrar ingenting från 1981. 

Det finns dock många skillnader. Böckerna om Bengt är genomgående ljusa och så gott som 

problemfria. De verkar vilja visa att det fanns hopp för homosexuella. Böckerna om Joakim, 

däremot, är mörka; Joakim mår aldrig bra. Dessa böcker tycks snarare vilja visa läsaren att det 

var svårt att vara homosexuell i den tidens samhälle och att samhället måste förändras. Detta 

hänger sannolikt samman med att böckerna om Joakim skrevs 1968-1970 medan böckerna om 

Bengt skrevs 1977-1979. Samtidigt riktar sig böckerna om Bengt till ungdomar medan 

böckerna om Joakim riktar sig till vuxna. Min slutsats är därför att skillnaderna beror dels på 

byte av målgrupp – ungdomar kanske ansågs behöva en mer positiv och hoppfull bild – och 

dels på de cirka tio år som hade gått. Kanske hade Bengt Martin under de tio åren blivit mer 

positiv gällande möjligheterna att leva öppet som homosexuell. 

Inger Edelfeldts debutbok Duktig pojke kom ut 1977 och 1983 publicerades en omskriven 

version. Jag har undersökt varför Duktig pojke skrevs om och vilka skillnaderna är. Duktig 

pojke är en av de första svenska HBT-böckerna som kan räknas till ”komma ut”-genren. 

Boken handlar om en ung man, Jim, som inser sin läggning, träffar en partner och blir öppen 

inför omvärlden. Jim stöter på fördomar och andra hinder, men slutligen verkar han hitta en 

tillvaro där han har möjlighet att bli lycklig. Skillnaderna mellan de båda versionerna av 

Duktig pojke handlar till stor del om formen, där den första versionen är annorlunda skriven 

med många metaforer och miljöbeskrivningar, medan den andra versionen fokuserar mer på 

känslor. Dessutom är omvärldens fördomar mindre framträdande i den andra versionen. 
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1. Inledning 

Under åren 1968 till 1981 skrev Bengt Martin minst sju böcker med homosexuell tematik som 

huvudtema. Dessa kan inordnas i tre grupper: trilogin om Bengt, trilogin om Joakim och 

självframställningen. Den förstnämnda trilogin utger sig för att vara självbiografisk och 

handlar på ytan om samma händelser som självframställningen, men den fiktiva trilogin om 

Joakim är mer lik det som Bengt Martin presenterar som den autentiska bilden av sitt liv. Det 

rör sig om tre olika versioner av samma grundberättelse, där den stora skillnaden inte beror på 

graden av (påstådd) autenticitet utan snarare hänger samman med målgruppen: vuxna kontra 

ungdomar. I denna uppsats kommer jag att jämföra Bengt Martins versioner av 

grundberättelsen om en ung homosexuell man med skådespelarambitioner. Dessutom kommer 

jag att undersöka Inger Edelfeldts två versioner av romanen Duktig pojke. Dessa båda 

versioner av samma bok handlar om en ung homosexuell man och skrevs 1977 respektive 

1983, alltså under samma tid som Martin skrev om liknande ämnen. Skillnaderna och 

likheterna mellan versionerna av Duktig pojke har vissa beröringspunkter med Martins 

omskrivningar, till exempel att den första versionen av Edelfeldts debutbok kan ses som en 

vuxenbok medan den omarbetade versionen mera tydligt riktar sig till ungdomar. När det 

gäller Edelfeldts böcker kommer jag dessutom att göra en analys av omslagen, vilket inte i 

samma omfattning kommer att vara fallet i min diskussion av Bengt Martins böcker. Jag har 

främst analyserat åtta utvalda nyckelscener i Duktig pojke. Särskilt relevant material utanför 

dessa scener har dock också tagits med i analysen.  

Mitt syfte är att undersöka hur, och i viss mån varför, Martins och Edelfeldts historier om 

unga homosexuella män har tagit olika former och hur det hänger samman med utvecklingen i 

samhället och inom litteraturen. Är det målgruppen som utgör huvudanledning, eller finns det 

sociologiska aspekter som är minst lika viktiga att ta hänsyn till? I och med att vissa av Bengt 

Martins böcker i ämnet utger sig för att vara självbiografiska kommer också problemen kring 

autenticitet och behovet av att skriva fram olika bilder av sig själv att analyseras.  

De teoretiska perspektiv som aktualiseras i analyserna är främst litteratursociologi, kritiska 

sätt att se på självbiografiskt skrivande och ett litteraturhistoriskt perspektiv. Judith Butlers 

queerteori kommer att dyka upp här och var i analysen, men då den inte är någon av mina 

huvudsakliga metodval för att analysera primärlitteraturen kommer jag inte att redogöra mer 

ingående för Butlers teoribildning.  
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1.1. Den homosexuella historien – ett litteratursociologiskt perspektiv 

Litteraturvetaren Johan Svedjedal (1997) uttrycker att litteratursociologin kan ”söka 

förbindelser mellan textuella fenomen och kontextuella”,1 vilket  i den här uppsatsen innebär 

att se förbindelser mellan författarnas beskrivningar av hur det var att leva som homosexuell 

under vissa tidsperioder och det faktum att lagarna såg ut på ett visst sätt och att rent 

historiska, icke-självbiografiska och icke-fiktiva berättelser finns om samma tidsperioder. 

Svedjedal skiljer vidare mellan tre former av litteratursociologi: samhället i litteraturen, 

litteraturen i samhället och litteratursamhället. Samhället i litteraturen innebär att litteraturen 

skildrar samhället – den ”avbildar en igenkännlig verklighet, omtolkar eller omskapar en yttre 

verklighet, […] skapar bilden av ett samhälle”. Det handlar till en viss grad om realism och 

aktiverar därmed filosofiska frågor om vad verkligheten är, men analysen cirkulerar sällan 

kring detta utan tenderar att fokusera på ”gruppkategorier som klass, genus eller etnicitet”. 

Litteraturen i samhället, däremot, handlar om ”hur skönlitteraturen fungerar som 

opinionsbildare, som politisk kraft och förmedlare av idéer”.2 Detta är i högsta grad relevant 

för litteratur som handlar om homosexualitet – sådan litteratur verkar i många fall ha bildat 

opinion och förmedlat idéer och insikter – men kommer att falla utanför ramen för min 

analys, liksom ’litteratursamhället’ i Svedjedals mening där fokus ligger på bokmarknaden 

och förlagshistorien. I detta fall kommer analysen att cirkulera kring en viss gruppkategori – 

homosexualitet – som tangerar men också genomkorsar andra gruppkategorier. 

Homosexualitet har med genus att göra, men den traditionella synen på genusstudier som 

analyser av förhållandet man-kvinna fallerar när det kommer till homosexuella, där den 

manlige homosexuelle står utanför den traditionella mansrollen och därmed hamnar i ett 

underläge. Att se genusanalys som en undersökning av förhållandet man-kvinna där ’man’ är 

lika med överlägsen och ’kvinna’ är lika med underlägsen överensstämmer inte med alla 

situationer, till exempel när män inte lever upp till de normer som styr maskulinitet.  

I Sverige kan de homosexuellas historia 1930-1985 sammanfattas i några knutpunkter som 

jag kommer att redovisa nedan, då de har betydelse för primäranalysen. 

  

                                                           
1 Svedjedal, Johan. (1997). ”Det litteratursociologiska perspektivet. Om en forskningstradition och dess 

grundantaganden.” I Furuland, Lars & Svedjedal, Johan (Red.), Litteratursociologi. Texter om litteratur och 
samhälle. Lund: Studentlitteratur, sid. 69. 

2 Ibid., sid. 72. 
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• 1935 och framåt: hårdare straff för samkönade sexuella handlingar. Utredning om 

avkriminalisering.3  

• 1944: Avkriminalisering av samkönad sexuell praktik mellan två vuxna, 

myndighetsgräns på 18 år men fortsatt kriminellt för en vuxen att utöva sex med 

någon av samma kön som är under 21 år och som befinner sig i beroendeställning.4  

• Kring 1950: Kejne-affären där en pastor, Kejne, påstod att samhället var genomsyrat 

av homosexuella och pekade ut ledande män i samhället som homosexuella (och 

kriminella). Dessutom Haijby-affären där den döde kungen kallades homosexuell. 

Dessa båda skandaler ledde till många negativa skriverier i massmedia.5  

• 60- och 70-tal: Den så kallade sexuella revolutionen, kvinnorörelsen och mansrörelsen 

satte spår i HBT-samhället.6 1979 avskaffade Socialstyrelsen den psykiatriska 

diagnosen homosexualitet.7  

• 1983: Det första fallet av HIV upptäcks i Sverige. Homosexuella pekas ut som den  

främsta smittkällan och synen på homosexualitet präglas än en gång av skräck och 

skam.8  

 

1.2.  Normativitet och sociala konstruktioner 

Ett litteratursociologiskt angreppssätt innefattar mer än årtal och konkreta förändringar i 

samhället. En av sociologins huvuduppgifter är att belysa andra, mer dolda strukturer. Ett 

huvudbegrepp inom sociologin är norm. Med genusvetaren Tiina Rosenbergs (2002) ord kan 

normer definieras på följande sätt: 

 

Normer är i praktiken sociala regelsystem som ofta förblir osynliga ända tills någon/något bryter 
mot dem. Normalitet är den trygghet som infinner sig vid känslan av att inte vara avvikande, 
medan normativitet i betydelsen föreskrivande alltid innehåller ett eller flera sociala och 
moraliska imperativ9 

 

Följdbegreppet normativitet definierar Rosenberg som ”ett maktsystem som vidmakthåller 

och backar upp normer”.10 Den normativitet som utmärker sig i samband med samkönad 

                                                           
3 Norrhem, Svante, Rydström, Jens & Winkvist, Hanna. (2008). Undantagsmänniskor. En svensk HBT-historia. 

Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag, sid. 125ff. 
4 Ibid., sid. 127. 
5 Ibid., sid. 149ff. 
6 Ibid., sid. 153f. 
7 Höjer, Henrik. (2005). ”Från syndig till sjuk till frisk”. I Forskning och framsteg, Nr. 2/2005. 
8 Norrhem et. al. (2008), sid. 154f. 
9 Rosenberg, Tiina. (2002). Queerfeministisk agenda. Stockholm: Atlantis, sid. 101. 
10 Ibid. 
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kärlek är heteronormativitet. Som teoretisk samtalspartner gällande heteronormativitet har jag 

återigen valt Rosenberg (2002) som förklarar begreppet som ”antagandet att alla är 

heterosexuella och att det naturliga sättet att leva är heterosexuellt”. Rosenberg fördjupar detta 

påstående genom att tala om att heteronormativiteten är ”de institutioner, strukturer, relationer 

och handlingar som vidmakthåller heterosexualitet som något enhetligt, naturligt och 

allomfattande”. Dessutom kopplar Rosenberg heteronormativiteten till ”binär könsuppfattning 

och en hegemonisk heterosexuell norm”. Ett viktigt påpekande som Rosenberg gör är att 

heteronormativiteten är aktiv, det vill säga att ”allt det som faller utanför stämplas som 

avvikande och är/blir därmed fel”. Det felaktiga sättet att vara och handla bestraffas därefter 

med alltifrån juridiska repressalier till ”marginalisering, osynliggörande, stereotypisering, 

kulturell dominans och homofobi”. Märkas ska även att det är genom homosexualitetens 

existens som heterosexualiteten blir det vanliga och det normerande, i och med de 

mekanismer som gör att det avvikande skapar det normala.11  

 

1.3.  Homosexualitet som social konstruktion 

Historikern och sociologen Jeffrey Weeks (1981/1989) har skrivit om homosexualitet som en 

social konstruktion och konstaterar att “[i]t is essential to distinguish between on the one 

hand, homosexual behaviour, and on the other homosexual roles, categorisations and 

identities.”12 Weeks menar att “[a]ttitudes towards homosexual behaviour are [...] culturally 

specific and have varied enormously across different cultures and through various historical 

periods”. Inte bara åsikter och attityder är kulturspecifika utan också “the social and 

subjective meanings given to homosexuality”. Det finns alltså ingen ’homosexualitetens 

historia’, bara olika former av individuella identiteter och social respons som har kopplats till 

’homosexuellt beteende’. Weeks sammanfattar med orden: ”[T]he various possibilities of 

same-sex behaviour are variously constructed in different cultures as an aspect of wider 

gender and sexual regulation”.13 Avvikelser är, menar Weeks, ingenting som finns i individer 

och som omgivningen reagerar på. Kontexten, det vill säga samhället, både definierar och 

konstruerar avvikelsen. Det är först i dagens samhälle som homosexualitet har blivit en roll 

eller en identitet. Som Foucault har visat var homosexualitet tidigare ett sätt att handla, inte ett 

personlighetsdrag. Weeks lokaliserar den tid i den västerländska historien då homosexualitet 

                                                           
11 Rosenberg (2002), 100f. 
12 Weeks (1981/1989), sid. 96. 
13 Ibid., sid. 97. 
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började ses som en identitet till tidpunkten för rättegångarna mot Oscar Wilde,14 även om det 

enligt Weeks var fråga om en identitet som enbart berörde överklassen.15 Denna konstruktion 

av den homosexuelle och homosexualitet som en identitet hörde tätt samman med 

medikaliseringen och legaliseringen, menar Weeks. När homosexualitet sågs som en 

inneboende störning hos individen själv, och inte som ett brottsligt beteende som man kan 

välja att inte ägna sig åt och som därför måste bestraffas för att avskräcka andra, föll sig 

identitetsskapandet mer naturligt.16 

Sammanfattningsvis kan konstateras att homosexualitet inte är en faktisk egenskap hos en 

individ utan har uppstått i ett samspel med andra aspekter: tidsperiod, kultur, klass, etnicitet 

och genus. Det finns människor vars begär är riktat antingen mot människor av samma kön, 

av motsatt kön, eller båda delarna, men olika faktorer kommer att styra både hur detta begär 

tar sig uttryck och hur det tolkas och ges mening av individen och omgivningen. 

 
1.4.  Ett litteraturhistoriskt perspektiv på skildringar  av samkönad kärlek 

Litteraturvetaren Jan Magnusson (2000) menar att ”litterära skildringar av homosexuella män 

och kvinnor har gått från en medicinsk diskurs till en samhällsvetenskaplig”. I den tidiga 

nittonhundratalslitteraturen beskrivs den homosexuelle som ”en sjuklig och olycklig avvikelse 

från en heterosexuell norm” eftersom ”[r]omaner med homosexuella huvudpersoner 

konstrueras inom samma heteronormativa, diskursiva miljö som andra texter”. Böckernas slut 

innebär ofta ”ond bråd död” för den homosexuelle.17 Först i och med ”[s]extiotalets fria och 

liberala sexualsyn” menar Magnusson att författarna tar avstånd från ”heterosexualiteten som 

kvävande och förtryckande norm”. Magnusson menar att böckerna då ”skiftar fokus från 

Varför? till Hur!”, det vill säga  

 

Hur skall man leva ett gott homosexuellt liv? Hur kan det komma sig att likakönad sexualitet 
inte finns representerad i den samhälleliga kontexten annat än i samband med kriminalitet och 
sjukliga drifter? 18 

 

Magnusson kopplar förändringarna i litteraturen till den ”homokultur” som bildas, i och med 

att de homosexuella romanpersonerna blir ”mer och mer delaktiga i en egen kultur, en egen 

                                                           
14 Weeks (1981/1989),  sid. 103. 
15 Ibid., sid. 112. 
16 Ibid., sid. 105. 
17 Magnusson, Jan. (2000). "Från tragiskt öde till fritt vald livsstil. Bögar och lesbiska i det sena 

nittonhundratalets svenska litteratur”. I Homo i folkhemmet. Homo- och bisexuella i Sverige 1950-2000. 
Göteborg: Anamma, sid. 59. 

18 Ibid., sid. 60. 
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livsstil” vilket innebar en omvälvande förändring av de ”ramar inom vilka romanens 

händelseförlopp utformas”.19  

Magnusson upprättar åtta olika grupper av böcker som behandlar det han kallar 

”likakönad” sexualitet. Som en av dessa grupper sätter Magnusson bildningsromanen och hit 

räknar han Bengt Martins trilogi om Joakim. En annan grupp, som Magnusson menar kom 

senare, är ’komma ut-romanen’, dit till exempel Duktig pojke hör. Magnusson anmärker på en 

viktig aspekt av denna genre: 

 

För att en romanperson skall kunna ”komma ut” som homosexuell måste det finnas en social 
grupp att komma ut till. Denna grupp formeras under sjuttiotalets radikalisering av 
homosexuellas intresseorganisationer. […] Nu har en öppen homosexuell gruppkultur börjat 
utvecklas och romanerna kommer att skriva in sig i dessa gruppers livsstil.20  

 

Sammanfattningsvis ser Magnusson en förändring ”från ett heteronormativt tvång att beskriva 

hur och varför den homosexuelle/a inte inordnar sig i majoritetens sexualliv till att strunta i 

heteronormativitetens krav och i stället gestalta en upplevd homosexuell erfarenhetsvärld”. 

Romanerna om samkönad kärlek skildrar ”hur en homosexuell livsstil utvecklas”, men den 

största skillnaden är att förklaringsmodellen går från en patologiserande naturvetenskaplig 

människosyn till ”sociologiska beskrivningar av hur homosexuella individer lever sina liv”. 

Uttrycket, inte orsaken, är det viktiga.21  

 

1.5. Semiotik  

Semiotik kan definieras som läran om tecken, det vill säga ”anything which ’stands for’ 

something else”, vilket kan vara både ord, bilder, ljud, gester och objekt. Tecknen ses inte 

som isolerade utan som del av ett större teckensystem, till exempel ett medium eller en genre. 

Semiotiken studerar därmed hur mening skapas och hur verkligheten representeras.22 

Semiotik kan också definieras som ”studiet af betydningsproduktionens 

mulighedsbetingelser”, det vill säga ”studiet af, hvad betydning er, hvor og hvordan den kan 

opstå, og hvordan den kan transformeras till og forbindes med andre betydninger”. Semiotik 

fokuserar inte på betydelsens ’vad’, utan på dess ’hur’; ”hvordan der kan være, at der findes 

betydning”.23 Det finns inom semiotiken ett antal olika teckenbegrepp, det vill säga synsätt på 

hur tecken ska förstås och analyseras.  

                                                           
19 Magnusson (2000), sid. 60. 
20Ibid., sid. 72. 
21 Ibid., sid. 75. 
22 Chandler, Daniel. (2002). Semiotics. The basics. London: Routledge, sid. 2. 
23 Gall Jørgensen, Keld. (1993). Semiotik. En introduktion. Köpenhamn: Gyldendal, sid. 13.   
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Hansson et.al. (2006) understryker att teckentolkning alltid kräver ett regelverk eller en 

kod, eftersom inga tecken kan förstås utan koder. Koder är regler eller normer som vägleder 

handlingar. De normer eller regler som är mest intressanta i en semiotisk tolkning är de ”som 

reglerar språkliga betydelser och handlingar”.24  

Jag kommer att använda det semiotiska analysperspektivet i form av bildanalys. I samband 

med dessa analyser kommer jag att skriva mer om vilka speciella förutsättningar som råder 

när bilder analyseras utifrån semiotisk teori. 

 

1.6. Begreppsdefinitioner 

Några begrepp som kommer att användas i uppsatsen redovisas nedan. Mina definitioner är 

delvis lexikala men även stipulativa på så sätt att begreppen, så som de används i uppsatsen, 

syftar tillbaka på definitionerna nedan samt att jag bara i undantagsfall redovisar källor till hur 

jag redogör för begreppen. Detta är de definitioner jag har arbetat utifrån och de behöver inte 

nödvändigtvis överensstämma med andras definitioner av samma begrepp. 

 

• Femininitet. Något som överensstämmer mer med normen för kvinnligt än för manligt 

beteende och uttryckssätt; det ’feminina’ är då ett uttryck för femininitet. Ordet 

’fjollighet’, som förekommer i undersökningsmaterialet, innebär att en person med 

manlig könsidentitet uttrycker femininitet, ofta samtidigt som han tolkas som 

homosexuell och/eller omanlig av omgivningen.  

• Genus. Socialt uttryck för kön, som inte nödvändigtvis är kausalt sammanhängande 

med det biologiska könet. Det sätt på vilket vi inte bara är ett kön, utan gör ett kön; vi 

kan alltså vara man men göra kvinna och vice versa. Se queerteoretikern Judith Butler.  

• HBT. Homosexuella, bisexuella, transpersoner (det vill säga ’HBT-personer’). En 

sammanfattning för olika former av ’avvikande’ från det heteronormativa idealet. 

Används i sammansättningar som HBT-samhället, HBT-litteraturen och HBT-

historien.25  

• Hen. Istället för hon/han vid de tillfällen då det inte handlar om antingen hon eller han 

utan om både och eller någondera, samt vid de tillfällen då vare sig han eller hon är 

                                                           
24 Hansson, Hasse, Karlsson, Sten-Gösta & Nordström, Gert Z. (2006). Seendets språk – exempel från konst, 

reklam, nyhetsförmedling och semiotisk teori. Lund: Studentlitteratur, sid. 16. 
25 Ofta används begreppet HBTQ, men då queer inte används i primärlitteraturen och sällan förekommer i 

analysen så kommer jag att utelämna bokstaven Q och genomgående använda den äldre förkortningen HBT. 
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relevant och/eller applicerbart. Används enstaka gånger i denna uppsats för att 

benämna en icke könsspecifik ’person’, till exempel en implicerad läsare.  

• Heteronormativitet. Samhällets sätt att förutsätta att människor är (och bör vara) 

heterosexuella; det faktum att heterosexualitet utgör den västerländska normen så att 

ett sexuellt och samhälleligt sanktionerat förhållande förutsätts äga rum mellan två 

personer, en man och en kvinna, som är tillfreds med sin biologiska könsidentitet och 

uttrycker denna biologiska könsidentitet även socialt och psykologiskt, så att kvinnan 

gestaltar femininitet medan mannen gestaltar maskulinitet. De båda förväntas 

dessutom gifta sig och skaffa biologiska barn tillsammans. 

• Heterosexualitet. Olikkönad sexualitet; kärlek, sexuell praktik och/eller parbildning 

mellan personer av motsatt kön. 

• Homosexualitet. Samkönad sexualitet, antingen mellan kvinnor eller mellan män. 

Vardagliga uttryck, så som bög (homosexuell man), kommer att användas i uppsatsen.  

• Idealisering. Gränsar till romantisering. Här kommer jag att följa en definition ur 

Nationalencyklopedin: att ”medvetet bortse från störande eller komplicerande 

egenskaper ”. Jag kommer dock inte att fokusera på det medvetna bortseendet, 

eftersom idealisering kan vara omedveten och då har släktskap med psykologiska 

försvarsmekanismer. Definitionen ovan är egentligen menad att användas om 

renodling ”i syfte att få en tankemässig överblick”, men är ändå mer användbar än 

Nationalencyklopedins andra alternativ, att ”tillskriva alltför goda egenskaper”.26 

• Kön. Ett begrepp som oftast används för att beteckna det biologiska, medfödda könet, 

det vill säga de yttre genitalierna vars identitet (manlig/kvinnlig) fastställs vid födseln 

och ger upphov till det juridiska könet.  

• Könsidentitet. Är både biologisk, juridisk, social och psykologisk. Alla aspekter av 

könsidentiteten behöver inte vara entydigt kvinnliga eller manliga; könsidentiteten 

behöver inte heller nödvändigtvis stämma överens med vare sig ’man’ eller ’kvinna’. 

• Man. Någon som har en manlig könsidentitet. Eftersom alla aspekter av 

könsidentiteten inte behöver vara samstämmiga, det vill säga att olika aspekter 

uttrycker olika könsidentitet, blir det en bedömningsfråga vilka aspekter som i 

slutänden avgör om en person har en manlig könsidentitet eller inte. Förenklade sätt är 

då att antingen utgå ifrån biologiskt eller juridisk könsidentitet. Jag kommer i 

                                                           
26 Idealisera. http://eshproxy.esh.se:2085/sve/idealisera. Nationalencyklopedin. Hämtat 2011-11-17 .  
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uppsatsen att använda beteckningen man om de personer som själva uttrycker att de är 

män.  

• Polyamorositet. Kärlek och sexuell praktik där fler än två personer är inblandade. 

Innebär inte att alla inblandade utövar sex med alla andra inblandade utan att ett 

förhållande inte kan ses som ägande rum mellan bara två personer.  

• Prostitution. Sexuella tjänster som byts mot någon form av konkret (mer eller mindre 

materiell) betalning eller belöning.  

 

Ytterligare ett begrepp som jag med jämna mellanrum kommer att använda är implicerad 

läsare. Detta begrepp är inte bärande i min analys, men jag vill ändå göra en stipulativ 

definition där det rör sig om min tolkning av författarens intention; att texten har en viss 

adressat som jag tycker mig kunna läsas ut ur texten, men som inte är identisk med den reella 

läsaren. En ungdomsbok har till exempel en ungdom som implicerad läsare, samtidigt som 

vuxna självklart har tillgång till att läsa boken. Ungdomsböcker kan också ha implicerade 

läsare av olika ålder, genus och etnicitet samt med olika åsikter och intressen. Det handlar 

alltså om en egenskap hos texten, men analytikerns tolkning är avgörande för vem den 

implicerade läsaren anses vara. 

 

2. Bengt Martin 

Bengt Martin (1933-2010) var från början skådespelare men debuterade 1964 som författare 

och gav ut en stor mängd böcker i olika genrer, bland annat barn- och ungdomsböcker, 

romaner, diktsamlingar och biografier. Martin var, tillsammans med sin dåvarande partner, en 

av de första i Sverige som ’kom ut’ offentligt, efter att den första boken om Joakim hade 

publicerats. Detta skedde under en tid då homosexualitet höll på att accepteras men ännu var 

långt ifrån internaliserat i samhället, något som är viktigt att beakta vid läsningen av Martins 

böcker.  

 

2.1. Litteraturgenomgång 

Mest kända bland Martins romaner med HBT-tema är trilogin om Joakim som gavs ut 1968-

1970. Sodomsäpplet presenterar Joakim som inser att han är homosexuell, inleder ett 

förhållande med en äldre man och försöker begå självmord när relationen tar slut. 27 

Nejlikmusslan handlar om Joakims återkomst till livet. Joakim flyttar hem till en moster, 

                                                           
27 Martin, Bengt. (1968). Sodomsäpplet. Stockholm: Rabén & Sjögren. 
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misslyckas med att försöka att passa in i HBT-samhället och inleder en ny relation. 28 Finnas 

till skildrar hur Joakim och hans äldre pojkvän, Björn, reser i Tyskland och hur Joakim vid 

återkomsten till Sverige måste flytta från sin moster eftersom hon har upptäckt hans läggning. 

Joakim börjar på teaterskola och när boken slutar är han skådespelare men hoppas på att även 

kunna bli författare.29 

Ungdomsboken Bengt och kärleken gavs ut 1978,30 som en fortsättning på Pojkar ska inte 

gråta (1977).31 1979 kom den sista delen i trilogin: Ljuva femtiotal.32 Bengt och kärleken 

skildrar slutet av fyrtiotalet. På sommaren åker Bengt till Tyskland med vännen Måns. 

Tyskland är utbombat efter kriget och människorna är skadade antingen psykiskt eller fysiskt. 

Ändå finns en större respekt för homosexuella än i Sverige och i denna miljö upptäcker Bengt 

och Måns att de har känslor för varandra. Framsidan till Bengt och kärleken visar Bengt och 

Måns. Den ene håller om den andres axlar och denna intimitet är slående i samspel med titeln. 

I bakgrunden syns utbombade ruiner. Mer anmärkningsvärt är omslaget till uppföljaren Ljuva 

femtiotal, där Bengt visas bredvid en blond kvinna och där Måns i baksidestexten kallas 

Bengts ’bästa vän’, vilket även är fallet den första gången han omnämns i texten. 

Några ord bör sägas om den tidigare boken om Bengt, Pojkar ska inte gråta, som i första 

hand är ett svartsjukedrama mellan tre fjortonåriga parter. Bengt är älskad av två personer – 

en kille och en tjej som råkar vara syskon. Bengt vet inte vem han älskar, vad han vill eller 

vem han är. Han anar att han är homosexuell, men vill inte erkänna det för sig själv. Björn 

dör, men först efter att han har förklarat sin kärlek till Bengt och fått en kyss av honom. Den 

sista delen i trilogin, Ljuva femtiotal, berättar om hur Bengt börjar på teaterskola, kommer ut i 

den miljön och lär känna en ung kvinna som dör till följd av en illegal abort. 

Både Bengt och kärleken och trilogin om Joakim är självbiografiskt influerade, men 

ingendera är helt självbiografisk, även om Bengt och kärleken verkar vara det vid en första 

anblick. Bengt Martins förnamn dyker upp redan i titeln, baksidestexten – som är 

undertecknad med en signatur som bara innehåller förnamnet men ändå bidrar till ett 

autentiskt intryck – talar i jagform och boken innehåller många element som känns igen från 

Martins eget liv. Det är svårt att se att receptionen av Bengt och kärleken när boken kom ut 

skulle innebära att den lästes som skönlitteratur.  

                                                           
28 Martin, Bengt. (1969). Nejlikmusslan. Stockholm: Rabén & Sjögren. 
29 Martin, Bengt. (1970). Finnas till. Stockholm: Rabén & Sjögren. 
30 Martin, Bengt. (1977). Pojkar ska inte gråta. Stockholm: Rabén & Sjögren. 
31 Martin, Bengt. (1978). Bengt och kärleken. Stockholm: Rabén & Sjögren.  
32 Martin, Bengt. (1979). Ljuva femtiotal. Stockholm: Rabén & Sjögren. 
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1981 utkom Jag ångrar ingenting33 som är en ren självframställning. Genrebeteckningen 

finns redan på framsidan. Baksidestexten är skriven i jagform och signerad i handstil – denna 

gång dock med både för- och efternamn. I den självbiografiskt lekfulla boken Förnedringen 

kommenteras självframställningen genom att kallas ”den nålfina balansakten mellan 

verklighet och dikt”, något som är ”legitimt i det yrke han valt”.34 Det verkar alltså föreligga 

en märkbar skillnad i autenticitetsgrad mellan de uttalat fiktiva, uttalat självbiografiska och till 

synes självbiografiska berättelserna. Martin verkar dessutom vara medveten om att 

konstruktionen alltid är närvarande i det självframställande skrivandet, vilket också visas av 

den bok (Förnedringen) som citatet ovan är hämtat ur.  

Mitt syfte med en jämförelse av Martins böcker är att visa hur självbiografiskt stoff har 

skrivits om på olika sätt. Vad är det som har avgjort graden av mörker och allvar i tre 

skildringar av likartade händelser och personer med samma grundförutsättningar? 

 

2.2. Personförteckning 

Eftersom jag talar om så många som nio olika böcker av Bengt Martin och näranalyserar fem 

böcker finns det ett behov av att presentera huvudpersonerna i böckerna innan analysdelen tar 

vid. Övriga personer finns nämnda i samband med presentationen av huvudpersonen. 

 

• Bengt. Huvudperson i trilogin om Bengt: Pojkar ska inte gråta, Bengt och kärleken 

och Ljuva femtiotal. Bengt är 15 år i den bok jag fokuserar på, Bengt och kärleken. 

Han bor hemma hos sin faster Ingrid och blir ihop med en jämnårig kille, Måns. 

• Joakim. Huvudperson i trilogin om Joakim: Sodomsäpplet, Nejlikmusslan och Finnas 

till . Joakim är 16 år gammal när trilogin begynner och vi får följa honom i några år 

framöver. Joakim är först tillsammans med en äldre man, Nick, och sedan med en 

äldre läkare, Björn. 

• Bengt Martin. Författaren själv, så som han framställer sig själv i Jag ångrar 

ingenting, där vi får följa honom under nästan femtio års tid. Bengt Martin är bland 

annat tillsammans med en Bengt och en Tjoffe. En mer eller mindre självbiografisk 

karaktär vid namn Bengt Martin finns också med i en senare bok (Förnedringen).  

 

 

 
                                                           
33 Martin, Bengt. (1981). Jag ångrar ingenting. Självbiografi. Stockholm: Rabén & Sjögren.  
34 Martin (1989), sid. 105. 
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2.3. Tidigare forskning 

Karl-Emil Åkerö (2010) undersöker i sin litteraturvetenskapliga C-uppsats den homosexuella 

identiteten och parbildningen i Sodomsäpplet. Åkerö lägger stor vikt vid att Joakim avviker 

från könsnormerna för hur en kille ska vara, dels genom att bli samkönat kär, dels genom att 

inte vara en stereotyp man med de rätta maskulina attributen. Detta jämför Åkerö med två 

teoribildningar: queerteori/genusvetenskap (Judith Butler och Eve Kosofsky-Sedgwick) och 

maskulinitetsstudier (Raewyn Conell). Åkerös slutsats när det gäller Joakims sexuella 

identitet och könsidentitet lyder som följer:  

 

Joakim överskrider alltså gränsen för vilket uppfattas som provocerande av omgivningen. [sic!] 
Genom att ställa sig mellan sitt genus och radera ut gränsen mellan man och kvinna, de två 
polära genus som den kulturella kontexten tar för givna så skapar Joakim en identitet som är 
problematisk för omgivningen och hans relation med Nick kommer att präglas av utanförskapets 
mekanik. Romanen visar på heteronormens påverkan på den binära könsuppfattningen.35  

 

Litteraturstudenterna Eva Boberg, Marita Westling-Nilsson och Gunilla Wijkmark (1980) har 

jämfört några av Martins självbiografiskt influerade barnböcker med trilogin om Bengt och 

trilogin om Joakim. Denna jämförelse tillkom innan Bengt Martin hade publicerat sin 

självbiografi, men har en del intressanta slutsatser som redovisas nedan. En brist i denna 

studie är att den ser trilogin om Bengt som biografier, även om det förskönande draget också 

uppmärksammas. Boberg et. al. verkar också se Joakim som så gott som självframställd: 

”Bengt Martin har blivit Joakim Mander.”36 Bengt Martin kommenterade själv denna artikel 

1989, tio år efter dess publicering, och menar att den är förvirrad. Det Martin mest framhäver 

är just det faktum att artikelförfattarna överdriver det självbiografiska materialet. Martin 

hävdar här att ”hans böcker inte var självbiografiska, att handlingen var diktad men att vissa 

detaljer, känslor eller upplevda situationer fanns inplacerade”.37 Samtidigt som det givetvis 

finns ett värde i författarens egna utsagor måste dessa granskas kritiskt, något som kommer att 

vara fallet längre fram i denna uppsats. Att Bengt Martin har gjort både ’Bengt’ och Joakim så 

lika sig själv och att Joakim bland annat spelar en filmroll som äger en in i minsta detalj direkt 

likhet med en av Martins egna filmroller gör det svårt att se berättelserna som ren och skär 

fiktion.  

                                                           
35 Åkerö, Karl-Emil. (2010). Män med män – samkönad parbildning i romanerna Sodomsäpplet och 

Präriehundarna. C-uppsats, Institutionen för kultur och kommunikation, Linköpings universitet, sid. 9f. 
36 Boberg, Eva, Westling-Nilsson, Marita & Wijkmark, Gunilla. (1980). ”Bengt Martin – en jämförelse mellan 

hans självbiografiska barn-, ungdoms- och vuxenböcker”. I Barn och kultur, nr 1/1980, sid. 18. 
37 Martin (1989), sid. 96.  
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Övriga forskare, så som Ying Toijer-Nilsson, Dodo Parikas och Roger Wilson, kommer 

jag bara att relatera till i fråga om hur de beskriver försköning i Bengt Martins böcker och 

detta sker längre fram i texten, efter en analys av böckerna där jag främst refererar till Åkerö 

och Boberg et. al.  

 

2.3. Inledande om självframställning 

Litteraturvetaren Arne Melberg (2008) har skrivit om självframställning och om dikotomin 

fiktion-självbiografi, som han menar är alltför metafysisk genom att beskriva ett antingen-

eller. Melberg menar att böcker inte är antingen självbiografier eller fiktion. Melberg 

motsätter sig också starkt den narratologiska synen på livet som en berättelse: 

 

Frestas man av tanken att livet självt skulle ha »narrativ« karaktär och att självframställningen 
därmed måste se ut som en berättelse, så […] tillskriver [man] berättelsen ett väsen som antas 
vara förankrat i tillvarons egenliga beskaffenhet. Odlar man istället tanken på berättelsen som en 
meningsgivande strategi, så ansluter man till den tendens till konstruktion, som är ett viktigt 
inslag i dagens litterära självframställningar: berättelsens konstruktion som strategi för att 
konstruera, presentera, profilera bilden av självet.38  

 

Melberg lägger stor vikt vid att varje självframställning är konstruerad, det vill säga delvis 

fiktiv, och han menar att den som skriver om sig själv splittrar och börjar reflektera över sitt 

liv – och konstruera (bilden av) sitt liv. Melberg skriver också om hur det självbiografiska 

kontraktet innebär en överenskommelse om att det som skrivs ska handla om författaren, 

samtidigt som det fiktiva kontraktet innebär att författare och berättare/protagonist inte ska 

sammanblandas, men att visa författare sviker detta kontrakt genom att skriva utanför dess 

ramar. 39 I Martins fall kan vi se att han i hög grad blandar sin fiktion med självframställning. 

Det är inte svårt att förstå att böcker som handlar om någon som delar många drag med 

Martin själv (huvudpersonen växer upp i samma del av Stockholm, mister sin far vid samma 

ålder, flyttar till en äldre kvinnlig släkting, är homosexuell och blir skådespelare) kan tolkas 

som självframställande. I Martins fall gäller detta dessutom inte ett fall av likhet mellan bok 

och biografi. Den primärlitteratur som jag har utgått ifrån visar att Martin i åtminstone två fall 

har skildrat fiktiva romanpersoner som delar många omständigheter med den Bengt Martin 

som han skriver fram i Jag ångrar ingenting. Joakim, Bengt i Bengt och kärleken och Bengt 

Martin i självframställningar verkar bli tre varianter av samma person. Samma teman 

återkommer i skildringen av dem alla, även om två av dem är fiktiva framställningar. Än mer 

                                                           
38 Melberg, Arne. (2008). Självskrivet. Om självframställning i litteraturen. Stockholm: Atlantis, sid. 14. 
39 Melberg (2008), sid. 14. 
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komplicerat blir det om vi också tar hänsyn till Martins bok Förnedringen från 1989. Här 

kallas huvudpersonen Bengt Martin, men denne Bengt Martin kallas hela tiden vid sitt fulla 

namn samtidigt som han beskrivs i tredje person, vilket gör att det självbiografiska uttrycket 

blir parodierat. Här står det på baksidan att boken ”har stark förankring i det självupplevda”, 

men diverse osannolika inslag i boken gör tydligt att det handlar om autofiktion och att 

berättelsen inte kan läsas som sanning, även om de självbiografiska partierna är mycket 

prominenta. I denna roman diskuterar Bengt Martin dessutom sina tidigare berättelsers grad 

av autenticitet. Till exempel säger han, om flytten hem till fastern, att det är ”en avgörande 

historia […] han i olika former använt sig av i några av sina böcker” (Min kurs.).40  

Melberg går tillbaka till termen autofiktion, där berättelsen samtidigt är fiktiv och 

självbiografisk. Detta tillstånd kan också kallas ’dubbelkontrakt’, det vill säga att författare 

”lovar att sannfärdigt beskriva sig själva och verkligheten samtidigt som de fiktionaliserar sig 

själva och verkligheten”,41 ett skrivsätt som Martin medvetet verkar ha tillämpat i till exempel 

Förnedringen och trilogin om Bengt.  

Vidare skiljer Melberg på ’ofärdigt själv’ och ’färdigt själv’, där han menar att en författare 

inte nödvändigtvis blir klar med sin självframställning utan kan återvända till självbiografiskt 

stoff gång på gång utan att lyckas bilda en bild av sig själv.42 Även ofärdigt själv stämmer väl 

in på Martins böcker. 

Martins bok Förnedringen från 1989 tänjer gränserna mellan fiktion och autofiktion på ett 

sätt som tyder på stor medvetenhet om det omöjliga i att skriva autentiskt samt ett behov av 

att skriva icke-autentiskt, det vill säga fritt skapande, om det till synes autentiska. Följande 

citat ur Förnedringen visar hur medveten Bengt Martin var om sitt sätt att behandla det 

’autentiska’ på ett autofiktivt manér: 

 

Han tänkte förvirrad att det blir ett helvete att skriva om Bengt Martin i den nya boken, i den 
formen, även om jag undviker att framhålla något positivt drag hos honom kommer allt att 
vändas emot mig - vem kunde för övrigt intresseras av en egotrippares utgjutelser och ändå; var 
inte nästan all ”skönlitteratur” (vilket ord!) ett slags vädringsbehov av författarens jag, också om 
det inte som i hans tänka roman tog sig så extrema uttryck utan mer eller mindre skickligt 
kamouflerades…43  (Förfs. kurs.) 

 

Här rör det sig alltså om en författare (Bengt Martin), som har skrivit en bok om en person vid 

namn Bengt Martin. Protagonisten Bengt Martin tänker i sin tur skriva en bok om Bengt 

                                                           
40 Martin (1989), sid. 49.  
41 Melberg (2008), sid. 18. 
42 Ibid. 
43 Martin (1989), sid. 122.  
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Martin. Detta sätt att närma sig begreppen ’jag’ och ’själv’ blir metalitterärt, eftersom 

berättaren är till synes identisk med författaren, samtidigt som den person som berättaren 

berättar om också är det. Förnedringen kan inte läsas som en självbiografisk bok, både på 

grund av tredjepersonstilltalet och olika element i det berättade som är av uttalat fiktiv 

karaktär. Förnedringen visar dock på spännvidden mellan självframställning och fiktion i 

Martins författarskap. Även andra böcker av Martin, till exempel Party för lyckliga ostar 

(1973), har självbiografiska drag. Samtidigt som Martin klart säger att just denna bok 

innehåller ”få något så när autentiska” scener så är vissa namn överensstämmande med 

verkliga personer och huvudpersonen uppges ha skrivit böcker om Joakim.44  

När det gäller barnböckerna om Sibirien uppger Martin att skrivandet genomsyrades av 

”ett behov att idyllisera, att önskeomleva” och att han måste ”fantisera slösaktigt kring 

fakta”.45 Utifrån detta väljer jag att se Martin som en författare som använde sig av 

självupplevt stoff men tog sig stora friheter med detta stoff, samtidigt som han hade svårt att 

hantera de tolkningar som utgick från att materialet var helt autentiskt. Martin verkar, utifrån 

uppgifter i bland annat självframställningen Jag ångrar ingenting, ha upplevt att hans fria 

författande inte togs på allvar och att de självbiografiska dragen ledde till en läsning av 

böckerna där de blev sedda som självframställningar. Att se alla Martins böcker som rena 

självframställningar torde dock vara omöjligt, på grund av stora diskrepanser i innehållet.  

 

För att inleda min genomgång av gemensamma drag i böckerna ska jag beskriva några 

exempel där likartade scener förekommer både i trilogierna om Bengt respektive Joakim och i 

Jag ångrar ingenting.  

I andra boken om Joakim, Nejlikmusslan, skildrar Martin hur Joakims klasskamrater 

skickar runt lappar i klassrummet på vilka det står ”ALLA GÅNGER HERRKALSONGER 

DET ÄR JOAS MELODI”.46 Ungefär samma lapp förekommer i självframställningen Jag 

ångrar ingenting, men där står det ”alla gånger herrkalsonger, det är Bengtarnas melodi”.47 

Det som skiljer är alltså att Bengt här är ihop med en annan Bengt i sin egen klass. Exemplet 

visar hur Bengt Martin har använt självbiografiskt stoff men också modifierat det för att passa 

in i sitt sammanhang.  

Ett annat exempel är samtalet med teaterskoleföreståndaren. I Finnas till säger 

teaterskoleföreståndaren, Pigge Sköld, bara ”[j]ag lägger mig inte i ditt privatliv – jag vill inte 
                                                           
44 Martin (1981), sid. 340. 
45 Ibid., sid. 317. 
46 Martin (1969), sid. 172. 
47 Martin (1981), sid. 67. 
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ens tala om det eller veta något”.48 I Finnas till äger detta samtal rum efter att moster Molle 

har ringt till Pigge Sköld och berättat att det inte är hon, utan en äldre älskare, som betalar 

Joakims studier. Motsvarande samtal i Jag ångrar ingenting sker efter att Bengt har blivit full 

på en fest och berättat om sin homosexualitet. En av skolkamraterna berättar för 

teaterskoleföreståndarens fru om detta, varvid denne kallar in Bengt på sitt rum.  

 

Han började med allmänt prat om avvikelser, förklarade att han personligen inte hade några 
moraliska betänkligheter men hetsade upp sig så furiöst i en längre monolog att jag trodde han 
skulle åka på en hjärnblödning. Han lugnade så småningom ner sig, rådde mig att åtminstone 
hålla mitt ”märkliga sexualliv” på avstånd från skolan.  

[…] 
– Du är en genuin teaterbegåvning, jag vill inte mista dig på grund av skitsnack men sköt ditt 

liv… där borta någonstans! 
Han pekade ut genom fönstret, åt horisonten till.49  

 

Det homosexuella temat och fördomar om homosexualitet är betydligt mer uttalat i 

självframställningen än i boken om Joakim, där den senare verkar vilja ge en mer positiv bild 

i detta skede av framställningen. I Ljuva femtiotal är teaterskoleföreståndaren genomgående 

vänlig och nämner aldrig ens homosexualiteten vid namn. Här märks ett mönster av 

försköning, som dock inte är helt representativt för Martins böcker som helhet, då böckerna 

om Joakim oftast är minst lika mörka som självframställningen.  

En annan scen som visar skillnaden mellan Martins sätt att framställa sig själv och att 

skapa fiktion finns i böckerna om Joakim, där huvudpersonen blir inkallad till chefen på den 

tidning där han och hans partner jobbar. En likartad scen finns också i Martins 

självframställning, men där får scenen ingen betydelse för förloppet utan bara vill skildra hur 

det kunde vara att leva som homosexuell. I Jag ångrar ingenting äger scenen rum när Bengt 

nyss har träffat partnern. Den avbryter deras inte förbindelse; tvärtom känner sig Bengt ”trots 

den händelsen djärvare”.50 Motsvarande scen i Sodomsäpplet, däremot, blir slutet för Nicks 

och Joakims förhållande och leder till ett självmordsförsök. Martin har alltså gjort om 

händelsen så att den blir av stor vikt för intrigen.  

 
2.4.  Feminina karaktärsdrag 

I Sodomsäpplet får Joakim hela tiden höra att han inte beter sig tillräckligt maskulint. 

Mamman säger: ”Du är kokett. Som en liten flicka. Det är hela sjukan.”51 Magister Bengtson 

                                                           
48 Martin (1970), sid. 172. 
49 Martin (1981), sid. 147. 
50 Martin (1981), sid. 89. 
51 Martin (1968), sid. 10. 
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ber Joakim gå stadigt och ”inte trippa fram”, för ”[d]et ser inte riktigt manligt ut”.52 En annan 

lärare kallar Joakim för ”fröken Mander” och även om ”[i]ngen hade upprepat det. Ingen hade 

kallat honom fröken Mander senare” så känner Joakim ”att magistern hade kommit åt honom. 

Hade träffat rätt […] Jag vet mer om dig än du tror. Så hade ögonen sagt”.53 Joakim verkar 

alltså själv koppla sina feminina drag till mer djupliggande egenskaper, gissningsvis 

homosexualitet, vilket framstår som rimligt då det är vad hans omgivning gör. Att Joakim 

bryter mot normer kring könsuttryck kopplas i böckerna till brott mot heteronormativiteten. 

Den hegemoniska maskuliniteten (se Raewyn Connell) medför att avvikelse från 

maskuliniteten också innebär ett hot mot könsmaktordningen och att den som inte är ’äkta 

man’ inte förutsätts vara heterosexuell.   

Det framgår tydligt att Joakim mäter det han gör och känner mot en manlighetsnorm: 

”Alltid tårar. Måste försöka hålla tätt nångång. Han är inte fem år längre. Verkar inte 

manligt.”54 Joakim har även bitvis svårt för att inte tänka på sig själv som flicka: ”Svänger lite 

på kjolen. Varför tänker jag så?”55 Han är dock medveten om att det är en förbjuden känsla: 

”Svängde och svepte med kjolen. Det är sånt man kan göra då ingen ser en.”56 Han dras till 

det som är feminint, till exempel en grön lodenrock med broderier som modern dömer ut 

därför att den är ”en flickkappa”.57 Den gröna, alltför kvinnliga rocken är för övrigt ett 

återkommande motiv eftersom även huvudpersonerna i Jag ångrar ingenting och trilogin om 

Bengt bär ett sådant plagg i något skede av berättelsen. 

Joakim ville alltid leka med dockor som barn och även när han skulle leka pappa gled han 

alltid in i mammarollen, gjorde ’mammasaker’. ”En pappa bakar inte förstår du välan”, sade 

hans lekkamrat; ”En pappa som bakar är konstig”.58 Joakim lyckas inte uppfylla mansrollen, 

vare sig i lek eller i verklighet. Han har en känsla av att han är för feminin och att hans 

läggning syns på honom. Han känner sig hämmad av att behöva bete sig maskulint.  

Bengt och hans jämnårige pojkvän Bengt i Jag ångrar ingenting beskrivs som fjolliga: ”Vi 

var som gjorda för att vidmakthålla fördomarna om att bögar alltid uppträder feminint”.59 

Martin talar också om hur han, precis som Joakim, behövde anpassa sitt rörelsemönster till att 

bli mer manligt när han utbildade sig till skådespelare. Dessa skildringar av Joakim och Bengt 

                                                           
52 Ibid., sid. 73. 
53 Ibid., sid. 17. 
54 Ibid., sid. 15. 
55 Ibid., sid. 21 
56 Ibid., sid. 22. 
57 Martin (1968), sid. 26f. 
58 Ibid., sid. 57. 
59 Martin (1978), sid. 68. 
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(Martin) ska jämföras med Bengt i Bengt och kärleken. Han är visserligen mjuk och ganska 

känslig, men beskrivs aldrig som feminin eller fjollig, kanske för att dessa böcker är så tydligt 

pedagogiska och inte vill överföra fördomar till den implicerade unge läsaren. 

Åkerö (2010) menar ”att Joakim i romanen uppfattas som en man som agerar som en 

kvinna och därav är homosexuell alternativt agerar som en kvinna på grund av sin 

homosexualitet”, det vill säga: frågan om det feminina agerandets förhållande till sexualiteten 

är komplext. Åkerö fäster stor betydelse vid samspelet mellan Joakim och Nick, hans första 

pojkvän. Här menar Åkerö att den vanliga heteronormativa praktiken kopieras, på så sätt att 

männen tar på sig en feminin respektive maskulin roll och ”skapar […] performativa 

genusskillnader där de agerar utifrån den könsroll som är representativ för den roll de tagit”.60  

Åkerö menar att det faktum att Joakim försöker ”gasa ihjäl sig (men misslyckas)” betyder 

att Joakim blir del av ”en kontext av kvinnlig självmordsstatistik”.61 Den kvinnliga 

självmordsstatistiken kan sammanfattas som vanligt med försök, ovanligt att lyckas, det vill 

säga att kvinnor är överrepresenterade i statistiken över självmordsförsök medan män är 

överrepresenterade i statistiken över faktiska självmord. Åkerö verkar alltså mena att det 

faktum att Joakim inte lyckas ta livet av sig gör honom feminin. Visserligen har Martin valt 

att låta Joakim överleva, men knappast som ett led i att gestalta femininitet. Det som ligger 

bakom Joakims framskrivna överlevnad är snarare viljan att inte göra historien helt hopplös; 

Martin vill visa att det finns möjligheter även för Joakim och människor i hans situation.  

Min tanke angående Joakims femininitet är att femininiteten förtydligar Joakims läggning 

genom att anspela på välkända stereotyper. Detta märks till exempel i scenen där Joakim inser 

att han är homosexuell. Strax innan han högt säger att han är bög känner sig Joakim tvungen 

att säga att han är en flicka. Han tänker att ” [i]bland målar jag mina läppar med mors 

läppstift. När ingen är hemma. Lånar hennes halsband, provar hennes klänningar”.62 

Könsöverskridande beteende, som egentligen inte har med homosexualitet att göra, är ett 

vanligt tema i HBT-litteratur. Även Jim i Duktig pojke lånar sin mammas läppstift. Eftersom 

könsöverskridande beteende traditionellt sett har kopplats samman med homosexuell identitet 

blir beskrivningar av maskulina lesbiska kvinnor och feminina homosexuella män ytterligare 

ett sätt att uttrycka den sexuella läggningen i karaktärstecknandet.   

Boberg et. al. (1980) lägger stor vikt vid de feminina dragen hos Joakim och Bengt. Dock 

påtalar de att Bengt ”bara möter få och svaga reaktioner från omgivningen” rörande sin 

                                                           
60 Åkerö (2005), sid. 12. 
61 Ibid. Åkerös parentes i citatet.  
62 Martin (1968), sid. 77. 
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femininitet, samt: ”Över huvud taget framhävs inte det feminina draget hos Bengt speciellt 

ofta – att författaren ändå tillmäter det betydelser kan man ändå sluta sig till av titeln på den 

första av ungdomsböckerna Pojkar ska inte gråta.”63 Här framhäver Bengt Martin väl snarare 

normativa drag i samhället än Bengts femininitet, även om tolkningen styrks av att tårar 

beskrivs som feminint i böckerna om Joakim.  

Sammanfattningsvis har Martin valt att beskriva Joakim, huvudperson i hans första 

omgång böcker om homosexualitet, som uttalat feminin. Detta kan ses som ett led i att 

gestalta homosexualitet på ett igenkännbart sätt. Eftersom femininitet allmänt förstods som en 

del av den manliga homosexuella identiteten kan det ha fallit sig naturligt att skildra den 

homosexuelle som överskridare av de könsnormer som råder för heterosexuella – och därmed 

som anpassade till de könsnormer som sammankopplas med den homosexuella 

personligheten. I böckerna om Bengt är detta drag mycket nedtonat, vilket enligt min 

bedömning kan hänga samman med dessa böckers förskönande karaktär. Martin verkar inte 

ha velat föra vidare fördomar om att homosexuella män är feminina. I sin självframställning 

skildrar han dock sig själv som delvis feminin.  

 

2.5. Kriminella känslor 

Redan strax efter att Joakims och Nicks förhållande har påbörjats säger Nick: ”Sexton år. 

Bara sexton år. Du är inte lovlig Joa.” Nick är noga med att påpeka att deras förhållande är 

olagligt bara därför att Joakim är minderårig, men han berättar också att samkönad kärlek för 

var straffbar i alla lägen. Det har Joakim svårt att förstå: ”Tukthus? För att två människor 

tyckte om varandra, ville leva tillsammans?” Samtidigt är Joakim väl medveten om samhällets 

syn på saken: ”Samma kön. Syndigt. Smutsigt.”64 Joakim vet att homosexualitet har en 

kriminell historia, till exempel att Oscar Wilde satt i fängelse. Han är dock inte säker på det 

nutida läget: ”Något måste väl förändrats också på det här området?” Nick vet inte besked, 

men vet att han har ”förfört en minderårig” och att det är straffbart. Även Joakim är rädd för 

följderna av förhållandet: ”Skyddshem kanske? Skyddsuppfostran? […] Kan de bara ringa på 

dörren och hämta mig?”65 Detta citat kommer från den första boken om Joakim, men ekar 

ännu i den tredje, såväl i allmänna funderingar om polisanmälan och barnavårdsnämnden som 

i moster Molles hot om att ringa polisen och rädslan för att åka fast i samband med att Joakim 

berättar för sin psykiater. Åldersskillnaden gentemot Björn beskriver Joakim som sin 

                                                           
63 Boberg et. al. (1980), sid. 21.  
64 Martin (1968), sid. 148f. 
65 Ibid., sid. 153f. 
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”ömmaste punkt” och han vill inte att Björn nämner den.66 Joakim tänker till och med, icke 

utan desperation: ”Det är nog ett slags dödsstraff på kärlek av det slaget.”67  

De samtida skandalerna finns närvarande i böckerna om Joakim, till exempel Kejne- 

respektive Haijby-affären som moster Molle relaterar till när Joakim kommer ut. Hon menar 

att kriminalitet är tätt sammankopplat med homosexualitet: ”Du är inne på kriminella och 

farliga vägar.”68  

Även i Bengt och kärleken finns en rädsla för den juridiska övermakten:  

 

Jag tänkte att nu ringer hon mor och Frans och berättar. Och dom kanske ringer polisen.  
Jag visste inte alls vad som stod i lagen. Vilka rättigheter vi hade – att älska varann.  
Tänk om dom kunde bura in oss?69  

 

Här finns en parallell till det Magnusson skriver om kriminalitet som tema i litteratur med 

HBT-tema: 

 

En mycket stark linje i femtio- och sextiotalets litterära beskrivningar av homosexualiteten gäller 
dess förankring i kriminalitet. År 1944 avkriminaliserades homosexuella handlingar mellan 
vuxna. Synen på den homosexuelle som kriminell levde kvar längre70  

 

Så sent som 1969 skrev Ronny Busk en roman, Änglaskuggor, som vann Bonniers pristävling. 

I denna bok kopplar Busk, liksom tidigare Jean Genet, samkönad kärlek till kriminell 

’livsstil’. 71 Det är inte underligt att Molle gör samma koppling, eller att Joakim är så rädd för 

samhället. Bilden fortlevde av att homosexualitet var kriminell och straffbar, eller åtminstone 

starkt kopplad till kriminalitet och rättsröta, som pastor Kejne hävdade. Antagligen var dessa 

drag ännu mer närvarande kring 1950, då böckerna utspelar sig. En löpsedel från år 1950 

kunde lyda: ”HOMOSEXUELLA svårt problem för Stockholm – Unga från landet blir 

offer”.72 

Även i Jag ångrar ingenting nämns Kejne-affären och liknande skandaler. Martin menar 

här att skriverierna i tidningarna rentav kunde få dödlig utgång i form av självmord. Martin 

talar även om ”de vansinniga lagtexter som var i bruk då”. Hans samvaro med äldre män 

kunde ha lett till ”straffarbete eller tukthus” för de äldre männen. Han ser sig inte som ett 
                                                           
66 Ibid., sid. 87. 
67 Ibid., sid. 15. 
68 Ibid., sid. 104f. 
69 Martin (1978), sid. 125. 
70 Magnusson, Jan. (2000). "Från tragiskt öde till fritt vald livsstil. Bögar och lesbiska i det sena 

nittonhundratalets svenska litteratur", i: Homo i folkhemmet. Homo- och bisexuella i Sverige 1950-2000, sid. 
59-75. Göteborg: Anamma, sid. 64f. 

71 Ibid. 
72 Stockholmstidningen, 9/4 1950. 
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offer och menar att även de som behandlade honom ytterst ovarsamt eller betalade honom inte 

kan ses som gärningsmän.73 Bengt Martin visar ett starkt patos mot de lagtexter som förbjöd 

samkönad kärlek i vissa fall, nämligen de fall där den ena parten var minderårig. Denna lag 

grundande sig på ”risken för förförelse under den sexuellt labila ungdomstiden”, enligt 

konstvetaren Göran Söderström (1999) som har varit mycket aktiv i forskningen kring svensk 

HBT-historia. Söderström specificerar att gränsen i allmänhet drogs vid 18 år men egentligen 

gällde till och med 21 års ålder, eftersom ”beroendeförhållande eller förförelse” gjorde 

förbindelse olaglig även när den yngre parten var mellan 18 och 21 år.74  

Weeks (1981/1989) visar att detta synsätt har sina rötter i det sena artonhundratalet, då den 

homosexuelle mannen sågs som ”a person whose sexuality […] threatened to corrupt all 

around him and particularly the young. The most pervasive stereotype of the male 

homosexual was as a ’corrupter of youth’”.75 En vuxen man kunde alltså förföra en ung man 

och därmed få honom att avvika från heterosexuellt levnadssätt; homosexualitet smittade. När 

Joakim säger ”[j]ag ville ju själv” konstaterar Nick: ”[D]et kan du inte avgöra. Du är omogen, 

ett barn”.76 Gränsen mellan förförelse (åldersgräns 21 år) och icke-förförelse (åldersgräns 18 

år) framstår inte som särskilt tydlig. Att i efterhand slå fast om en person blev ’förförd’ eller 

inte torde vara en fråga om spekulativa bedömningar och ord-mot-ord, särskilt som begreppet 

’förförd’ i sig säger mycket lite om graden av frivillighet och/eller tvång. Bedömningarna 

måste ha varit minst lika relativa som vid dagens fall av våldtäktsmisstanke utan teknisk 

bevisning. 

 

2.6.  Mostern/fastern 

Både självframställningen, trilogin om Bengt och trilogin om Joakim skildrar en äldre 

kvinnlig släkting, antingen moster eller faster, som huvudpersonen bor hos för att komma 

ifrån sitt föräldrahem. I Bengt och kärleken bor Bengt hos en blyg och förvirrad faster som 

heter Ingrid. Ingrid ville en gång i tiden bli skådespelerska, men kunde inte på grund av sin 

klasstillhörighet – fina familjeflickor var inte välkomna på skådespelarutbildningen. Ingrid 

                                                           
73 En passus i sammanhanget är att det idag inte finns någon högre åldersgräns för samkönade relationer, dock 

finns en allmän gräns (den så kallade ’byxmyndigheten’) som gäller alla personer under femton år, oavsett 
kön på de inblandade, och där praxis idag är att döma för våldtäkt även om den underåriga, med Martins ord, 
”inte sparat på krut när det gällde att skjuta förföraren i säng” (Martin 1981, sid. 69). De äldre män som den 
tretton- och fjortonårige Bengt Martin hade sexuell samvaro med skulle alltså kunna dömas även idag. 

74 Söderström, Göran. (1999). ”En aktiviströrelse växer fram.” I Söderström, Göran. (Red.) Sympatiens 
hemlighetsfulla makt. Stockholms homosexuella 1860-1960. Stockholm: Stockholmia förlag, sid. 399. 

75 Weeks (1981/1989), sid. 107.  
76 Martin (1968), sid. 153. 
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beskrivs som tillbakadragen. Hon tycker bra om Måns, Bengts blivande partner, som alltså är 

inneboende hos Ingrid.  

Mot slutet av Bengt och kärleken skriver Martin: ”[J]ag förstår att du kanske vill veta ’hur 

det gick’. Det gick inte så särskilt bra.”77 Bengt och Måns begår misstaget att berätta för 

Ingrid om sin relation. Hennes reaktion är gravt moraliserande:  

 
[M]itt lilla vackra hem har blivit smutsigt sen ni berättade om… er. Jag känner mej oren. Ni får 
ordna annan bostad så fort ni kan. Och så vill jag att Bengt bor härnere […] tills det är ordnat. 
Jag vill inte att ni ska ligga i rummen intill varandra78 (Martins kurs.) 

 

Bengt känner att han ”liksom frös av skam”, för att ”faster Ingrid drog ner Måns och min 

vänskap till nåt fult och snuskigt”.79 På sista sidan får vi dock följa med författaren till 

nutiden, trettio år senare. Då har Bengts moster accepterat att han är homosexuell eftersom 

”hon förstod att det inte var äckligt eller sjukt” och Martin förklarar lite pedagogiskt hennes 

reaktion med ”det man inte känner till är man ofta skraj för”.80 (Martins kurs.)  

Motsvarigheten till Måns i Jag ångrar ingenting heter Tjoffe. Tjoffe bor inte hos Bengt 

och hans faster utan hos sin egen mor. Däremot bor ett antal andra inneboende, som inte 

figurerar i Bengt och kärleken eller Nejlikmusslan, hos Bengts faster. I Jag ångrar ingenting 

bor Bengt inte hos sin faster när han träffar Tjoffe, utan flyttar dit senare. Märkas kan också 

att fastern här är betydligt mer excentrisk och extrovert än motsvarande faster i Bengt och 

kärleken. Till exempel står det att hon ”hett levde ut sin sextiotreåriga sexappeal”.81 Hon solar 

naken på gräsmattan82 och säger att hon inte har något ”emot en liten våldtäkt”, om ”den sker 

på mina villkor”. Vidare pratar hon om hur ”vi Martins alltid ansetts nästan överdrivet 

erotiska av oss. För mig kan det fortfarande gå”.83 Det är svårt att sätta likhetstecken mellan 

denna extroverta, frispråkiga faster som talar om orgasmer och den introverta, konservativa 

Ingrid i Bengt och kärleken, även om båda har velat bli skådespelerskor.  

Likheterna mellan faster Dagmar i Jag ångrar ingenting och moster Molle i böckerna om 

Joakim är större. Även moster Molle ville bli skådespelerska och hon kan inte släppa tanken 

på att Joakim ska leva ut hennes dröm. Moster Molle hör dåligt, liksom faster Dagmar, och 

skildras som dramatisk och alltid med någon baktanke, tämligen manipulativ. Hon pratar ofta 

om onani och i en scen i Nejlikmusslan skildras hur hon ”andas kort” och frågar om Joakim 

                                                           
77 Martin (1978), sid. 123. 
78 Ibid., sid. 126. 
79 Martin (1978), sid. 125. 
80Ibid., sid. 128. 
81 Martin (1981), sid. 103. 
82 Ibid., sid. 104. 
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har ”haft en flicka”. När han säger att han har haft sex med en kvinna ber Molle att få höra 

detaljer: ”Hur gjorde ni?” Joakim ger en ganska utförlig beskrivning av en sexakt och Molle 

verkar upphetsad och glad över att höra honom berätta. När hon frågar vad ’flickan’ heter 

svarar Joakim dock ”Björn” och Molle förstår att han har narrats med henne, men förstår inte 

sanningen i namnet.84  

I trilogin om Joakim finns ett unikt drag hos den kvinnliga släktingen: Moster Molle talar 

ständigt om sin gudsrelation och hävdar att ”GUD tolererar inga sexuella avarter”.85 Detta 

religiöst färgade avståndstagande leder till att Joakim i Nejlikmusslan måste flytta ifrån Molle. 

Scenerna mellan Molle och Joakim efter att hans läggning avslöjats präglas av ett starkt 

avståndstagande från Molles sida. Homosexualitet kallar hon ” [p]erverterade böjelser” och 

Björn är i hennes ögon ” [e]n abnorm”. Joakims förhållande till Björn ”är så vidrigt så jag 

kan… inte tala om det”86 – men talar gör hon ändå. Slutorden i den långa monologen lyder: 

”Du har dragit in svinerier i mitt hus”. Molle kopplar än en gång homosexualitet till religion: 

”Jag ska be till GUD för dig […] Jag ska be honom befria dig från din synd. Från det 

vidriga”.87 Homosexualitet kopplas tydligt till smuts: ”Det är vidrigt, du är smittad – gå! Det 

är som om pesten skulle kommit till mitt hus, jag vill tvätta mig ren. Å, jag vill tvätta mig 

ren”.88 Själv är Molle ”bara en vanlig människa” och ”begriper ingenting – ingenting, hör du 

det – av det här”.89 Frasen ’vanlig människa’ upprepas ett antal gånger och gör det lätt att dra 

slutsatsen att det som stör Molle i Joakims läggning är att den avviker från normen.  

Som jämförelse kan nämnas att moster Dagmar i Jag ångrar ingenting inte genomskådar 

Bengts läggning. Hon blir mycket förtjust i hans pojkvän Ulf, men när Bengt bestämmer sig 

för att flytta hem till denne låser hon dörren till rummet där de är. Bengt slår då ”lätt på den 

hand i vilken hon förvarade nyckeln”, tar nyckeln och låser upp varpå han och Ulf rusar till 

Bengts rum och packar. De blir dock upplockade av polisen eftersom Dagmar har anmält 

Bengt för misshandel. Dagmar återtar sin anmälan, men ”[d]et gick ett halvår innan hon 

erkände släktskapet igen”.90 När Bengt Martin har ’kommit ut’ i TV tar Dagmar avstånd: ”Du 

är oren. Måtte Gud vara så god att han låter mig glömma att du någonsin funnits till!”91  

                                                           
84 Martin (1969), sid. 180ff. 
85 Martin (1979), sid. 28. 
86 Martin (1979), sid. 61. 
87 Ibid., sid. 78. 
88 Ibid., sid. 80. 
89 Ibid., sid. 78. 
90 Martin (1981), sid. 152.   
91 Ibid., sid. 313. 
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Samtliga mostrar/fastrar uttrycker alltså att homosexualitet är smutsigt och orent, vilket 

bekräftar Weeks anmärkning om att ”the immorality or sinfulness of homosexual behaviour 

did not of course die in the nineteenth century”.92 I övrigt finns det stora skillnader mellan de 

kvinnliga släktingar som skildras: den blyga Ingrid, den excentriska Dagmar som beskrivs 

med en humoristisk udd och den krävande Molle som verkar hotfull i sina försök att 

kontrollera Joakims liv. Dessa skillnader visar hur självbiografiskt stoff kan utvecklas i 

många olika riktningar och understryker skillnaden, men också likheterna, mellan 

självframställning/autofiktion och fiktion med självupplevda inslag. Ett genomgående drag i 

alla böckerna är dock att den kvinnliga släktingen används som ett språkrör för samhällets 

fördomar och fördömande. 

 

2.7.  Samkönad kärlek och samkönade relationer 

I trilogin om Joakim är homosexualiteten förankrad redan i barndomen. Som barn leker 

Joakim sexuellt färgade lekar med andra unga pojkar. Dock finns det ingen jämnårig pojke 

som Joakim i tidig ålder har en relation med. Joakim inleder sin första samkönade relation i 

sextonårsåldern efter att ha förstått att han dras till män. 

Joakims första möte med samkönad attraktion kommer när han besöker en inneboende, 

Verner, på dennes rum. Joakim blir upphetsad av att sitta nära honom och titta på avklädda 

strandbilder. Verner märker att någonting inte står riktigt rätt till och markerar genom att säga 

att Joakim rodnar som ”en liten tjej”.93 Verner poängterar alltså det faktum att bara kvinnor 

förväntas rodna och att bara kvinnor förväntas bli upphetsade av män. När Joakim går 

därifrån vill fantisera om Verner – tillsammans med en flicka. ”Kunde tänka på de två 

tillsammans. Inte bara Verner. De två. Då skulle det inte vara så fult. Inte… synd”.94 Joakim 

är alltså väl medveten om att det inte skulle vara acceptabelt att tänka bara på Verner.  

Peripetin i Sodomsäpplet kommer när Joakim är inne på en skoltoalett och läser klotter: 

”Knulla. Fitta. Bög. Bög. Stannar vid det. Vet vad det betyder. Kamraterna talar om det. Nån 

som gillar killar. […] En sån där jävla bög”.95 Slutligen säger Joakim högt, inne på den 

folktomma skoltoaletten, att han är bög och ”tycker om grabbar”. Det känns ”skönt att få säga 

de orden”, men han vill ändå tänka annorlunda: ”Det är inte sant. Det är bara ett skämt. Jag är 

ingen bög.”96 Hemma skriver Joakim i sin dagbok att han inte kommer ”att få det lätt i livet” 

                                                           
92 Weeks (1981/1989), sid 104. 
93 Martin (1968), sid. 51. 
94 Ibid., sid. 53. 
95 Ibid., sid. 75. 
96 Ibid., sid. 76-81. 
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och att ”[m]an kanske kan få en spruta mot det?”97 Han tolkar alltså sin sexualitet i 

sjukdomstermer, vilket visar den konkurrens som fanns mellan olika synsätt på 

homosexualitet: medfött eller förvärvat, sjukdom som kanske kan botas eller kriminellt 

beteende som bör straffas.  

På sitt sommarjobb på Dagens Nyheters kontor möter Joakim en äldre man, Nick, som tar 

med honom hem till sig redan första dagen efter jobbet. Joakim tänker på Nick som en make. 

”Äktenskap. Tänker så. Vi är gifta.”98 I detta äktenskap inordnar sig Joakim som ’kvinnan’, 

den som dukar av, diskar och dammsuger. Nick kallar detta beteende för ”hustrulek”.99 

Joakim vill att de ska bli gamla tillsammans, men Nick verkar inte tro på detta. Det faktum att 

Joakim är minderårig skrämmer Nick. Han har hellre relationer med andra vuxna, eftersom 

han då inte riskerar repressalier. Nick är paniskt rädd för upptäckt och när de har blivit sedda 

av sin chef avbryter Nick förhållandet. Joakim drabbas då av psykiskt sammanbrott. Han 

försöker våldta en kvinnlig inneboende och försöker slutligen ta livet av sig, när han har insett 

att Nick snart hittade någon ny och antagligen aldrig var monogam. 

I sin analys av Nicks och Joakims förhållande menar Åkerö (2010) att ”Nick verkar vilja ta 

avstånd från den stereotypa bilden [av homosexuell livsföring] genom att söka sig till en 

monogam tvåsamhet”. Vidare skriver Åkerö att ”Den monogama tvåsamheten blir en trygghet 

för Nick, en symbol för ett lyckat liv, att leva upp till heteronormens tvåsamhetsideal”. 

Samtidigt menar Åkerö att ”Martin ger ett övergripande intryck att för Nick är det relationen 

som sådan som är det viktiga, att ha någon, vem personen är inte lika intressant”. 100 Det 

framgår i boken att Nick är polyamorös. Han har andra partners samtidigt med Joakim och 

Joakim är lätt utbytbar. Även om de båda männen träffas och har sex regelbundet under en tid 

ser inte Nick på detta som ett förhållande, åtminstone inte i samma termer av äktenskap och 

parbildning för livet som är fallet med Joakim. Detta är inte direkt är detsamma som det 

Åkerö kallar ’monogam tvåsamhet’. Samma sak konstaterar Boberg et. al. (1980): ”För Nick 

är det bara en tillfällig förbindelse, han vill inte låta det utvecklas till en djupare relation”.101 

Denna iakttagelse verkar stå tvärt emot Åkerös påstående och min mening är att Boberg et. al. 

har gjort en tolkning som överensstämmer mera med det textuella läget.  

Efter att det har tagit slut med Nick söker Joakim sexpartners i parker. På en fest bland 

homosexuella män träffar han Björn. De har ett förhållande i flera år och är fortfarande 

                                                           
97 Ibid., sid. 82f. 
98 Ibid., sid. 150. 
99 Ibid., sid. 214. 
100 Åkerö (2010), sid. 14. 
101 Boberg et. al. (1980), sid. 22.  
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tillsammans när Finnas till tar slut. Ändå uttrycker Joakim inför Björn en rädsla för att ”[d]et 

slutar med att jag kryper omkring i världens alla pisshus… en gång när du inte längre vill veta 

av mig”.102 Här går det att läsa in all den förnedring som det för Joakim innebär att vara 

homosexuell, inte inkluderad, tvungen att leta kärlek på pissoarer.  

 

Bengt i Jag ångrar ingenting är 12 år gammal när han debuterar sexuellt med en annan Bengt, 

i och med att de ’suger av’ varandra i ett omklädningsrum. Det hela skildras i positiva, 

närmast extatiska ordalag: ”njöt” och ”tacksamhet” är de ord som beskriver Bengts känslor.103 

Bengt ser sig som en ”svendom” som har ”deflorerat[s]”. Det är heller inte första gången som 

den andre Bengt tar någons oskuld – de är då båda tolv år.104 Bengt börjar i detta läge inse sin 

läggning: ”Ångestfullt hade det börjat gå upp för mig att det här inte bara var den vanliga 

pojkromantiken – jag var HS och förstod att jag räknades till samhällets parias.”105  

Redan som trettonåring träffar Bengt främmande män i parker och har tillfälliga 

förbindelser. 1948, femton år gammal, träffar han ”den man som skulle bli min käraste under 

fyra trofasta, mättade år”.106 Han får nu för första gången hålla handen i biomörkret och 

kyssas i en portuppgång. ”Det var som ett jubel detta med kärleken!”107 säger Bengt och 

kallar den för ”en känsla av överdåd och triumf”.108   

Denna pojkvän är alltså den man som ska vara ekvivalent till Måns i Bengt och kärleken. I 

Jag ångrar ingenting heter denne pojkvän Tjoffe och lär känna Bengt i samband med ett 

arbete på Dagens Nyheter, precis som när Joakim lär känna Nick. Bengt är här så sexuellt 

erfaren sedan tidigare att han ”kom att dela mig av en uppsättning flatlöss från en tidigare 

bekantskap”.109   

Den Bengt som skildras i Bengt och kärleken har aldrig haft sex, vare sig med en man eller 

en kvinna, innan han träffar Måns. Inte heller har han accepterat att han kan bli kär i killar. 

Även om Måns och Bengt blir ihop i Bengt och kärleken är det först i uppföljaren, Ljuva 

femtiotal, som sexuell aktivitet dem emellan skildras – detta medan Bengt redan i 

föregångaren Pojkar ska inte gråta försöker ha sex med vännen Gudrun. Ewonne Gustavsson 

(1979) belyser det faktum att Bengt i sitt förhållande till Gudrun ofta tänker på sex och blir 

                                                           
102 Martin (1970), sid. 178. 
103 Martin (1981), sid. 66. 
104 Martin (1981), sid. 67. 
105 Ibid. 
106 Ibid., sid. 89. 
107 Ibid.  
108 Ibid., sid. 88. 
109 Ibid, sid. 90. 
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upphetsad medan förhållandet till Måns i Bengt och kärleken är mycket avsexualiserat. Denna 

skillnad är särskilt stor jämfört med självframställningen, en jämförelse som Gustavsson inte 

kunde göra då hennes uppsats tillkom före självframställningen. Gustavsson menar att 

avsexualiseringen i Bengt och kärleken är ett sätt att visa att Bengts kärlek till Måns är ’äkta 

kärlek’, inte bara sexualitet.110 Den rimligaste slutsatsen i mina ögon är dock att det inte 

framstod som lika accepterat för Martin att skildra sex mellan två män för målgruppen 

ungdomar.  

Måns i Bengt och kärleken är marginellt äldre än Bengt. Både i Jag ångrar ingenting och i 

trilogin om Joakim är åldersskillnaden större, männen kan tänka sig att skaffa tillfälligt sex på 

offentliga platser, sexdebuten sker tidigare och sexualitet är över huvud taget mer ingående 

skildrat. Dock kan sägas att Joakim inte är så ung som Bengt i Jag ångrar ingenting när han 

börjar söka sex i parker, eller när han inleder sin första relation. Joakim har heller aldrig den 

sortens polygama relation som råder mellan Bengt och hans första pojkvän, som också heter 

Bengt. Den illegala åldersskillnaden, som får så stort utrymme och är av stor vikt i böckerna 

om Joakim, är en passus i Jag ångrar ingenting. 

 

2.8.  Att vara prostituerad  

I relationen med Björn känner sig Joakim som en mätress, eftersom Björn betalar hans 

boende, hans leverne och hans skolgång. Även orden fnask och hålldam nämns.111 Ännu 

större blir känslan av att vara prostituerad när Joakim inser sina bevekelsegrunder för att 

ibland ha sex med Björn fastän lusten saknas: ”Jag ligger med dig. Det finns gånger jag gör 

det helt kärlekslöst för att det ska så vara, för att du väntar dig det av mig. För att du ska 

betala min skola.”112 I självframställningen beskrivs en mer uttalad form av prostitution: den 

trettonårige Bengt ligger med en äldre man för att få pengar till att gå på bio. Båda formerna 

av ’köpt sexualitet’, outtalat i ett förhållande där den ene parten har ekonomisk makt, eller på 

gatan mellan främlingar, kan kallas prostitution. Dock verkar Martin även här ha valt att låta 

temat (prostitution) bli mera subtilt i sin fiktion än i självframställningen. 

 

2.9.  Scenen i blomsterhandeln 

I längtan efter ”händer, armar runt ryggen, någon som stöder. Viskar fina ord igen” går 

Joakim ut i Humlegården en natt och träffar en äldre man. Mannen tar honom till en 

                                                           
110 Gustavsson (1979), sid. 28. 
111 Martin (1970), sid. 101, 109 & 120. 
112 Ibid., sid. 143. 
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blomsterhandel och vill att de ska ha sex under kransar med text som ”ETT SISTA 

FARVÄL”. När Joakim frågar om mannen älskar honom får han höra ”[v]ad är det med dig – 

du var ju med på det”, samtidigt som mannen ” [s]liter och drar i gylfen”. Joakim säger att 

han måste därifrån och mannen låter honom gå. Senare tänker Joakim om mötet: ”Det som 

hände i blomsterhandeln var mitt eget fel. Det var min rädsla som… Jag skulle inte blivit så 

rädd. Skulle lagt mig hos främlingen. Låtit honom smeka mig. Älska var ju ändå bara ett ord.” 
113 Scenen får alltså stor betydelse för Joakim: den visar honom hur rå verkligheten kan vara, 

men på lång sikt försonas han med denna råhet.  

Ungefär samma scen skildras på ett annat sätt i Jag ångrar ingenting. Tretton år gammal 

börjar Bengt ”jaga killar” i Humlegården, men finner ingen kärlek, bara vuxna som behandlar 

honom ytterst ovarsamt. Till exempel berättar Martin följande om mötet med en vuxen man: 

 

En dalmas drog ner mig på cementgolvet i sin iskalla blomsterhandel på Engelbrektsgatan, under 
kransar med ’Ett sista farväl’ tog han mig utan glidsalva bakifrån. Och där låg jag och hoppades 
att när det smärtsamma väl var överståndet skulle han viska att han hade för avsikt att älska mig 
för hela livet.114  

 

Berättaren förnekar att det var ”ett faderssubstitut” som han sökte. Istället förklarar han 

sexmötena med äldre män med orden ”jag längtade mig sjuk efter ömhet och erotik från en 

man”. Med denna avsikt skriver Martin att han ”’avvärkade’ [sic!] kille efter kille”, men 

”alltid med samma torftiga resultat”. Bengt Martin förnekar att han skulle vara ett offer för de 

vuxna – han hade inte ”sparat på krut” för att få dem i säng.115  

En jämförelse mellan dessa scener visar att när Joakim är med om händelsen skildras den 

som betydligt mer psykologiskt smärtsam, medan den fysiska smärtan och längtan efter 

kärlek beskrivs som det enda problemet i självframställningen. Denna längtan efter kärlek 

finns med även i berättelsen om Joakim. Frågan är vilken scen som egentligen rymmer mest 

autentiskt stoff – scenen med Joakim tillkom tidigare och är säkert utbroderad av 

dramaturgiska skäl, men rent spekulativt ligger den kanske ändå närmare det faktiska 

känsloläget. 

 

2.10. Tysklandsresan 

I Finnas till reser Joakim och Björn till Tyskland, cirka år 1948. Joakim beskrivs som ett 

känslomässigt vrak under vistelsen.  

                                                           
113 Martin (1969), sid. 744ff. 
114 Martin (1981), sid. 69. 
115 Ibid., sid. 69.  
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Det var där han kräkts upp hela den trasade staden i rännstenen. Orkade för ett ögonblick inte 
med mer av döden som satt sina spår överallt där de vandrade. En häftig äckelkänsla, den som 
varje dag stegrades, ökade i intensitet. Bombade hus. Ögon igen.116  

 

Dessutom beskrivs skeenden av mer psykotisk karaktär: 

 
Jag som inte är jag. Den främmande känslan som plötsligt och utan förvarning finns där. I 
honom eller utanför – han vet inte. Bara att han är främmande för sin egen kropp, lyssnar till en 
röst som inte är hans. […] Det blir värre. För varje dag. Allt längre turer bort från sig själv. 
Speglar undviker han. Speglar skyr han, vågar inte ens kasta en blick i dem117  

 

Resan måste avbrytas, Joakim orkar inte mer – han är, som Björn konstaterar, ”i psykisk 

obalans”. Han vet att samma mekanismer som ledde till Förintelsen också utesluter 

homosexuella ur samhället. Joakim upprepar en ramsa för sig själv: ”Judar. Negrer. 

Homosexuella.”118 Detta blir ett starkt hot och gör att allt han vet om Förintelsen angår honom 

rent personligt. Han kan inte tänka att det hände andra någon annanstans, eftersom samma 

mekanismer leder till att han själv mobbas, trakasseras och lever i ständig rädsla. 

I Jag ångrar ingenting finns en skildring av hur Bengt står framför spegeln på ett 

hotellrum i Köln och klyvs i flera olika personligheter, ett förstadium till schizofreni. 

Tillståndet, som varar i flera dagar, avbryts av ”många utdragna knull” och de båda männen 

blir påkomna med att ha sex av en städerska som de måste muta till tystnad. En annan scen i 

nära anslutning till detta skildrar hur Tjoffe och Bengt ser grisar som ska föras iväg till slakt. 

En gris springer sin väg och när den ska fångas in slits örat av. Tjoffe skrattar och Bengt 

anklagar honom för att ”han nog med lätthet skulle kunnat fösa in judar i gaskammaren”.119 

Därefter följer skildringar av andra gräl. Dessutom beskrivs en före detta nazist som förstår att 

Tjoffe och Bengt är ihop varvid han ber att få köpa Bengt.120  

Även under Tysklandsresan i Finnas till finns en scen med grisar som ska föras till slakt 

och som får Joakim att kalla Björn för nazist eftersom Björn ser vällustig ut när han tittar på 

grisarna. Det finns alltså stora likheter mellan skildringarna, men också skillnader, till 

exempel att det sexuella är något nedtonat, att männen inte blir påkomna som homosexuella 

samt att scenen med grisarna är mer extrem (avslitet öra och skratt istället för bara vällustig 

min) i Jag ångrar ingenting. 
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Tysklandsresan i Bengt och kärleken, däremot, är en helt annan händelse. Bengt och Måns 

möter förstörelse, fattigdom och lidande, men också kärlek och insikt. Innan denna resa vet 

Bengt inte om att han dras till killar och att han har känslor för Måns. Det är mötet med total 

fördomslöshet bland prostituerade och transvestiter som får Bengt att undersöka sina egna 

känslor för Måns. När männen kysser varandra är det på direkt uppmaning av en ung 

prostituerad kvinna. En jämförelse visar att de två män som åker till Tyskland i Bengt och 

kärleken inte är ihop och inte ser sig som homosexuella, samt att huvudpersonen inte bryter 

samman psykiskt och att relationen mellan de två männen inte påfrestas utan påbörjas. 

Tysklandsresan i Bengt och kärleken är ingen skräckfärd som väcker psykos utan en färd till 

en förskönad värld utan fördomar. Gustavsson menar att Mats och Bengt finner varandra just i 

det sönderbombade Hamburg för att det är fritt från ”moraliska lagar och konventioner”, 

vilket blir ”en befrielse”.121 En jämförelse med självbiografin, eller böckerna om Joakim, där 

vistelsen i Berlin sker långt efter insikt och sexuell debut, visar än tydligare att Martin måste 

ha haft ett klart uttänkt syfte med att låta denna miljö vara scen för kärleken. 

 

3.10. Omvärldens inställning 

Joakim blir utkastad från sin moster, vågar inte komma ut inför sin mamma och misshandlas 

av skolkamrater. När Joakim först ’kommer ut’ inför en heterosexuell person rör det sig dock 

om hans psykiater. Psykiaterns åsikter kan sammanfattas i tre punkter:  

 

1) Homosexualitet är ett problem och icke önskvärt, 

2) Det går att inbilla sig att man är homosexuell och den rätta utvägen är då att 

bete sig heterosexuellt, 

3) Den som är homosexuell har gått vilse.  

 

Det är alltså en starkt negativ reaktion, blandad med välvilja och försök att förstå. Detta 

skildrar en form av förtryck – den verbala, heteronormativa. Joakim blir även misshandlad, 

både fysiskt och verbalt, av skolkamrater som tar ner honom i en källare, kallar honom 

”bögdjävel”, sparkar honom och slutligen urinerar på honom.122 När Finnas till slutar sitter 

Björn och Joakim och hoppas ”på den nya generationen… kanske nångång på sextiotalet? 

Eller sjuttiotalet – bara det händer någon gång.”123 Ett hopp uttrycks om andra tider med 
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andra värderingar, men visshet saknas. Goda exempel finns dock. När Joakim har flyttat in 

som inneboende hos en gammal dansös, Carlsson, accepterar hon Joakims läggning och blir 

första heterosexuella personen i boken som inte mäter Joakim efter heteronormativiteten utan 

ser honom som den han är och möter honom där han befinner sig. Om detta tänker Joakim: 

”Det är viktigt. Det är något av det viktigaste som hittills hänt honom. Det måste finnas 

fler”.124 Carlsson ger alltså upphov till ett hopp hos Joakim. Han kan bli förstådd och är inte 

dömd till totalt utanförskap.  

I Bengt och kärleken är det få personer som får veta något om huvudpersonernas läggning. 

Dels är det ungdomarna i Tyskland, som allihop accepterar faktum och inte tycker att det är 

underligt. Dels är det moster Ingrid, som inte låter dem bo kvar hos sig, samt Måns faster, 

som inte tycker att det spelar någon roll. Den enda övriga som – inom bokens ramar – får veta 

något om Bengt och Måns är Gudrun, en barndomsvän till Bengt som han också har varit ihop 

med. Hon säger helt sonika ”Jag förstod att det skulle bli så”.125 I slutet av boken ägnar 

Martin dock ett par sidor åt att reflektera över det samhällsklimat som gör att huvudpersonen 

inte vågar berätta för fler än så. Till exempel säger berättarrösten följande: 

 

Nu, så här många år efter, förstår jag att faster Ingrids häftiga reaktion berodde på att hon visste för 
lite. Att folk i allmänhet visste för lite. Om det här, om homosexualitet. 

Dom tyckte att kärlek mellan två killar eller två tjejer var äckligt. Nåt man inte talade om. 
Det var på samma sätt som rasism. Man kunde till exempel inte tänka sej att en vit gifte sej 

med en svart.  
Hela Sverige var som förmörkat av fördomar.126 (Martins kurs.) 
 

I samband med detta säger berättarrösten: ”Så illa var det då – i slutet av 1940-talet. Men så är 

det inte nu – eller…?”127. Heteronormativiteten och uteslutandet av homosexuella skildras 

alltså som något som förhoppningsvis är förgånget, en stor skillnad gentemot böcker om 

Joakim där det istället råder ett hopp om en annan tid. Å andra sidan kan man, med tanke på 

att böckerna om Joakim skrevs nästan 20 år efter att de utspelar sig, se detta som en slags 

förutsägelse över något som Martin upplevde höll på att hända i samhället.  

Jag ångrar ingenting skildrar få privata ”komma ut”-scener i detalj men redogör dock, som 

tidigare nämnts, för den stora massans reaktioner när Bengt Martin kom ut offentligt. Dessa 

reaktioner tycks i allmänhet ha varit välkomnande. Moderns reaktion skildras som en inre 

psykologisk konflikt hos henne som försvårade deras relation. Dock skildras relationen till 

modern som genomgående problematisk och konfliktfylld. 

                                                           
124 Ibid., sid. 127. 
125 Martin (1978), sid. 127. 
126 Ibid., sid. 124. 
127 Ibid., sid. 127. 
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2.11. Om försköning – den tidigare forskningen  

När litteraturvetaren Ying Toijer-Nilsson (1997) skriver om Bengt Martin använder hon titeln 

”Uppgörelse med en uppväxt”. Hon menar att Martin använder ett dubbelt perspektiv i sina 

skildringar, ”med mer eller mindre självbiografisk bakgrund”. 128  Toijer-Nilsson konstaterar 

att Martin själv inte ville att man läste hans skönlitteratur på ett bokstavligt biografiskt sätt, 

samtidigt som ”hans glidning mellan genrerna kan leda till misstolkningar”.129 I slutänden 

vidhåller Toijer-Nilsson att Bengt Martin ”förkläder sitt jag i olika gestalter”, alltså att 

grunden är självbiografisk.130 Toijer-Nilsson menar att Bengt Martin, när han vänder sig till 

vuxna, är tydligare i sin ”uppgörelse med en uppväxt”, särskilt när det gäller modern och 

samhällets syn på homosexualitet.131 Som slutsats skriver Toijer-Nilsson att Bengt Martin 

aldrig lyckades släppa oron, aldrig lyckades acceptera omvärldens bemötande: 

 

Så blir Bengt Martin aldrig färdig med sin uppgörelse med samhället. Han ser ingen möjlighet 
till det, även om han själv bidragit till den frigörelse som skymtar. Fortfarande förmedlar han i 
sina böcker sorgen över att en människa alldeles i onödan ska behöva vara så plågad redan som 
ung.132  
 

Det självbiografiska grundtemat framhävs alltså av Toijer-Nilsson. Litteraturskribenterna 

Boberg et. al. kallar allt det material av Martin som de skriver om för självbiografiskt, 

åtminstone i titeln, samtidigt som de menar att ungdomsböckerna inte kan anses ”skildra 

författarens verkliga upplevelser”, eftersom de är tillrättalagda. Detta förefaller Boberg et. al. 

se som en svaghet i ungdomsböckerna.133  

Journalisten Roger Wilson (2008) har formulerat några meningar om likheterna mellan liv 

och dikt: ”[Ä]ven om du hatade att folk tog allt du skrev som självbiografiskt, så finns det 

faktiskt vissa stycken i din självbiografi som i stort sett är kopierade från dina romaner”.134 

Wilson går dock inte närmare in på konsekvenserna av de skillnader som faktiskt finns mellan 

självbiografin och böcker som utger sig för att vara självbiografiskt präglade. 

Vad gäller själva homosexualiteten menar Toijer-Nilsson att trilogin om Bengt skildrar 

”bejakandet som en befrielse” medan böckerna om Joakim lägger ”tonvikten mera på 

                                                           
128 Toijer-Nilsson, Ying. (1997). ”Barnförbjudna barndomsminnen”. I Lindqvist, Karl, Söderberg, Eva & Wolf, 

Lars (Red.) Barndomslandskap. Texter om att minnas och berätta. Stockholm: Utbildningsradion, sid. 47. 
129 Ibid.  
130 Ibid., sid. 48. 
131 Toijer-Nilsson (1997), sid. 48. 
132 Ibid., sid. 49. 
133 Boberg et. al. (1980), sid. 23.  
134 Wilson, Roger. (2008). ”Vem är rädd för Bengt Martin?”. I Björk, Daniel (Red.) Bögjävlar. Stockholm: Atlas, 

sid. 32.  
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avigsidorna, föraktet, avståndstagandet”.135 Toijer-Nilsson betonar pessimismen i Bengt 

Martins böcker och menar att den positiva syn som skymtar i böckerna för yngre mest är ett 

sätt att vara just politiskt korrekt och hoppingivande. Klart är att Bengt Martins positiva 

skildringar motsägs i hög grad av att liknande händelser skildras med hög ångestgrad i böcker 

riktade till äldre läsare.  

Även journalisten Dodo Parikas (2009) skriver i sin genomgång av HBT-litteraturen om 

hur tillrättalagda ungdomsböckerna om ’Bengt’ är:  

 

Det svettigt ångestridna hos huvudpersonen [i Sodomsäpplet och Nejlikmusslan] – som ju var 
hämtat ur verkligheten – skymtar bara förbi, och 40-50-talets negativa attityder mot 
homosexualitet beskrivs och kommenteras med en blinkning av samförstånd mot läsaren som 
tycks förutsätta att sådant är något vi lämnat bakom sig [sic].136 

 

Wilson uppmärksammar dock det faktum ”att killarna ofta upptäcker sin sexualitet 

tillsammans med flera år äldre män, ibland i buskarna”137 och att karaktärerna ofta är utpräglat 

fjolliga. När det gäller den självbiografiskt präglade ungdomsbokstrilogin om Bengt menar 

Wilson att böckerna handlar ”mycket om bögerier och samhällets fördömande attityd”, men 

att ”allt går också lite väl smärtfritt ibland”. Eller med andra ord: ”Trots att världen är 

oförstående så är grundtonen ändå pedagogiskt skriven”.138  

Boberg et. al. (1980) skriver om Bengt Martins böcker att ”[h]andlingen överensstämmer i 

stort”, men att ”[s]ättet att behandla materialet är dock helt annorlunda.” Författarna 

konstaterar att ”[d]et som i ungdomsböckerna beskrivs som föga problematiskt, är i 

vuxenböckerna skildrat som svåra ångestskapande upplevelser”.139 De iakttar också det 

faktum att Joakim ”har en betydligt mer konfliktfylld utveckling”140 som de kallar ”plågsam” 

och ”fylld av besvikelser”. Bengt, däremot, ”framstår vid en jämförelse som i det närmaste 

harmonisk”.141 Böckerna om Bengt verkar därför ”idylliserade och pedagogiska” och de 

”undviker att penetrera några problem på djupet”. Boberg et. al. menar här att ”god litteratur 

bör förmedla mänskliga erfarenheter”, vilket gör att de tar avstånd ifrån ”detta sätt att 

behandla stora och svåra problem”.142 Här vill jag tillägga att böckerna om Bengt visserligen 

är tillrättalagda, men de skildrar både svartsjuka, leukemi, andra världskrigets Tyskland, 

                                                           
135 Toijer-Nilsson (1997), sid. 48.  
136 Parikas, Dodo. (2009). HBT speglat i litteraturen. Lund: BTJ, sid. 48. 
137 Wilson (2008), sid. 33. 
138 Ibid., sid. 36. 
139 Boberg et. al. (1980), sid. 18.   
140 Ibid., sid. 22.  
141 Ibid.  
142 Ibid., sid. 23.  
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prostitution, misär, alkoholism, omgivningens fördömande och död till följd av illegal abort. 

Att allt detta behandlas – och slutresultatet är ändå ljust.  

Litteraturvetaren Ulla Lundqvist (1994) skriver framför allt om Ljuva femtiotal, 

uppföljaren till Bengt och kärleken, där det homosexuella motivet ”för första gången [är] 

centralt i en svensk ungdomsbok”.143 Lundqvist påtalar att sexualiteten är nedtonad i böckerna 

om Bengt, särskilt i jämförelse med böckerna om Joakim, trots att ungdomsböckerna tillkom 

tio år senare än vuxenböckerna. Lundqvist drar slutsatsen att detta har att göra just med 

målgruppen:  

 

Barn- och ungdomslitteraturen är en bra spegel av hur man uppfattar moral och vilka 
konventioner som råder i samhället, inte minst i sexuella frågor. Bengt Martins böcker om 
homosexuella ynglingar utgör en god illustration.144  

 

Lundqvist understryker även det faktum att dessa moralregler måste ha ändrats snabbt, med 

tanke på att böckerna om Joakim redan 1982 gavs ut med ungdomar som tilltänkta läsare.145 

Detta behandlas även av andra forskare. Toijer-Nilsson beskriver hur böckerna om Joakim 

först ”väckte uppståndelse på grund av sin öppna beskrivning av den homosexuelle Joakims 

utveckling”, men hur delar av dem fjorton år senare gavs ut som ungdomsböcker. Detta tar 

Toijer-Nilsson som ett exempel på ”hur synen på ungdomslitteraturen förändrats bara på 

några år”.146  

Även Wilson (2008) skriver om denna återutgivning. Han preciserar årtalet till 1984 men 

nämner ingenting om nedkortningen.147 Wilson menar att det kan ha varit det faktum att 

böckerna om Joakim plötsligt lanserades som ungdomsböcker, mitt i aids-hysterin, som ledde 

till den negativa bild av Bengt Martin som han menar har varit förhärskande under de senaste 

decennierna.148 Att skriva om självmordsförsök och ångest kopplat till homosexualitet var 

alltså acceptabelt i slutet av sextiotalet och för en vuxen målgrupp, men inte i aidsepidemins 

åttiotal och för ungdomar. Skönmålningen i de böcker som Bengt Martin skrev för ungdomar 

hamnar då i ett annat ljus – kanske var den högst nödvändig, åtminstone i sin samtid. Det 

verkar helt klart ha funnits ett behov att ge hopp till unga homosexuella samtidigt som unga 

                                                           
143 Lundqvist, Ulla. (1994). Tradition och förnyelse. Svensk ungdomsbok från sextiotal till nittiotal. Stockholm: 

Rabén & Sjögren, sid. 78. 
144 Lundqvist (1994), sid. 79f. 
145 Ibid., sid. 80. 
146 Toijer-Nilsson (1997), sid. 47. 
147 Det verkar alltså råda en viss förvirring på detta område: faktum är att den utgåva som menas kom ut 1982 

och bara bestod av de två första böckerna. 
148 Wilson (2008), sid. 36.  
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heterosexuella skulle få ’rätt’ bild av homosexualitet. Raggning i parker, sex med stor 

ålderskillnad och självmordsförsök accepterades inte.  

Toijer-Nilsson menar att det råder ”en markant skillnad i tonfall och öppenhet mellan de 

olika sviterna”, för att de tillhör olika genrer. ”Barnlitteraturen sätter vissa ramar” och det är 

inte ”lämpligt att utveckla ett ämne som homosexualitet på samma sätt för barn som för vuxna 

och halvvuxna, även om gränserna hela tiden flyttas”. Få ämnen skildras på samma sätt för 

barn som för vuxna. Krig, död, våldtäkt, sex, politik, ekonomi – allting anpassas när det är 

menat för yngre, vilket Toijer-Nilsson sammanfattar med orden ” [d]en implicite läsaren är en 

helt annan”.149 Hon poängterar att hans böcker är ”exempel på hur samma ämne kan varieras 

för olika åldrar”.150 Det verkar råda konsensus om att utgångsläget för ungdomsböcker är 

annorlunda. Ewonne Gustavsson (1979) skriver i sin litteraturvetenskapliga C-uppsats att 

Martins ungdomsböcker är tillrättalagda för att ”läsaren (då i första hand ungdomar) ska få en 

försiktig och positiv inblick”.151 

Wilson (2008) fokuserar på bilden av Bengt Martin som han menar har varit orättvist 

negativ, enligt Wilson på grund av att Martin inte har setts som tillräckligt uppbygglig. Han 

har skrivit ”en omodern skräckskildring”, ”ett frosseri i självutplånande självhat”.152 Denna 

bild av böglivet har, menar Wilson, inte ansetts ha ”någon plats i det nya homosverige – där 

vi var öppna, frigjorda och jämställda.”153 Wilson verkar mena att samtidigt som Bengt 

Martins tillrättalagda böcker är för tillrättalagda för att tas på allvar så kan hans mindre 

tillrättalagda böcker inte accepteras, just för att de är för pessimistiska. Bengt Martin skrev i 

en brytningstid mellan olika synsätt och det försvårar för en nutida läsare, men det intressanta 

med Wilsons reflektioner är att de understryker i vilken mån även det icke tillrättalagda inte 

passar in i dagens HBT-kanon och syn på HBT-frågor. 

Det intressanta med ’kontroversiella ämnen’ är att de inte bara behöver förenklas för att bli 

barntillåtna, de måste också anpassas efter omvärldens rådande synsätt. Idag finns ett stort 

utbud av barn- och ungdomsböcker om homosexualitet, men skildringen är helt annorlunda än 

i vuxenböcker, kanske just för att kravet på ’politisk korrekthet’ är större när målgruppen är 

ung. Det innebär inte bara ett krav på att ta bort fördomar, utan också ett behov av att stryka 

det som kan leda till fördomar. Barn- och ungdomslitteratur förblir didaktisk.  

 

                                                           
149 Toijer-Nilsson (1997), sid. 48. 
150 Ibid., sid. 47. 
151 Gustavsson (1979), sid. 28. 
152 Wilson (2008), sid. 31f. 
153 Ibid., sid 32. 
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2.12. Sammanfattning 

En sammanfattande jämförelse visar att persongalleriet skiljer sig märkbart åt mellan 

böckerna, liksom många av omständigheterna. Tjoffe är på många sätt en helt annan person 

än Måns. I Bengt och kärleken har sådana inslag som tidig sexdebut, prostitution och psykisk 

ohälsa tagits bort och även om ungdomsböckerna inte alls tecknar någon idyll så är det mesta 

polerat. Frågan är varför Bengt Martin utelämnat alla dessa inslag, bara för att skriva in dem i 

en annan berättelse redan tre år senare. Antagligen har det faktum att Bengt och kärleken 

riktar sig uttalat till ungdomar haft stor betydelse. Nedan följer en överskådlig tabell för att 

visa skillnader och likheter mellan Bengt Martins skildringar av tre unga, homosexuella män.  

 

 Trilogin om Joakim 

(1968-1970) 

Trilogin om Bengt 

(1977-1979) 

Jag ångrar ingenting 

(1981) 

Försöker begå 
självmord 

X   

Blir tillsammans med 
män som är mer än 
tio år äldre 

X  X 

Söker tillfälligt sex i 
parker 

X  X 

Inslag av missbruk X  X 

Åker till Tyskland X X X 

Psykisk ohälsa X  X 

Blir skådespelare X X X 

Tidig sexuell debut   X 

Destruktiv sexualitet X  X 

Polyamorösa 
relationer 

  X 

Prostitution X  X 

Fjollighet X  X 

Självbiografisk   X 

Ungdomsbok  X  

Vuxenbok X  X 

 

Trilogin om Joakim utger sig inte för att vara självbiografisk: baksidestexten uttrycker inte 

detta och huvudpersonen har ett annat namn. Ändå delar denna trilogi många fler teman med 

självframställningen Jag ångrar ingenting än vad som är fallet med den till synes 
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självbiografiska trilogin om Bengt. Bara några få aspekter är gemensamma för alla tre 

protagonisterna och en jämförelse visar att det verkar vara just målgruppen (ungdomar eller 

vuxna) som avgör de skillnader som föreligger. I materialet finns mycket av både visa, söka 

och dölja, tre termer som Melberg (2011) använder om självframställningar och autofiktion. 

Martin visar vissa aspekter (hur det är att leva som homosexuell), söker andra aspekter 

(klargörande för egen del, djupare insikt för läsaren som i sin tur kan leda till förändring i 

samhället) och döljer mycket, särskilt i ungdomböckerna om Bengt där drivkraften att visa 

vissa saker och söka acceptans leder till döljande av det som antas skapa mindre acceptans för 

homosexuella. 

 

3. Inger Edelfeldt  

Inger Edelfeldt är författare till ett antal vuxenromaner, bland annat Kamalas bok. Hon har 

skrivit diktsamlingar, novellsamlingar och ungdomsböcker. Edelfeldts debut skedde 1977 på 

Bokád förlag med ungdomsboken Duktig pojke. En nybearbetning av Duktig pojke 

publicerades 1983, nu på AWE/Gebers. Jag undersöker nedan vilka skillnader som föreligger 

mellan utgåvorna och vilka bakomliggande orsaker som kan skönjas till bearbetningen. Då 

utgåvan från 1983 inte har funnits tillgänglig på antikvariat och bara finns som 

referensexemplar på de få bibliotek som innehar den kommer jag att hänvisa till 

pocketutgåvan från 1994, där texten är identisk men inte sidnumreringen.  

 

2.1. Primärlitteraturen: Duktig pojke 

Duktig pojke gavs ut 1977 på Bokád förlag, som några år senare gick i konkurs. Boken kom 

sedan ut i en omarbetad version 1983 på det större förlaget AWE/Gebers. Den andra 

versionen har publicerats två gånger till: 1994 på Norstedts och 2000 på Rabén & Sjögren. På 

den omarbetade versionens baksida kallas den ”nybearbetad och delvis nyskriven”. 1979 kom 

en radiopjäs baserad på originalutgåvan av Duktig pojke. Enligt Edelfeldt själv är pjäsen 

”relativt trogen originalet”; jag har dock inte haft tillgång till manuset. 2013 kommer en 

musikal, också baserad på Duktig pojke, att ha premiär på Göteborgsoperan. Librettot till 

denna opera/musikal är en nyskriven version av berättelsen, dock har det inte varit åtkomligt 

med tanke på den relativt långa tid som är kvar till premiären. Detta kan kanske bli en uppgift 

för kommande forskning. 

Duktig pojke handlar om Jim som växer upp på landet men sedan flyttar in till staden. Han 

blir mobbad i grundskolan, särskilt i mellanstadiet. Under högstadiet försöker han verka 
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normal genom att umgås med den rebelliske Uffe. Under en vistelse på landet inser han att har 

blivit förälskad i en man, Krister, och detta får Jim att så småningom försonas med en 

homosexuell identitet. Han skaffar ändå en flickvän, men känner ingenting för henne. Jim 

börjar på gymnasiet och tillhör de intelligenta i klassen. Han berättar inte för någon om sin 

läggning. Under en fest strax före studenten får han dock kontakt med en äldre kille, Mats, 

som tar med honom hem till sig och berättar om sin homosexualitet. När de träffas nästa gång 

leder den ömsesidiga laddningen till Jims sexdebut. Efter detta blir Jim ihop med Mats och 

omprövar det han tidigare har tagit för givet. Han gör värnplikt men ser till att få frisedel – 

han ville ändå bara göra sina föräldrar nöjda. Istället för att studera vidare på universitet får 

han jobb på posten och som fritidsledare. Han flyttar in hos Mats och förhållandet blir så 

småningom uppenbart för Jims föräldrar. Hans alltid så överbeskyddande mamma blir först 

chockad men accepterar sedan Jims identitet. Fadern bryter dock helt med sin son. När 

berättelsen slutar har Jim fått veta att han antagligen kommer att bli uppsagd på grund av sin 

läggning. På de sista sidorna besöker han en klassåterträff och tvingas möta omvärldens 

fördomar.  

Sammanfattningsvis har vi att göra med ”komma ut”-roman av ganska typiskt snitt som 

följer mönstret insikt � ångest � avslöjande � harmonisering. Slutet är vare sig entydigt 

positivt eller negativt, men det går ändå ganska bra för Jim som hittar ett stabilt förhållande 

och en grundtrygghet i sig själv.  

Jag har valt ut åtta nyckelscener i boken: barndomen, klassfesten, ungdomsgården, 

vistelsen på landet, mötet med den prostituerade, första mötet med Mats, andra mötet med 

Mats och klassåterträffen. Dessa scener har jag ägnat särskild närläsning och komparering. De 

står i centrum för analysen, men inte uppdelade utifrån dessa scener i sig utan ämnesindelade. 

Relevant material som förekommer utanför dessa scener har jag också vägt in i analyserna.  

 

3.2. Genomgång av tidigare forskning 

Litteraturvetaren Mia Franck (2009) skriver om Duktig pojke i sin avhandling Frigjord 

oskuld. Heterosexuellt mognadsimperativ i svensk ungdomsroman. Franck använder sig 

genomgående av den omarbetade versionen.154 Marie-Anne Knutas (1993) är den enda som 

tidigare har gjort en regelrätt jämförelse mellan de båda versionerna av Duktig pojke, i en 

litteraturvetenskaplig C-uppsats. Hennes analys är min huvudsakliga referens i den 
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kommande jämförelsen.155 Jag kommer att referera till Franck och Knutas i löpande text i 

analysen. 

Även journalisten Dodo Parikas (2009) har skrivit om Duktig pojke, dock inte i ett 

akademiskt sammanhang. Han nämner att boken har blivit omarbetad men skriver mer om att 

den hör ”till homokanon i Sverige” och att Edelfeldt, till skillnad från Bengt Martin, skrev om 

unga homosexuella i samtiden – det vill säga, inte självbiografiska berättelser som blickar 

tillbaka på 40- och 50-talet, utan en fiktiv berättelse om hur en ung homosexuell man kan 

uppleva brytningstiden mellan 70- och 80-tal.156 Det som i övrigt står om Duktig pojke är 

snarare en kvalitetsmätning och några repliker från Edelfeldt själv om hur hon tror att boken 

fungerar i samtiden.  

Mimmi Corneliusson (2004) har analyserat Duktig pojke i en litteraturvetenskaplig C-

uppsats. En del av beskrivningarna här kan ifrågasättas, så som: ”En dag upptäcker Jim att 

han blir upphetsad då en pojke brottar ned honom. Han blir förskräckt och lovar sig själv att 

aldrig berätta för någon att han är homosexuell.” Faktum är att denna scen inte alls innebär 

någon identitetsbaserad insikt för Jim. Hans identitet som homosexuell uppstår i helt andra 

sammanhang i boken. Dessutom finns det ingen passage i boken där Jim, inte ens inombords, 

uttalar något löfte om att inte avslöja sin läggning. Dock stämmer det att han först långt in i 

boken ser uppriktighet som en realiserbar möjlighet.  

Corneliusson menar att ”Utanförskap, rädsla och förtryck är teman som berättelsen präglas 

av”.157 Vidare pekar Corneliusson på att Duktig pojke uttrycker (för sin tid) ”radikala åsikter 

om homosexualitet”, så som rätten till adoption. Corneliusson menar också att Jim assimilerar 

sig med sin homosexuella identitet. I övrigt visar Corneliusson att Jim har en internaliserad 

homofobi och att han ger uttryck för omvärldens heteronormativitet, dock utan att använda 

det begreppet. I stort säger Corneliusson så gott som enbart att Jim först har en negativ syn på 

sin läggning men att han sedan försonas med den och kommer ut. Corneliussons slutsats 

lyder: ”Homosexualiteten är alltså det centrala temat i berättelsen och i Jims liv.”158 

Corneliusson drar inga mer långtgående slutsatser än dessa.  
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3.3. Skillnader i uttryckssätt 

Det finns vissa språkliga skillnader mellan utgåvorna, till exempel att originalutgåvan på ett 

mer genomgående och genomgripande sätt använder versaler mitt i meningar för att visa på 

viktiga ord, så som Ungdom, Kvinna, Man, Rädslan, Sköter Dig. Originalutgåvan har också 

fler nyskapande ordsammansättningar, till exempel renhetsdoftande, vinterminne, hånbåge. 

Det finns stora skillnader i dialogernas språkhantering. I originalversionen används många 

slanguttryck och grova uttryck, men det rör sig fortfarande om skriftspråk. I den omarbetade 

versionen har detta bytts ut mot en dialektal talspråksefterapning där Uffes och vissa andra 

karaktärers repliker är skrivna utifrån Stockholm-dialekt. Till exempel har repliken ”[h]ade 

jag varit kär i henne hade jag så klart inte knullat med henne första kvällen”159 i 

originalutgåvan förändrats i den omarbetade versionen: ”Hade ja vart kär i na hade ja väl inte 

drage över na första kvällen, heller”.160 Jims repliker är dock inte dialektala i den omarbetade 

versionen, vilket visar på hans utanförskap och att han inte är från Stockholm.  

Andra nyckelord i hur uttryckssättet har förändrats är metaformättnad och miljöskildring. 

De stycken som har utgått i omarbetningen är mycket metaformättade och skildrar till stora 

delar naturen och andra former av miljö/omgivning. Detta märks tydligt i barndomskapitlet, 

där originalversionen fokuserar på att skildra den lantliga miljö som Jim växer upp i, medan 

den omarbetade versionen fokuserar helt på känslor.  

Även Knutas (1993) drar slutsatsen att metaforerna är bortbantade i den omarbetade 

versionen161 och att slangspråket är mer utarbetat.162 Det finns dock en metafor som används 

frekvent i den omarbetade versionen som inte förekommer i originalversionen: det hemliga 

hjärtat. I den omarbetade versionens barndomsskildring finns en beskrivning av hur 

föräldrarna säkert älskade Jim, men att han redan tidigt kände att ”det fanns någonting inom 

mig som jag borde dölja för dem, ett slags hemligt hjärta som bara var mitt och som de inte 

skulle kunna acceptera”. Han tänker att ”man alltid borde dölja det som betydde mest för en. 

För det som är trevligast, det är alltid mest förbjudet, och man är duktig om man avstår från 

det”. Det gör att Jim ”vakade över mitt inre som en drakskatt”. Även om han inte kunde ”sätta 

fingret på vad det var jag måste dölja” så fanns det ”något därinne, något mycket viktigt, 

någonting som var själva kärnan av mitt jag” och om Jim miste detta så ”skulle jag verkligen 

mista mig själv”.163 Det kan alltså verka som att Jims homosexualitet kommer in väldigt 
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tidigt, om än i förtäckta ordalag, men jag skulle snarare hävda att Edelfeldt här vill ge en 

bakgrund till hur Jim känner, något som kan förklara hur han senare tänker kring sin 

läggning. I samband med detta nämns för första gången Jims hemliga hjärta, som senare i 

boken kan förstås som hans kärlek. Strax efter att det hemliga hjärtat har introducerats följer 

så en skildring av bondsonen Krister. Denna skildring saknas helt i originalutgåvan. Här står 

om hur Jim och den äldre Krister umgås och att det är något som skänker Jim trygghet. Han 

vill att Krister ska ta med honom långt bort, att de ska rymma från vardagsverkligheten. När 

Jim tänker på detta blir han ”alldeles solvarm inombords” och hans ”hemliga hjärta slog fort, 

fort”.164 Här ser vi alltså hur Jims homosexualitet, eller åtminstone grunden till (att förstå) 

denna, introduceras tidigt i den omarbetade versionen.  

 

3.4. Ormmotivet 

Den viktigaste symbolen i Duktig pojke är ormen. I båda versionerna står det om att 

huggormar biter barn som inte har stövlar på sig medan det i den omarbetade versionen har 

lagts till ett stycke om att modern varnar för ormarna, vilket – om ormarna tolkas sexuellt – 

också kan ses som vuxenvärlds varningar för de delar av livet som anses tillhöra enbart 

vuxna. Sedan följer ett stycke om huggormarna som handlar om hur Jim drömmer om att 

svarta ormar växer upp ur marken. I den omarbetade versionen står det också att ormarna dras 

till Jim som järn till en magnet, alltså en förstärkande mening.  

När Jim ska till ungdomsgården är han rädd och minns i båda versionerna sin 

barndomsrädsla. Där rädslan förr viskade ”om en stor skog där man kunde gå vilse” så gäller 

denna rädsla nu ”ett annat stort och okänt mörker, där cykelkedjerassel hördes som ljudet av 

skallerormsstjärtar bakom varje hörn” och ”där Ölburkarna klingade mot varandra som 

begravningsklockor”. Det handlar i själva verket om en värld ”där schyssta brudar väntade 

med vidöppna, varma munnar på den stackars fjortonårige mannen, som inte ens visste hur 

man kysstes”.165 Här råder en mörk stämning med en tung, kvävande rädsla. Rädslan för 

ungdomligheten kopplas ihop med två ord: ”skallerormsstjärtar” och ”begravningsklockor”. 

Ormarna kan, precis som på övriga ställen i boken, tänkas stå för sexualitet samtidigt som 

begravningsklockorna för in något ödesmättat där rädslan för att förlora barndomen och 

oskulden kommer att nästintill handla om döden. 

Under en vistelse på landet händer det som ändrar bokens förlopp: Jim får syn på en orm i 

gräset. I originalversionen står han ”som fastvuxen vid marken och stirrade på den 
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piskliknande, svarta tingesten” och känner sig ha fått ”en påminnelse om min barndoms 

mardrömmar”. Han är ”fem år igen, långt från min trygga barnkammare, ansikte mot ansikte 

med faran”.166 Dessa formuleringar har i den omarbetade versionen bytts ut mot att Jim är 

”förstenad av skräck” och inte bara känner sig som fem år igen utan också upplevelser sig 

vara ”dödsdömd”.167 En mycket intressant passage har dessutom lagts till: 

 

Här låg Fasan, straffet för allt ont och fult som jag bar inom mig. Jag stirrade på den som 
hypnotiserad och kunde inte röra mig ur fläcken. Bit mig då, tänkte jag; jag är en sån som man 
biter.168 

 

Medan mittenmeningen svarar ganska väl mot originalversionens budskap så är de tillagda 

delarna, om ”allt ont och fult som jag bar inom mig” och att Jim ”är en sån som man biter”, 

mycket mer djupgående än några av formuleringarna i originalversionen och i mycket högre 

grad syftande till dåligt självförtroende, osäkerhet och utanförskap. 

Därefter följer en lång passage som är oförändrad i den omarbetade versionen. Jim ropar 

på Krister som kommer dit och konstaterar att ormen är död. Krister lägger ormen i Jims hand 

och i båda versionerna släpper han den genast, men medan det i den omarbetade versionen 

inte ges någon anledning till detta så är det i originalversionen för att ”den kändes torr och 

ointressant”.169 Originalversionen visar alltså på det meningslösa i Jims skräck, medan den 

omarbetade versionen lämnar öppet för – och rent av inbjuder till – en tolkning där Jim 

släpper ormkroppen på grund av sin rädsla. Originalversionen tillfogar att när Jim släpper 

ormsvansen lyfter två fjärilar från gräset, vilket jag ser som en markering av att någonting i 

Jims liv ändras. 

Scenen där den döda ormen väcker Jims medvetenhet om möjligheten att bli kär i någon av 

samma kön har sin förankring i barndomskapitlets skildring av Jims ormrädsla – men förstås 

också djupa rötter ner i mer psykoanalytisk tolkning där ormen är en närmast övertydlig 

symbol för (manlig) sexualitet. Detta behöver för övrigt inte härledas just till psykoanalytiska 

teorier. eftersom det finns förankrat mycket längre tillbaka i kulturhistoriens skildringar av 

sexualitetens villkor, mest framträdande i första Mosebokens berättelse om syndfallet.  

Det intressanta är att den döda ormen i Duktig pojke, som väl snarast kan ses som en 

kastrationssymbol, är det som väcker kärleken gentemot andra män till liv. Min tolkning är att 

ormen i sig inte står för manlig sexualitet utan för det skrämmande i sexualiteten över huvud 
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taget. När det visar sig att den så levande, hotfulla, farliga ormen kan dö kan det tänkas visa 

för Jim att hans sexualitet hotar att dö om han inte ger den näring. Ormscenen blir den peripeti 

genom vilken Jim inser att han kan älska. Det sätt på vilket han genom resten av kapitlet 

känner upphetsning inför Krister, som bevisade för honom att ormen var död, gör det 

ofruktbart att stanna vid en helt osymbolisk och osexuell tolkning av den döda ormen. Det 

mest intressanta är dock det faktum att ormen är död och ändå uppväcker Jims sexualitet. Här 

kan tänkas en mängd tolkningar, varav jag föreslagit en i stycket ovan, men främst menar jag 

att det viktiga här är själva ormsymboliken som jag ska titta närmre på med hjälp av tabellen 

här nedanför. 

 

Orm   = Sexualitet  

Orm   =  Rädsla  

Ormen   =  Död  

Den döda ormen  =  Kärlek  

 

Rädslans motsats är kärleken och rädslan är lika med ormen. När ormen dör, vaknar kärleken. 

Samtidigt är det främst rädslan för ormen som dör, i och med att ormen visar sig vara ofarlig 

och möjlig att komma nära. Jim har sökt den olikkönade kärleken/sexualiteten, samtidigt som 

han har varit rädd för den samkönade sexualiteten. Det är den han har försökt dölja och döda 

och det är den som börjar leva när rädslan och vägran att inse sin identitet ’dör’.  

 

3.5. Upptäckten  

När Jim och Krister kommit hem till Krister efter episoden med ormen och ska äta middag 

känner Jim i originalversionen att hans ”inre var en vattenyta, över vilken ringar spred sig, då 

han [Krister] talade eller strök håret bakåt”.170 Dessutom återfinner vi meningen ”Jag pressade 

händerna mot mina jeanstygssträva lår och tänkte inga tankar färdiga.”171 Det är oklart i 

vilken mån detta ska tolkas som ett tecken på upphetsning eller inte. I den omarbetade 

versionen är upphetsningen desto tydligare. Först står bara om att ”allt var skarpt och 

förvirrande men ändå inte riktigt verkligt, som när man har feber”.172 Att likna förälskelse vid 

feber får räknas som etablerat i litteraturens bildspråksförråd och även den ”berusning” som 

Jim känner är en väletablerad kärleksmetafor. Jim känner nu att hans kropp ”hade förvandlats 
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till ett instrument som han kunde stämma genom sin blotta närvaro”.173 Därefter följer ett 

versionsunikt stycke som enbart handlar om Jims känsla av upphetsning: 

 

Syntes det på mig att jag var upphetsad? Upphetsad och full av förbryllande tankar och så 
fullständigt chockad, som jag aldrig någonsin förut varit. Och det var inte obehagligt, det var 
bara så helt och hållet annorlunda. Som att plötsligt ha fått vingar och inte veta vad man ska göra 
med dem. Allt annat bara försvann.174  

 

Den upphetsning som ligger latent i originalversionen är alltså här klart och tydligt utsagd. 

När vi möter Jim igen vill han gå in till Kristers rum för att han är ”pirrig och upprymd och 

full av detta någonting, som inte ville lämna mig”.175 I den omarbetade versionen står det: 

”Nu har avgrunden öppnat sig, tänkte jag. Nu finns det ingen väg tillbaka. Och samtidigt som 

detta gjorde mig livrädd, älskade jag det. Jag kände mig ödesdömd, hjälplös. Mitt hemliga 

hjärta slog och slog och slog.”176 Här kopplas alltså kärleken tillbaka till barndomens 

skildring av det hemliga hjärtat, vilket förankrar ’upptäckten’ djupare i Jim. I 

originalversionen lyder motsvarande stycke som följer: 

 

Den där sjungande känslan vägrade lämna mig. Ibland vällde den upp med förnyad kraft, som en 
tidvattensvåg, och fick blodet att pulsera i mina fingertoppar. Hur skulle jag någonsin kunna 
hitta vägen tillbaka till mig själv igen? Jag skulle ha förstått tidigare. Varför hade jag inte märkt 
något, varför hade jag plötsligt drabbats av detta?177  

 

Skillnaden är att den omarbetade versionen förankrar bilden av det hemliga hjärtat medan 

originalversionen förankrar kroppsligheten och oviljan att vara homosexuell.  

Det som får denna scen att vändas från upphetsning till uppvaknande är Kristers fråga om 

han inte längtar ”efter tjejen längre”. I båda versionerna frågar Jim ”[v]ilken tjej?” – i 

originalversionen tillfogas ”[j]ag stirrade häpet”.178 Krister berättar då att han själv har en 

fästmö. Den omarbetade versionen understryker nu det faktum att Jim har insett att hans 

kärlek inte kommer att leda någon vart: ”All upprymdhet var borta; en tung besvikelse och en 

fruktansvärd känsla av att vara löjlig och bortgjord hade kommit i dess ställe.”179 Jim känner 

sig löjlig i sin kärlek därför att han trodde att den kunde besvaras.  

Båda versionerna avslutar detta kapitel med en lång inre monolog som dock skiljer sig åt 

genomgående. Ett parti har dock liknande utförande och handlar om att Krister under 
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morgondagen kommer ”vara alldeles nära” samt att han ju faktiskt sover i samma hus. 

Kristers kroppslighet poängteras: ”hans nakna överkropp”, ”De små gyllene hårstråna på hans 

armar”, ”musklerna skulle spela under den släta, bruna huden”.180 I båda versionerna finns 

också ett parti där Jim tänker sig Kristers fästmö.181 Några partier i originalversionen som inte 

äger någon motsvarighet i den omarbetade versionen utgörs av mera avancerade fantasier om 

Kristers fästmö: ”jag kunde se hur hon log när hans kropp rörde vid hennes”. Fantasierna 

leder dock tillbaka till Jims eget begär – ”Jag ville ha honom hos mig” – och i förlängningen 

till vad detta begär innebär för hans identitet: ”[J]ag tänkte på saker jag hade läst om folk som 

inte var som andra”. Jim försöker tänka igenom olika försvar. Han intalar sig ”att det var 

omöjligt, att det var ett misstag, att jag var sjuk”, men ”slutligen orkade jag inte tänka på 

något annat än att jag var förälskad”.182 Detta parti lyder näst intill identiskt i den omarbetade 

versionen, förutom att ”sjuk” har bytts ut mot ”tillfälligt förvirrad”,183 vilket kan hänga 

samman med att sjukdomsklassningen hann avskaffas innan omarbetningen.  

I den omarbetade versionen frågar sig Jim vad det är som har hänt, vart ”den gamle Jim 

Lundgren [hade] tagit vägen”, varför han inte har ”förstått någonting förut” och sist men inte 

minst, utan kanske rentav främst: ”Hur skulle jag hitta tillbaka?”184 Det handlar alltså om en 

ovilja att acceptera det skedda. Även här kan han sägas fantisera om Kristers fästmö, men på 

ett helt annat sätt. Här tänker Jim att ”säkert hade hon [fästmön] inte gjort någonting för att 

förtjäna honom. Det enda hon hade gjort var att vara kvinna”. Denna tanke ställer Jim mot sin 

egen situation: ”[J]ag var man, eller snarare pojke, och det var otänkbart”, alltså en betoning 

av skillnaden mellan heterosexualitet och homosexualitet, både i samhällets ögon och i Jims 

egna. När Jim fortsätter att tänka kretsar allting kring homosexualiteten: ”Det kanske skulle 

gå att arbeta bort […] Man kan ju arbeta bort höjdskräck och stamning och vänsterhänthet, så 

varför inte… det här.” Jim uttrycker alltså en önskan att slippa vara homosexuell som vi 

sedan möter i dess mest utkristalliserade form: ”Så småningom skulle jag säkert träffa någon 

flicka som botade mig från det här.”185 Jims tanke om flickan som botar byts dock i en abrupt 

vändning mot begäret till Krister: ”nu ville jag bara ha honom hos mig”.186 Den omarbetade 

versionen lägger tyngdvikten vid att komma ur det nya, men också viljan att ge sig hän åt det. 

Detta är visserligen likt originalutgåvan, men tanken på att bli botad (i synnerhet tanken på att 
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bli botad av en kvinna) är ny för den omarbetade versionen. Tanken är också, närmare 

betraktad, helt logisk. Enligt den heterosexuella matrisen – se Judith Butler – är 

homosexualiteten motsatsen till och avvikelsen ifrån heterosexualiteten. Att inte vara 

homosexuell är att vara heterosexuell. Bara någon av rätt kön kan rädda Jim från hans kärlek 

till ’fel’ kön. 

Monologernas slut rymmer milsvida skillnader. Originalversionens avslutar med orden: 

”Syrsorna kvirrade rastlöst utanför det öppna fönstret. Aldrig någonsin har jag hört syrsorna 

spela så högt och hektiskt som den natten.”187 Här kopplas alltså förälskelsen till sommar och 

natur på ett sätt som är vedertaget i kärleksskildringar. Den omarbetade versionen, däremot, 

slutar med att Jim ”låg där och slets mellan skam och extas och förvirring” när han plötsligt 

tycker sig höra ”Uffes röst”, ”alldeles tydligt”. Uffes röst säger ”Bögdjävel […] Du e ju helt 

blåst, din bögdjävel”.188 Här är omgivningens inställning och skammen närvarande på ett helt 

annat sätt än i originalversionen.   

 

3.6.  Relationen till föräldrarna 

I den omarbetade versionen dyker det redan i inledningen upp ett stycke om hur Jims mamma 

förklarar allting med att han är en känslig pojke, medan pappan vill hävda att Jim först och 

främst är en ’duktig pojke’, alltså en hänvisning till titeln. Här visas dels bindningen till 

föräldrarna och deras förväntningar, dels de olika sidor av Jim som de båda föräldrarna talar 

till. Mamman ser honom som ömtålig medan pappan framhäver behovet av att vara samtidigt 

tuff och skötsam. Denna dikotomi är genomgående i hela boken. 

Flera gånger använder omgivningen Jims modersbundenhet både som en pik och som ett 

sätt att sporra honom. Det är dock att inte bara relationen till modern som ställer till problem 

gentemot jämnåriga. När Jim säger att hans ”far” är avdelningschef leder detta till många 

pikar, då de andra tillhör arbetarklassen och kallar sina föräldrar ’farsan’ och ’morsan’. Jim 

framstår som att han tror sig vara förmer än andra. Fler pikar om mamman förekommer i den 

omarbetade versionen, medan exemplet om fadern kommer ur originalutgåvan, vilket visar att 

originalversionen framhåller klasskillnader medan den omarbetade versionen understryker 

just modersbundenheten.  

I båda böckerna finns en scen där Jim talar med sin mamma om att han ska gå till 

ungdomsgården. Gemensamt är att Jim vill trotsa modern, men han gör detta mer uttryckligt i 
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den omarbetade versionen. Det faktum att Jim vill trotsa modern och att det gör honom trotsig 

och rå framhålls också i den omarbetade versionen.  

I båda versionerna ringer Jim till sin mamma efter besöket på ungdomsgården och säger att 

han inte kommer hem förrän nästa dag. I originalversionen frågar hon om han har druckit, om 

han inte vill komma hem och dricka choklad och äta mackor, samt om han tänker göra ”några 

dumheter […] med flickor och så”. Jim svarar ”kyligt” att han ”har fått sexualundervisning i 

skolan” (Edelfeldts kurs.) och hon frågar om han blev arg, men han tänker ”arg var jag inte, 

bara förödmjukad och omyndigförklarad”.189 Jim går ifrån telefonen men känner att ”det 

dåliga samvetet satt kvar som en papegoja på min axel och gnällde i mitt öra: ’Du vet ju hur 

känslig jag är, känslig jag är, känslig…’”190  

I den omarbetade versionen är konversationen ungefär densamma, men mamman gör större 

sak av att Jim är på en främmande plats med främmande människor och hon lockar med 

”choklad och vispgrädde”. Här är det just därför Jim känner sig ”förödmjukad och 

omyndigförklarad”: ”Choklad med vispgrädde!”, tänker han ”harmset”. Även här är det dåliga 

samvetet en tjatande papegoja, men papegojan är ’hon’, alltså modern själv, som säger ”Tänk 

på mina nerver, vad är det som har tagit åt dig, låt inte så rå!”. Jim tänker att han har varit elak 

och att han har velat vara det: ”Det blev automatiskt så när jag hörde hennes röst”. Den 

omarbetade versionen framhåller alltså att mamma ser honom som ett barn och inte låter 

honom vara ”rå”; hon tål inte att han uppträder som en tonåring. Här verkar modern harmsen 

över hans sätt att bete sig medan modern i originalversionen vädjar mer till Jims samvete och 

medkänsla. Den omarbetade versionen framhåller dessutom Jims behov av att såra modern. 

När Jim kommer hem finns ett stycke i originalutgåvan som saknas helt i den omarbetade 

versionen. Detta stycke skildrar Jims möte med modern. ”Hon sade ingenting, men det snabba 

och förorättade klickandet från hennes stickor talade tydligare än ord till mitt samvete.”191 Här 

framhävs det faktum att Jim försöker vara en duktig pojke och att han dessutom är starkt 

modersbunden och mån om att vara till lags. Han försöker vara ”vild och fri” för att det 

förväntas av honom, men samtidigt kommer han inte bort från duktighetsrollen. 

Originalversionen och den omarbetade versionen framhåller båda modersbundenheten, men 

med olika medel.  

Första gången Jim möter Mats och de går till Mats lägenhet frågar Mats i den omarbetade 

versionen om Jim bor hemma hos sina föräldrar, vilket får Jim att undra om han är ”präglad 
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av dem på något pinsamt sätt. Mammas fingeravtryck på kragen, hennes omsorger synliga 

från hjässan till fotabjället. Mumifierad skolgosse. Hu så hemskt.”192 Jim uttrycker en stegrad 

medvetenhet om sin beroendeställning och samtidigt en skam över detta. När männen har 

kommit fram till lägenheten äger en dialog rum där det framkommer att Jim ska göra 

värnplikt. I den omarbetade versionen förekommer då ett tillfogat parti där Jim berättar om sin 

”ofrånkomliga framtid” varvid Mats blir ”irriterad”. Mats säger att Jim helt enkelt borde 

förklara för sina föräldrar att han inte vill samma saker som de. ”Du är ju faktiskt vuxen”, 193 

säger Mats och visar därmed en del av de sätt på vilka han senare kommer att förändra Jims 

livsvillkor. Jim måste inte gå i upptrampade spår, han kan fatta egna beslut utifrån sina egna 

känslor. När Jim möter Mats andra gången talar de än en gång om Jims kommande värnplikt. 

Här säger Mats, i den omarbetade versionen, att Jim inte kan ”låta saker ske” och att han inte 

är ”hjälplös”.194 Den omarbetade versionen tydliggör att Jim är osjälvständig samt, indirekt, 

att Mats är vägen ut ur detta.  

När Jim kommer ut inför sin mamma blir hon chockad och upprörd men ’accepterar’ 

honom, även om de partier som inleder varje kapitel och där mammans röst hörs visar att 

modern har fortsatt svårt med sonens läggning. Under en släktmiddag blir det tydligt att det 

inte är önskvärt för mamman att andra, till exempel släktingar, får reda på att sonen är 

tillsammans med en annan man. När pappan avslöjar detta faktum får mamman bråttom att 

skyla över det hon kallar för ett missförstånd. Jims förhållande till Mats är alltså ’acceptabelt’ 

så länge bara föräldrarna vet om det, men bör inte visas upp för andra. 

Jims pappa ’accepterar’ aldrig sonens dragning till andra män, hans förhållande med Mats 

eller det faktum att han inte börjar studera på universitetet. I boken finns en brevväxling 

mellan Jim och pappan, där pappan vräker ur sig fördomar och slutligen säger upp kontakten. 

För att återknyta till titeln och till den omarbetade versionens början så kan vi se att Jim 

lyckas vara en känslig pojke, vilket han bör vara i mammans ögon, och därför kan 

’accepteras’ av henne – men han lyckas aldrig vara en duktig pojke på det heteronormativa 

sätt som pappan efterlängtar. Knutas (1993) drar slutsatsen att Jim är mer aktivt revolterande i 

sin relation till föräldrarna i den andra versionen, samt att han visar mer sympati för dem som 

personer.195 Detta visar Knutas på ett tydligt sätt i sin genomgång i materialet, som dock 

fokuserar väldigt mycket på några enstaka scener. I min analys ovan har jag inte funnit detta 

mönster vara riktigt så genomsyrande i boken som Knutas gör gällande. 
                                                           
192 Edelfeldt (1983/1994), sid. 132. 
193 Ibid., sid. 135. 
194 Edelfeldt (1983/1994), sid. 142. 
195 Knutas (1993), sid. 22f. 
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3.7. Normalitetssträvan och kvinnosyn 

På en klassfest där Jim försöker tycka att en flicka är sexig vill han ”känna Hunger och 

Lystnad” för att han ”är en man”.196 Här märks heteronormativiteten: heterosexualitet är 

utgångspunkten. Killar ska attraheras av tjejer och vice versa. När Jim går till ungdomsgården 

understryker den omarbetade versionen mer än originalutgåvan det faktum att Jim går dit för 

att vara som andra ungdomar. Detta förstärks ytterligare när Jim berättar hur han föraktar ”alla 

sorters grupper av hela mitt hjärta”, samtidigt som han vill ”vara med, vara som de”.197 Jim 

reflekterar över att han är så rädd för ungdomsgården, ”något som andra människor ser fram 

emot och längtar efter hela veckan”.198 Jim är annorlunda, inte ’som andra’.  

Vid ungdomsgården får Jim en stämpel på handen och känner sig märkt som kött i en 

Konsumbutik – han känner sig godkänd för att ”ingen kan se […] att jag är sällsynt; en 

plugghäst, Mozartlyssnare och hemmasittare”.199 Detta stycke får mig att tänka att det som 

kanske mest skrämmer Jim är möjligheten att ge upp sin identitet och sluta vara ”sällsynt”. 

Den rädslan verkar vara sammankopplad med rädslan för att ge upp sin sexuella identitet, 

även om Jim på det här stadiet inte är klar över att han kan välja eller inte välja att ge upp den; 

han är inte ens medveten om att han avviker även sexuellt och han är fortfarande fast besluten 

att passa in, samtidigt som både kvinnor och ungdomskultur skrämmer honom.  

I originalversionen inleds förälskelsen i Krister med att Jim skriver i sin dagbok om hur 

mycket han hatar Krister. Hatet beror på att han tänker sig bondsonens liv ”som en rak väg, 

som han hade gått och skulle fortsätta att gå utan att någonsin titta åt sidorna och utan att 

någonsin vara rädd”. Detta är orättvist för ”att han, som säkert var alltför okomplicerad för att 

kunna uppskatta hisnande upplevelser, skulle kunna hoppa från översta trampolinen och flyga 

som en fågel genom luften”.200 Här syns tydligt i vilken grad detta ’hat’ är avundsjuka och en 

känsla av att vara annorlunda. Detta parti finns inte med i den omarbetade versionen.  

Jims normalitetssträvan tar sig också uttryck som sexuell normativitet. När Jim, i den 

omarbetade versionen, har gått på ungdomsgården och träffat en flicka tänker han ”förvirrat” 

att han kanske har ”fixat en brutta”, det vill säga gjort vad han upplever förväntades av 

honom. Han försöker ”kontrollera om hennes bakdel roterade på något särskilt sätt”. ”Och 

rattarna? Var hon en brutta med rätt sorts rattar, månne? En böna med brön, schysst 
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199 Ibid., sid. 59. 
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svarvad?”201 Jim jämför flickan mot en bild av hur kvinnor ska vara som han tycks ha hämtat 

från media och Uffe. Det räcker inte att han har hittat en flicka – frågan är om hon är vad han 

borde vara ute efter. Det sätt på vilket Jimmy tänker i slanguttryck visar dessutom hur starkt 

han identifierar sig med den vedertagna ungdomligheten som Uffe representerar.  

Vid detta skede i analysen finns det anledning att stanna upp och koppla Jims uttryck för 

sexuell normativitet ovan till det som Franck (2009) skriver om Jims syn på kvinnor och hans 

normalitetsträvan. Franck betonar att Duktig pojke visar ”hur huvudpersonen Jim 

kontinuerligt strävar efter att framstå som om han var heterosexuell”,202 det vill säga hur 

”heterosexualitet konstrueras för att upprätthålla fasaden”.203 Detta analyserar Franck genom 

att undersöka ”Jims blick på de flickor som finns i hans närhet och hur hans sexualitet 

påverkar hans uppfattning om flickskap”.204 Det är alltså ’flickskap’ som är i centrum för 

Francks analys, men även ’pojkrollen’ där Franck menar att Jim försöker ”passera som 

pojke”205 och uppvisar en ”oförmåga att uppfatta de flickor och även mamman som finns 

omkring honom”.206 Att passera som pojke är alltså oförenligt med att vara bög och samkönad 

kärlek skulle innebära en ”oförmåga att uppfatta” det motsatta könet – även personifierat av 

en förälder. Franck hävdar att ”Jim har […] svårt att omfatta flickperspektivet”207 och skriver 

följande: ”Flickan är i hög grad objektifierad eftersom Jims uppfattning om flickor formas 

utgående från stereotypa bilder som hela tiden förhåller sig till pojkars begär.”208 Detta 

stämmer visserligen, men det förefaller ändå vanskligt att Jims sexualitet skulle hänga ihop 

med någon slags ignorans eller oförståelse inför det motsatta könet.  

 

När Jim väl har mött Mats sker, i den omarbetade versionen, en omprövning av den 

normalitetssträvan som kommit till uttryck tidigare i boken: ”Normal-Jim hade dykt upp […] 

och han ansåg att det fanns skäl att akta sig för Mats”, därför att ”[a]lltsammans var bara 

dumheter; man skulle bara ställa till det för sig”. Jim upplever sig som ”glömsk av vem jag 

hade bestämt mig för att vara. Allt detta på grund av en lätt beröring och ett leende”.209 

Heteronormativitetens tvång omprövas och homosexualiteten börjar framstå som en 

möjlighet. I originalversionen avslutas mötet och kapitlet med följande stycke: 

                                                           
201 Edelfeldt (1983/1994), sid. 64. 
202 Franck (2009), sid. 54.  
203 Franck (2009), sid. 232. 
204 Ibid., sid. 54. 
205 Ibid. 
206 Ibid. 
207 Ibid., sid. 240. 
208 Ibid., sid. 242. 
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Alltihop var som ett skämt. Man träffar inte satans små bögar på sina kamraters studentskivor, 
och man blir framför allt inte förälskad i dem. Åtminstone inte om man tänker bli Normal och 
Framstående, eller vad säger du?210  

 

Här visar Jim misstro inför det som hänt, medvetenhet om omvärldens åsikter samt insikt om 

att det skedda mötet kan komma att förändra hans normalitetssträvan. 

 

3.8.  Emotionell fördjupning 

I den omarbetade versionen inleds klassfestskildringen inte med en miljöskildring, som i 

originalutgåvan, utan med en ingående redogörelse för Jims känslor. Just fokus på känslor är 

ett genomgående drag i omarbetningen. När Jim får skjuts till ungdomsgården på Uffes 

moped känner han sig, i den omarbetade versionen, ”helt utanför” för att ” [h]an var man och 

jag var bara en liten kille”. Jim reflekterar över den ”hundlika beundran” han känner gentemot 

Uffe, trots att han känner förakt ”för att han var dum”. 211 Detta nyskrivna stycke vittnar om 

Jims kluvna känslor inför vännen och den homoerotik som finns gömd i deras vänskap.  

I båda versionerna möter Jim en prostituerad kvinna på tunnelbanan. Kvinnan erbjuder 

honom att köpa sex och berättar att hon missbrukar heroin. Jim berättar att han är 

homosexuell och hon tar emot det utan att förvånas eller fördöma. Där originalupplagan 

avslutar kapitlet direkt efter att kvinnan lämnar scenen och överlåter slutsatserna åt läsaren 

finns i den omarbetade versionen en lång passage som utförligt redovisar Jims känslor inför 

det skedda: 

 

När hon gått, satt jag där som efter ett bombnedslag och försökte plocka ihop bitarna av min verklighet. 
Varför skämdes jag så fruktansvärt? Det var inte min Hemlighet jag skämdes över den här gången, utan 
något annat, min falskhet, min feghet. Min inkrökthet. Hon hade stått för vem hon var […] Varför kunde 
inte jag vara lite rakryggad också – jag som egentligen hade det så bra?’ 

Ja, jag hade det så bra, så bra. Jag åkte hem och la mig i min trygga lilla säng i mitt trygga lilla rum 
och bet ihop tänderna för att inte skrika högt. Av skam, av förvirring, av rädsla. Direktör Lundgrens 
exemplariske son.212  

 

Jim börjar skämmas över att han döljer sin läggning, istället för att skämmas över sin 

läggning. Denna förändring kan anas i originalversionen men är uttalad i den omarbetade 

versionen, där Jims möte med den prostituerade kvinnan är i allra högsta grad utarbetat och 

dessutom får djupare konsekvenser för honom själv. Scenen blir ett exempel på hur Edelfeldt i 

vissa fall har använt omarbetningen till att tydliggöra sina syften. 
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Ett mycket utförligt exempel står att finna när Jim har mött Mats på en fest men tror sig ha 

tröttat ut honom med sin negativa attityd. Jim lämnar festen i båda versionerna, men i den 

omarbetade versionen sker detta först efter flera unika stycken där Jim känner att ”Alla 

försvinner” och undrar om han har ”skrämt bort honom för tid och evighet”, alltså ytterligare 

en emotionell fördjupning i karaktärsskildringen. Vidare tänker Jim att Mats nog bara drev 

med honom, men flirten ger också mer långtgående tankar: 

 

Och om han nu var intresserad, vad skulle hända då? Jag som var fullständigt oerfaren. Det 
skulle jag antagligen förbli i resten av mitt liv. Jag skulle bli en sådan där patetisk liten figur som 
satt hemma och polerade bladen på sina krukväxter och onanerade till operamusik. Och som 
tittade hundlikt på bredaxlade ynglingar och hade onaturligt krusat hår, som barnen skrattade åt 
på gatan.213  

 

Mats reträtt aktiverar alltså alla Jims rädslor för att bli ensam samt alla hans fördomar om 

homosexuella, som han skräms av att kanske en dag leva upp till. I den omarbetade versionen 

finns dessutom ytterligare ett unikt stycke där Jim går från festen och tänker följande: 

 

Det var precis som på den gamla goda tiden; Jimmy flyr från festen och när han står där i hallen 
och lyssnar på glammet och stojet, som står som en vägg bakom honom, så tycker han att det 
låter grymt; precis som om alla sjunger: ”Du får inte vara med, du är inte som vi.”214  

 

Ett sista exempel finns när Jim en andra gång ska möta Mats. Jim upplever sig vara ”på väg 

till min avrättning och till min befrielse” – samtidigt.215 Denna mening, av starkt emotionellt 

värde, är helt ny i den omarbetade versionen.  

Allt sammantaget har Edelfeldt utarbetat Jims emotionella liv i den omarbetade versionen; 

läsaren bjuds på mindre antydningar och egna tolkningar och mer regelrätta beskrivningar av 

hur Jim tänker och känner. Knutas (1993) menar att det faktum att allting är tydligare 

utskrivet, även känslor, kan kopplas till att målgruppen är ungdomar. I ungdomslitteratur 

finns det, enligt Knutas, mindre utrymme för antydningar och ett större inslag av närmast 

övertydligt berättande.  

 

3.9.  Homosexualitetens närvaro och omgivningens fördömande 

Homosexualiteten är närvarande på ett tydligare sätt och i ett tidigare skede i den omarbetade 

versionen. Detta märks dels i skildringen av det hemliga hjärtat i barndomen, dels senare. I 

den omarbetade versionen tar Uffe varje tillfälle i akt att kasta ur sig ord som ’bögdjävel’. 
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Detta kommenteras inte närmare och saknas i originalversionen. Det faktum att det finns med 

och även dyker upp i Jims tankar längre fram, när han är klar över sin identitet, visar på 

omvärldens makt att godkänna eller ta avstånd ifrån. Det leder dessutom till ett behov av att 

rättfärdiga sig. När Uffe i den omarbetade versionen ska få en flicka att försöka flörta med 

Jim säger Uffe ”De kan ju hända han e bög förståss, men de fåru väl se” varvid Jim utbrister 

”Det är jag visst inte!” 216 Här betonas både tvånget att vara heterosexuell, tvånget att bevisa 

sin angelägenhet om att vara heterosexuell och tvånget att förneka sin egentliga sexualitet. 

Efter besöket på ungdomsgården, där den nyss citerade ordväxlingen äger rum, kallar Uffe 

Jim för bögdjävel och Jim ber om att få slippa på kallad bög. Uffe ursäktar sig med följande 

replik: ”Tare inte så blodit […] De hajar jag väl att dunte e fikus. Troru ja skulle va polare me 

dej då, va?”217 Heterosexualitet är en förutsättning för att kunna räkna med acceptans.  

När Jim har mött Mats för första gången och de ska skiljas åt finns i den omarbetade 

versionen följande beskrivning: ”när vi stod där på perrongen kändes det som om vi borde 

kyssa varandra, men det stod folk omkring, så han rörde bara lätt vid min axel”. Här 

impliceras att de hade kunnat kyssa varandra om de inte hade haft samma könstillhörighet. 

När Jim kommer hem smyger han in, ”som en brottsling”.218 Även om det inte (längre) är 

kriminellt att ha samkönat sex är det ett brott mot heteronormativiteten och vid nästa möte 

med Mats står det att Jim ”mitt uppe i kärleken” vet att de ”skulle komma att möta 

svårigheter.” Det stycke som avslutar skildringen av kvällen/natten är identiskt i båda 

böckerna och handlar (ironiskt) om hur de som älskar ”med varandra” (Edelfeldts kurs.), trots 

att de är ”[t]vå män”, borde skämmas.219 Fördömandet är alltså närvarande även i själva 

kärleken; i en heteronormativ värld finns ingen kärlek och inget begär som inte relateras till 

heteronormativiteten. Följande stycke från den omarbetade versionen visar Jims 

föreställningar om att homosexualitet måste döljas: 

 

Tänkte han försöka förföra mig nu? Äsch, bäst att inte inbilla sig något. Men jag skymtade en 
mystisk liten tavla på väggen mitt emot. Den såg ut att föreställa en man med naken överkropp, 
men jag var inte säker. Förresten fanns det väl ingen som var så dum att han skyltade med sin 
Hemlighet.220  

 

Den tydligaste gestaltningen av omvärldens fördömande sker under klassåterträffen med 

gymnasieklassen, som äger rum på böckernas allra sista sidor. Den stora skillnaden mellan 
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böckerna är att denna dialog i originalutgåvan äger rum i verkligheten medan den omarbetade 

versionen förlägger scenen till Jims fantasi. I originalutgåvan följer Jim efter två före detta 

klasskamrater när de går till toaletten. Jim står utanför och hör ”mycket klart och tydligt”221 

en dialog om honom själv. Här framgår att Jim och Mats har blivit sedda på Centralen när de 

kysstes och att Mats har svarat när någon ringt hem till Jim. ’Kamraternas’ reaktion på detta 

är dels svordomar (”Fy, fan alltså”222), dels fördomsfulla uttalanden. Till exempel menar den 

ena att Jim studerade så mycket för ”att kompensera bristen på Kuk”223 men den andre 

invänder att han måste ha kuk för att kunna sticka något i Mats. Föregående talares reaktion 

på detta är som följer: ”Hahaha!” [sic] Tänk dig så här, du! Du kommer in i ett mörkt rum, 

och så hör du något som flåsar i ett hörn och när du tänder ljuset, står Jimmyponkelonken där 

med tummen i skithålet.”224 

Denna replik leder till att Jim får nog och går in till de andra två som ju står vid urinoaren. 

Den ene ”drog snabbt upp gylfen, som om han trodde att jag skulle knipsa av honom hans 

Stolthet eller göra något annat opassande”.225 När denne hunnit samla sig föreslår han att Jim 

ska gå på tjejtoaletten istället och Jim känner nu att han inte är arg, bara förstummad. Jim 

försöker resonera med männen, men blir hotad med stryk. Han stannar dock kvar på festen 

och på hemvägen känner han en plötslig lycka för att han äntligen har accepterat sig själv.  

I den omarbetade versionen är det istället så att Jim ”i andanom” hör ”en kamratlig 

konversation”.226 Även här talas det om bristen på kuk, men även om ”vilka av killarna i 

klassen han tände på” och ”om han har mansrollen eller kvinnorollen”. Det sägs också att 

”Dom Där” får ”hålla på som dom vill” men att det ”är motbjudande”. Den imaginära 

konversationen avslutas med att grabbarna ska gå på klubb och fixa ”lite kött”, men 

kvinnokött då, för de är ju inga ”jevla rövgengare”.227 Jim konstaterar att han visserligen inte 

accepteras inom den konventionella manligheten, men: 

 

Vad var det jag var utestängd från egentligen? Rädslan, ryggdunkandet och det ansträngda 
cowboysnacket. Främlingskapet, prestationsångesten och den förlamande skräcken för att göra bort sig. 
Allt det där som Riktiga Karlar har att dras med. 

Varför skulle jag bry mig om vad de sexuellt sa om mig? Jag visste ju att jag inte var äcklig. Jag 
borde skatta mig lycklig att jag hade kommit undan. 228 
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Även här drar Jim slutsatsen att han inte är rädd längre – den sedan barndomen alltid 

närvarande rädslan är över. Här är det dock en försoning med brytningen gentemot 

konventionell mansroll som är i huvudfokus, istället för homosexualiteten i originalupplagan. 

Här märks i vilken grad det inte handlar enbart om brott mot heteronormativiteten, utan också 

om brott mot den gängse maskuliniteten, där kärlek till män inte är en accepterad ingrediens. 

Anmärkningsvärt är även att originalutgåvan inte bara skildrar grovt nedsättande 

kommentarer, utan också ren rädsla för de homosexuella och hot om våld som en respons på 

denna rädsla. Annars kan konstateras att båda böckerna slutar förhållandevis lyckligt, men att 

de reellt uttalade fördomarna och hoten i originalupplagan ger en mer negativ prägel. Även 

det faktum att Jim i den omarbetade versionen försonas med en gammal vän som tagit avstånd 

från honom understryker omgivningens möjlighet till acceptans. Innan klassåterträffen finns i 

båda versionerna ytterligare reaktioner från omvärlden, till exempel Jims föräldrar, Mats 

föräldrar som är frikyrkliga och inte vet någonting, samt Jims chef som troligtvis kommer att 

avskeda honom på grund av hans läggning. Omvärldens makt att döma är närvarande i båda 

versionerna av boken och visar på heteronormativiteten – allt som avviker från den normen 

har de som uppfyller normen rätt att ta avstånd ifrån. 

Franck (2009) skriver utförligt om hur Jim kopplar ihop homosexualitet med perversion 

och därför skäms över sin läggning, samtidigt som han känner att den gör honom utvald och 

speciell. Denna dragkamp mellan skam och utvaldhet är också i min bedömning av romanen 

högst närvarande och betydelsebärande. Franck skriver även om pojkskap och att (inte) 

passera som kille vilket hon vidareutvecklar genom att tala om hur ”homosexuella förutsätts 

tala så att de avviker från det egna könet”,229 vilket ”hör ihop med populära och icke 

underbyggda antaganden om homosexualitet som könsöverskridande”.230 Franck menar att 

”Jim vacklar i sin könskonstruktion då han försöker förhålla sig till sin sexualitet”231 och att 

hans ”fantasier om andra pojkar/män måste tyglas för att han ska kunna godtas som pojke”.232 

Även om det senast citerade påståendet nyanserar de föregående så vill jag ändå inflika att 

Jim inte egentligen vacklar i förhållande till sitt kön eller sitt pojkskap. Jim ifrågasätter aldrig 

att han är kille, däremot hur han förväntas vara kille och hur han är/vill vara kille. Jim vet att 

han är kille och, längre fram i berättelsen, att han är bög. Jim uttrycker på något ställe 

missnöje med ordet ’bög’, men inte i den omfattning som Franck gör gällande233 och när han 

                                                           
229 Franck (2009) sid. 238. 
230 Ibid. 
231 Ibid., sid. 239. 
232 Ibid., sid. 234. 
233 Ibid., sid. 238. 
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väl har accepterat sin läggning gör han bögidentiteten till sin, något som genomsyrar hela 

romanen. Jim känner sig aldrig bekväm med transvestism, som vissa av Mats vänner ägnar sig 

åt. Här skiljer sig alltså skildringen markant från Martins böcker när det gäller att framställa 

femininitet som en del av den manliga homosexualiteten.  

Jim vill inte umgås i någon större omfattning med andra homosexuella, för att inte bli en 

del av någon gruppering – Mats menar att den enda klubb han skulle vilja gå med i är en 

intresseförening som riktade in sig på honom själv.234 Det innebär dock inte att han skulle 

vackla i hela sin könskonstruktion utan att han gestaltar en homosexuell identitet som är 

stereotypt maskulin, det som senare kom att kallas ’straight acting’. Vi ser också att Jim har 

en stark individualitet och en rädsla för att uppgå i sammanhang och därmed ge upp sin 

integritet.  

 

3.10. Sexualitetens närvaro 

När Jim är på klassfest återger den omarbetade versionen en scen som saknas i 

originalutgåvan, där de elvaåriga killarna diskuterar tjejernas utseenden. Anders, klassens 

tuffing, säger att Yvonne är ”okej” därför att ”[m]an får ta på henne lite varstans. Jag tror hon 

är ett djävligt schysst ligg.” Anders frågar retsamt om Jim har ”knullat med nån” och när Jim 

svarar nej kommer frågan: ”Vill du knulla med nån då?”235 I originalutgåvan framgår det bara 

att killarna talar ”om vilka Tjejer de varit ihop med”.236 Här är alltså samtalet om tjejer 

betydligt mer oskyldigt,237 men berättarröstens kommentar till detta anknyter ändå på ett 

tydligt sätt till sexualitet: ”Så snabbt vi förvandlades till män och kvinnor! Så fort vi byggde 

upp den mur mellan könen, som många av oss skall komma att tro att bara en upprest 

manslem kan genomtränga”.238 Denna raka och råa passage saknas alltså i den omarbetade 

versionen. 

Fjorton år gammal följer Jim med till ungdomsgården. I den omarbetade versionen inleds 

detta med en ordväxling mellan Jimmy och Uffe, som saknas i originalversionen. När Jim 

frågar vad man gör på ungdomsgården svarar Uffe: ”Ja, va troru? Man klämmer nåra bira å så 

dansar man lite å fixar nån schysst brud. Du kan behöva ett schysst ligg.” Jimmy tänker då: 

”Nu eller aldrig. Nu ska jag bli vild och fri, kosta vad det vill”.239 I den omarbetade versionen 

får vi alltså redan på detta stadium veta att ungdomsgården är sammankopplad med sex. Jim 
                                                           
234 Edelfeldt (1983/1994), sid. 161.  
235 Edelfeldt (1983/1994), sid. 15. 
236 Edelfeldt (1977), sid. 18. 
237 Ibid., sid. 20. 
238 Ibid., sid. 20f. 
239 Edelfeldt (1983/1994), sid. 56. 
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bygger upp förväntningar på ”[e]tt ställe där schyssta bruttor väntade med vidöppna munnar 

på den stackars fjortonåriga Mannen, som inte ens visste hur man kysstes”. Stycket avslutas: 

”Fjorton år och okysst”. 240 Här finns både bitterhet och rädsla inför vuxenlivet i undertonerna.  

På ungdomsgården sätter sig en tjej vid Jims bord. I originalversionen börjar Jim tänka på 

bröst och ”en kroppsdel som var viktigare”, eller snarare ”en brist på kroppsdel”, vilket alltså 

visar att Jim ser kvinnan som en man utan fallos. Detta leder Jims tankar till ”Fröken Majkens 

genomskärningsplanscher” som förefaller vara ”ett fönster mot en okänd värld”. Flickan 

mittemot Jim förvandlas till ”en anatomiplansch i rosaaktigt tryck med prydliga siffror”.241 I 

den omarbetade versionen är det tjejen som självmant kommer och sätter sig vid Jims bord, 

utan Uffe som hämtar henne, trots att Jim ber honom låta bli. Han frågar i samband med detta 

också om Jim är ”rädd för brudar på nå vänster”.242 (Edelfeldts kurs.) När Uffe kommer med 

tjejen till Jims bord säger Uffe åt tjejen att hon ska ”[t]are försiktigt me Jimmy”, för att ”[h]an 

e lite trög i starten, axlar rätt långsamt å så, men tar man honom på rätt sätt, så…” – en 

hänvisning med tydliga sexuella undertoner. I den omarbetade versionen framhävs alltså dels 

det sexuella (att tjejer ska vara villiga, att Jims sexuella intresse inte är på en acceptabel nivå) 

och det faktum att Jim inte själv kan ’fixa en brud’. En annan detalj som utmärker sig är att 

Jim tänker sig en ”genomskärningsplansch med numrerade kvinnliga könsorgan på”, alltså en 

mer rättfram beskrivning än ”en anatomiplansch i rosaaktigt tryck med prydliga siffror”. 

Dessutom hör Jim, när han tänker på planschen, ”en lärarröst som mässade: ’’Införandet av 

penis i vagina underlättas av det sekret, som…”243 Det genomgående intrycket av att Jim 

tänker på sex vid mötet med flickan är alltså förstärkt i den omarbetade versionen och Uffes 

kommentarer förstärker intrycket av omgivningen tänker i samma banor. 

När Jim i originalversionen går från ungdomsgården tänker han att det antagligen är dags 

för hans ”Sexuella Debut” och han tycker att flickan han går med får ”en liten säng svävande 

ovanför sin luggprydda hjässa”.244 De kommer till lägenheten där de ska övernatta. Uffe låser 

upp och konstaterar att det tar en stund men ”[a]nnars är jag djävligt bra på att hitta hålet, ska 

jag säga!”. Därefter kallar han flickan han har med sig för ”hålet mitt”.245 I den omarbetade 

versionen finns inga tankar hos Jim om sexuell debut och Uffe fäller samma kommentar om 

att ’hitta hålet’, dock utan att kalla tjejen han har med sig för hål. Originalutgåvan är alltså i 

denna scen mer rättfram om sexuella motiv. Detta märks ännu tydligare i lägenheten när Uffe 
                                                           
240Ibid., sid. 57. 
241 Edelfeldt (1977), sid. 50. 
242 Edelfeldt (1983/1994), sid. 60. 
243 Ibid., sid. 61. 
244 Edelfeldt (1977), sid. 54. 
245 Ibid., sid. 55. 
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frågar ”Harru några kådisar?’. Jim tänker ”Han visste mycket väl att jag inte hade några” och 

säger ”ilsket” nej, varpå texten fortsätter: ”’Jag kör ändå’, förklarade Uffe, och hans flinande 

ansikte försvann.”246 I den omarbetade versionen har allt detta strukits.  

Originalversionen och den omarbetade versionen skiljer såg alltså åt i fråga om hur det 

sexuella framhävs, men utan att ett entydigt mönster kan urskiljas. De scener som har tonats 

ner i den omarbetade versionen vägs upp av andra som har tillkommit i omarbetningen. 

Knutas (1993) menar att bearbetningen handlar ”mer om sex” och innehåller ”fler 

sexanspelningar”, vilket skulle hänga ihop med att sex är ”ett område som är intressant och 

spännande för ungdomar”.247 Även om det finns ett visst utrymme för sådana slutsatser kan 

mönstret, enligt min mening, inte sammanfattas så enkelt. 

 

3.11. Att möta en likasinnad 

I båda versionerna ändras bokens förlopp när Jim är på en fest och inser att Mats flörtar med 

honom. Den omarbetade versionen skildrar dock Jims fysiska och psykiska reaktion långt 

mera djupgående. Jim känner att ”Det gick runt i huvudet på mig av vin och förvirring och en 

upphetsning, som jag inte kunde tränga bort”.248 Här märks ett tydligare fokus på de känslor 

som sätts igång i Jim vid insikten om att Mats kan vara intresserad av honom.  

När Jim har varit hemma hos Mats första gången och är på väg därifrån finns i den 

omarbetade versionen ett unikt stycke som bland annat framhäver följande komponenter: 

 

• Homosexualitetens faktum och dess närvaro i Jims och Mats samtal (”det låg hela 

tiden en spänning mellan oss, ett pirrande band av förväntan”),249 

• Sexuell attraktion och vilja att praktisera sex (”alla skamkänslor som stod som en mur 

mellan honom och det han mest av allt önskade” (Min kurs.)),250 

• Förälskelse (”Hela vägen hem satt jag försjunken i ett tillstånd av obändig, pirrande 

glädje”, ”sov ingenting denna natten”).251 

 

I den omarbetade versionen är ’förförelsen’ utbroderad. När Mats talar är han ”så ömsint och 

uppmärksam, att det gjorde ont”. Hos Jim leder detta inte till någon vilja att h sex, tvärtom: 

                                                           
246 Ibid., sid. 56. 
247 Knutas (1993), sid. 18. 
248 Ibid., sid. 128. 
249 Edelfeldt (1983/1994), sid. 136. 
250 Ibid. 
251 Ibid. 
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”Han får inte vidröra mig, då exploderar jag”252, ”Det räcker, tänkte jag, det är redan mer än 

jag någonsin vågat önska mig, jag klarar inte mer.” Det blir dock inte slutet. Istället känner 

Jim ”Hans hand på mitt lår, hans andedräkt mot min hals”.253 Därefter följer ett parti som är 

helt unikt för den omarbetade versionen: 

 

”Ska jag tala om någonting för dig?” andades han i mitt ena öra. 
”Vad då?” 
”Du är kåt på mig, Jim, din otäcka lilla student.” 
”Jag vet.” 
”Ska jag tala om nåt mer? Jag är kåt på dig. Vad ska vi göra åt det, tycker du?” 
”Jag vet inte…” 
”Det vet du visst.”254 (Edelfeldts kurs.) 

 

Efter detta kommer, i den omarbetade versionen, bara en abstrakt skildring av natten. Här 

skiljer sig den omarbetade versionen helt från originalutgåvan. Där äger ingen utdragen dialog 

rum; istället kramar Mats Jim ”som ingen tidigare kramat mig”255 och det faktum att männen 

har sex skildras genom följande stycke:  

 

Jag hade varit ensam så länge. Jag skrattade och grät om vartannat, och varma kärleksvågor drog 
genom min kropp. […] Jag kände då hans händer strök över min rygg, att jag skulle komma att 
få stånd tillsammans med honom den där kvällen. Jag hade aldrig lyckats bevisa min 
märkvärdiga Manlighet då jag varit med en flicka.256  

 

En jämförelse visar alltså att originalutgåvan talar mer rakt på sak om sexualitet (få stånd) 

samt att Jim här gör en jämförelse med att vara med en flicka. Den ganska långdragna 

dialogen där Mats faktiskt förför Jim, närapå mot hans vilja, saknas i originalversionen där 

övergången från osämja till sex verkar vara mer rak och ömsesidig. Det faktum att Inger 

Edelfeldt framhäver förförelsescenen som en av de viktigaste förändringarna i den 

omarbetade versionen (se Bilaga 1) understryker att det inte är någon slump att just detta parti 

har utarbetats. Edelfeldts repliker beskriver detta som en del i att hon själv var en mognare 

författare. Jag tänker mig att Edelfeldt såg möjligheten till en emotionell fördjupning av 

karaktärer och handling. Samtidigt har den rakt skildrade sexualiteten i form av stånd tagits 

bort, liksom hänvisningen till olikkönat sex. Den senare är också lite märklig i sitt 

sammanhang, då boken inte har bjudit på någon skildring av hur Jim försöker få stånd 

tillsammans med en kvinna.  

                                                           
252 Ibid. 
253 Ibid. 
254 Edelfeldt (1983/1994), sid. 136. 
255 Edelfeldt (1977), sid. 130. 
256 Ibid., sid. 130f. 
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4. Bildanalys av omslagen till Duktig pojke 

Det faktum att Duktig pojke har givits ut i olika utgåvor medför att det föreligger ett antal 

olika omslag. Jag kommer nu att göra näranalyser av dessa omslag utifrån huvudsakligen 

semiotisk bildanalys. Omslagen utgör en stor av skillnaden mellan de två utgåvorna och jag 

menar därför att de är nödvändiga för att göra analysen fullständig. Den enda tidigare forskare 

som analyserat dessa omslag är Knutas (1993), som inte hade tillgång till mer än de första två 

omslagen. Jag kommer att referera till Knutas där så är påkallat i den löpande texten.  

 

4.1. Semiotisk bildanalys, en teoretisk ingång 

Hasse Hansson, Sten-Gösta Karlsson och Gert Z. Nordström (2006) beskriver olika 

betydelsebottnar i en bild där den denotativa nivån står för ”egentlig betydelse eller 

kärnbetydelse” medan den konnotativa nivån står för en symbolisk bibetydelse utifrån 

”kulturell association”.257 Den konnotativa nivån är beroende av att ett visst tecken är kodat 

och ”kan förknippas med någon form av kollektivt språksystem”, men också av den rent 

privata tolkningen hos den som avläser tecknet. Hansson et. al. talar också om form vs. 

substans där formen är det relativt konstanta medan substansen är det som varierar från 

representation till representation. Det mesta av mina tolkningar äger rum på en konnotativ 

nivå och ser till substansen, det vill säga det som är unikt för just detta omslag.  

Konsthistorikern Michael Baxandall (1985) understryker språkets främmandeskap inför 

bilden: ”[L]anguage is not very well equipped to offer a notation of a particular picture. It is a 

generalizing tool.”258 Baxandall menar att vi använder vårt medvetande för att beskriva bilder 

och att vårt medvetande använder olika koncept som inte finns i själva bilden. Över huvud 

taget beskriver Baxandall att ”[d]escriptions of pictures” är ”representations of thought about 

having seen pictures” (Min kurs.),259 det vill säga: “[T]he words are representing less the 

picture than thoughts after seeing the pictures”.260 Baxandalls egen sammanfattning av detta 

är att ”we adress a relationship between pictures and concepts”.261 Baxandall menar också att 

det finns tre olika sorters begrepp när vi talar om bilder: “cause words”, ”comparison words” 

och ”effect words”. ’Effect words’ beskriver alltså ”the effect of the picture on the beholder” 

och enligt Baxandall är det svårt att komma förbi dessa begrepp när vi beskriver en bild; det 

                                                           
257 Hansson et. al. (2006), sid. 28. 
258 Baxandall, Michael. (1985). Patterns of Intention. On the Historical Explanation of Pictures. Yale University 

Press, sid. 3. 
259 Ibid., sid. 2. 
260 Ibid., sid. 5. 
261 Ibid., sid. 11. 



 

 

66 

 

är oftast receptionen vi talar om, inte själva det beskriva objektet.262 Jag kommer att ta fasta 

på detta i mina bildanalyser och beskriva bildens utseende, men inte på ett objektivt sätt utan 

tolkande. Jag kommer dessutom att genomföra det Hansson et.al. (2006) kallar för näranalys, 

det vill säga att ”fokus riktas mot själva meddelandet” (omslagens utformning) och att 0jag 

ensam genomför analysen. Min tolkning är det viktiga, inte intentionen (sändarens budskap) 

eller receptionen (intrycket hos målgruppen eller andra som möter bokens omslag). 

Intentionen kommer dock att spela en viss roll, men enbart i form av min tolkning av vilken 

intention förlag, författare och illustratörer kan ha haft med olika omslag. Målet är självklart 

inte att nå fram till en absolut sanning, utan att just göra rimliga tolkningar utifrån min egen 

reception.  

 

4.2. Originalutgåvan (1977) 

Originalutgåvans omslag är helt svartvitt. Under en svart 

bård med titel och författarnamn i vita bokstäver finns en 

blyertsteckning som Edelfeldt själv har gjort, vilket alltså 

torde innebära att det – åtminstone delvis – ger uttryck 

för författarens egen bild av bokens innehåll. Omslaget 

visar något som först verkar vara en tavla, men 

gångjärnen på ena sidan visar att det snarare är ett 

fönster. I tavlan/fönstret ser vi en kärnfamiljstrio: son, 

mamma och pappa. Mamman har en plågad min, pappan 

ser bestämd och sammanbiten ut. Mamman är klädd i 

stormönstrad klänning medan pappan har kostym och 

slips. Sonen är klädd i skjorta med en jumper slängd över 

axlarna och han har lockigt hår som räcker ner till axlarna 

och formar en lugg. Han tittar sökande ut genom fönstret 

och har lagt en hand på rutan.  

Utanför fönstret finns någon slags tistelliknande växt 

med stora blommor. I den högra blomman finns en orm som räcker ut sin tunga mot 

människorna i fönstret, vilket stämmer väl överens med ormtemat i boken. På en denotativ 

nivå är ormen bara en orm, men på konnotativ nivå, där hänsyn tas till boken och till ormens 

symbolladdning i det västerländska samhället, menar jag att ormen måste tolkas symboliskt. 

                                                           
262 Ibid., sid. 6. 



 

 

67 

 

Jag ser ormbilden dels som en representation för ormens närvaro i boken, dels som en symbol 

för något mer; det finns trots allt en anledning till att Edelfeldt valt att fokusera på ormen i så 

hög grad i både bok och bild. 

Ur en annan av den högra blommans stänglar växer tre fredskallor ut. Dessa blommor kan 

omöjligt vara placerade av en slump – det måste finnas en intention med att måla blommor 

inuti en annan blomma. Jag tänker mig att denna intention har att göra med fredskallans 

utseende: dess ståndare som med sin form och sin riktning påminner om en erigerad penis. 

Dessa sexuella associationer stärks av innehållet i de andra blommorna; ormen i den högra 

blomman, i den vänstra blomman dels en naken blondin och dels två människor som står axel 

mot axel, den ena med korslagda armar och den andra med sin ena arm på den förres axel. 

Vänder vi på omslaget till baksidan finns fyra bilder uppsatta på en vägg samt en lapp med 

anteckningar (dessa är dock inte läsbara). Den översta bilden visar två män med naken 

överkropp som håller om varandra. Den näst översta bilden visar en kärnfamiljstrio där det 

lilla barnet gömmer sig bakom mammans kjolar. Av de två undre bilderna visar den större en 

flicka med en vit katt i knäet, medan den mindre visar en långhårig man med mask som drar 

ner urringningen på en storbröstad blondin som ser ut att vilja kyssa mannen. Här ser vi att tre 

av bilderna har nära koppling till bokens innehåll. De nakna männen syftar på homosexuell 

kärlek, barnet som gömmer sig bakom mamman hänvisar till Jims barndomsrädsla och 

mannen som måste bära en mask för att kunna göra heterosexuella närmanden är i min 

tolkning Jim som ännu inte har accepterat sin läggning utan försöker agera ’normalt’.263 

Flickan med en katt i knäet är svårare att knyta till bokens innehåll. 

Sammantaget ger dessa bilder uttryck för vilsenhet och begär, en känsla av instängdhet i 

kärnfamiljen och längtan ut till sexualiteten och det icke-heteronormativa. Den svartvita 

färgen med mycket gråa och svarta partier ger ett intryck av mörker och tragedi, särskilt som 

familjen är i fokus. Bilden lockar snarare tankarna till Familjen Adams än till avspänning och 

roande läsning. Knutas (1993) skriver följande om det första omslaget: 

  

Ett dramatiskt, svartvitt porträtt av Jim med den olyckliga modern och den strikta fadern i 
bakgrunden. Familjen är uppställd framför ett fönster som man ser utifrån och Jim lägger handen 
mot rutan som för att visa att han längtar ut, bort från det instängda familjelivet. I förgrunden, 
utanför fönstret, blommar två tistelliknande fantasiblommor som symboliserar livet 
därutanför.264  

 

                                                           
263 Jag är dock medveten om att bilden också kan ses som samma bild som finns på omslaget från 1983, där det 

är tydligt att motivet pekar tillbaka på en bild som skildras i boken och verkar vara en illustration till en 
veckotidningsnovell.  

264 Knutas (1993), sid. 11. 
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Knutas lägger alltså bara i förbigående vikt vid det svartvita, tragiska draget i bilden men drar 

annars i stort samma slutsatser som jag har gjort ovan, även om Knutas analys inte har samma 

omfattning. En stor brist är också att Knutas väljer att inte analysera de mindre bilderna utan 

bara påpekar att de finns och har samröre med bokens handling. Det är dessutom ytterst 

anmärkningsvärt att innehållet i blommorna, i synnerhet ormen, inte kommenteras. I sitt 

sammanhang, med exotiska blommor och nakna människor, ger ormen tydliga associationer 

till Genesis och syndafallet, något som inte bara hänvisar till utan också vidareutvecklar 

ormtematiken i boken. 
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4.3. Första omarbetade utgåvan (1983) 

Även detta omslag är tecknat av Edelfeldt själv. Omslaget domineras av två färger: gult och 

blågrönt. Tre fjärdedelar av omslaget är gult, fjärdedelen åt det vänstra hållet är blågrön åt det 

blåa hållet och all text utom förlagsnamnet är blågrön åt det gröna hållet. I nedre hälften av 

omslaget finns fyra bilder som är osymmetriskt placerade och som delvis överlappar varandra. 

Den första bilden från vänster visar en liten pojke. Han ser allvarlig ut och stirrar rakt fram, 

men blicken är ändå frånvarande. Den andra bilden från vänster visar en student i kostym, 

slips och mössa, även han allvarlig med blicken riktad neråt och sammanknipen mun. Den 

tredje bilden från vänster visar en ung man med naken överkropp och halvlångt lockigt hår. 

Han ser ut att skratta och tittar åt sin högra sida där vi skymtar en annan person, dock så starkt 

beskuren att vi bara kan se en naken axel och lite av halsen. Denna bild är i färg, de tre övriga 

är svartvita. Bilden längst till höger visar en ung man i värnpliktsuniform, även han allvarlig 

och surmulen. Alla de tre svartvita bilderna visar en person som snarast ser arg ut. För den 

som har läst boken är symboliken tydlig: som barn, i lumpen och som student är Jims liv 

svartvitt men kärleken ger det färg och får hans allvar att mildras. Det kan antas att färgbilden 

ska visa Jim på campingsemester med Mats, ett av de mest lyckliga kapitlen i boken. Märkas 

kan också att Jim i boken aldrig bär studentmössa och inte har kostym på sin student. Jag 

antar att bilden vill visa förväntningarna på hur Jim borde vara, snarare än hur han faktiskt är. 

På baksidan finns flera teckningar. Två röda rosor som står i en ölbutelj. En blond man 

med naken överkropp, en vit handduk slängd över axeln och hav och himmel i bakgrunden. 

Huvudet på en antik staty. En motorcykel. En pinup-bild av en naken kvinna med rödmålade, 

särade läppar, stora bröst, ena handen strax under brösten och den andra vilande på höften, 

långa spetsiga röda naglar, långt lockligt blont hår som faller ner över ena ögat. Två 

tidningssidor som visar en man med svart hår i hästsvans, röd sammetsskjorta och mycket 

skäggstubb som omfamnar en kvinna med långt blont hår, röda läppar och rosa volangprydd 

kjol. Kvinnan höjer ena handen som för att skjuta mannen ifrån sig. Hon kastar huvudet bakåt. 

Ovanför mannens arm runt henne syns, i klänningens urringning, halva brösten. Mannen ser 

arg ut och under bilden finns en knappt synlig text: ”Slyna, det här ska du få sota för!”  

De sista två bilderna är små och svartvita. Vi ser en ung pojke, uppskattningsvis mellan 

fem och sju år gammal, som lutar huvudet i handen, samt en vuxen som håller ett barn med 

luva och vinterkläder i handen medan de går längs något som tycks vara en naturstig. Dessa 

mindre bilder verkar tala i hög grad om dels Jims uppväxt, dels heteronormativitet och de 

förväntningar på olikkönat begär som finns omkring Jim, med hänvisningar både till 
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pornografi och makthierarkier (att kvinnan kallas slyna). Samtidigt kan den antika statyn peka 

mot andra former av normativitet kring olikkönad och samkönad kärlek – för Jim i boken 

verkar det vara viktigt att kunna anknyta till homosexualitetens tidigare historia. Den 

halvnakne mannen på en strand verkar vara ytterligare en hänvisning till Jims och Mats 

campingsemester, som har en så stor inverkan på Jim. Motorcykeln kan inte förstås på en 

denotativ nivå, som bara ’det den är’, utan är förstås en konnotativ hänvisning till Uffe och 

det ungdomsideal som han står för och som Jim misslyckas med att leva upp till. 

Det faktum att Edelfeldt själv har ritat båda omslagen på dessa första utgåvor gör 

skillnaderna än mer intressanta då de tycks peka på att antingen hon själv eller förlaget har 

velat ge den omarbetade versionen en ljusare prägel och på det sättet visa att även boken har 

bearbetats åt det ljusare hållet. Det intressanta är att även om sådana tendenser finns i boken 

så är skillnaderna i allvarlighetsgrad ganska små. Däremot ger ju omslaget varje läsare ett 

första intryck, som torde bli helt annorlunda för de olika utgåvorna. De båda omslagen väcker 

intresse hos läsaren genom att bygga upp olika förväntningar. Denna utgåva har helt klart ett 

mer ungdomligt uttryck och omslaget är inte alls tragiskt eller ångestladdat.  

Om de andra omslaget menar Knutas (1993) att det är mer ”grafiskt avancerat” än det 

första. De fyra bilderna på framsidan tolkar hon som: 

 

fyra amatörfotografier på Jim varav tre visar den olycklige, missförstådde Jim: den lilla pojken, 
studenten och den värnpliktige. Dessa tre bilder är svartvita. Den fjärde bilden är på den 
lycklige, solbrände Jim vid havet. Man kan ana en annan person som står tätt intill Jim, en 
solbränd axel finns med i hörnet av fotot. Associationerna går direkt till Jims och Mats 
tältsemester vid havet. Denna bild skiljer sig också från att de tre övriga dels genom att det är i 
färg dels för att det är taget på ett lekfullt sätt: i 45 graders vinkel mot horisonten.265  

 

Inte heller när det gäller det andra omslaget lägger Knutas någon vikt vid de mindre bilderna. 

Hon drar inte heller några mera djupgående av det andra omslaget i sig, men sammantaget så 

menar Knutas att ”Omslaget talar tydligt om att boken handlar om en pojkes uppväxt” och att  

 

omslagen vädjar till läsarens nyfikenhet: Varför ser Jim så ledsen ut? Varför längtar han bort? 
Vem är personen bredvid Jim? osv. Man får också klart för sig genom att titta på omslagen att 
huvudpersonen är en ung pojke – som man som ung läsare skulle kunna identifiera sig med.266 

 

Detta stämmer väl med Knutas inriktning mot reception, något som min undersökning dock 

inte tar upp.  

                                                           
265 Knutas (1993), sid. 11. 
266 Ibid, sid. 12. 
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4.4. Pocketutgåvan (1994) 

Pocketutgåvans omslag är gjort av Bernt 

Danielsson. Själva omslagsbilden är ett 

kollage. I förgrunden syns en ung man 

med kostym och skjorta, men hans 

ansikte är en vit fläck med ett påklistrat 

öga och en remsa som visar bitar av näsa 

och mun. Dessa bilder är från ett 

fotografi, kanske ur en tidning. Bakom 

den unge mannen, som står nere till 

vänster i bilden och upptar lite mindre än 

en fjärdedel av bildytan, syns bilder av 

en kyss, en naken man utan ansikte, en 

allvarlig ung man med naken överkropp 

samt ett ledsamt ansikte. I bakgrunden 

finns scener ur hemmiljö: en klocka, 

rumsinteriörer, blommor, soffor. I högra hörnet syns en stadsvy i skymningen. Här ser vi 

alltså dels hemmet, dels den kroppsligt bundna identiteten och dels den urbana miljön. 

Jämfört med originalutgåvans omslag är detta en färgchock och dessutom rörigt med 

sönderklippta bilder, collageteknik och svarta streck dragna här och där, tvärs över bilden. Det 

intryck som detta omslag ger är dels kaos – många färger, bilder, ingen ordnad helhet – och 

identitetssplittring, dels kroppslighet, samt att hemmet ’kommer i bakgrunden’, både rent 

denotativt och i konnotativ bemärkelse. Även jämfört med övriga omslag för den omarbetade 

versionen är detta uppseendeväckande mångsidigt och belamrat med intryck, mycket mer 

modernistiskt och expressionistiskt än originalutgåvans och den första omarbetade utgåvans 

relativa klassicism.  

 

4.5. Den senaste utgåvan (2000) 

Omslaget är gjort av Lotta Küllhorn och baserat på en bild av Peter Mark. 

I den övre tredjedelen av bilden finns bara text: blå bakgrund, grå titel 

och orange författarnamn. Resten av bilden visar två blåa silhuetter mot 

orange bakgrunden. Silhuetterna verkar föreställa tonårspojkar. Den ene, 

till vänster, har rufsigt hår och en cigarett i mungipan. Han syns i profil. 
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Den andre, till vänster, ses framifrån och ger intryck av att vända sig bort. Här ligger alltså 

fokus på konstrasten mellan tuffhetens konventioner och att undvika dessa konventioner, där 

den vänstra pojken kan tolkas som Uffe och den högra som Jim. Detta omslag är det mest 

enkla och stilrena av de svenska utgåvorna.  

 

4.6. Sammanfattning 

En jämförelse mellan de två första svenska utgåvorna, båda med omslag gjorda av Edelfeldt 

själv, visar att den omarbetade versionen har ett mycket mer ljust och ungdomsanpassat 

omslag. De senare svenska utgåvorna har vidareförmedlat denna förändring. Pocketutgåvan 

använder sig av samma kroppssymbolik som omslagen av Edelfeldt, men på ett mer kaotiskt 

sätt, som för att ge en bild av Jims inre förvirring och dragning åt olika håll 

(normalitetssträvan kontra homosexuellt begär). Den senaste svenska utgåvan har ett mycket 

mer förenklat omslag som dock tydligt visar samma strävan efter att både komma nära och 

komma bort ifrån normalitet och heteronormativ ungdomskultur.  

Det finns även ett antal utländska utgåvor varav alla utom ett visar ett pojkansikte i någon 

form, alltid allvarsamt. Undantaget är en tysk utgåva där fokus istället ligger på 

ormsymboliken. Medan flera av de svenska omslagen uppvisar någon form av sexuellt 

syftande symbolik finns inga direkta sådana inslag i de utländska utgåvorna.  

 

5. Slutdiskussion 

Martins böcker och Duktig pojke ska förstås som en del i, och en produkt av, de förändringar i 

samhället som skedde 1960-1980. De var med om att föra utvecklingen framåt och bar i sig 

själva spår av utvecklingen. Duktig pojke skulle antagligen ha varit mindre mörk, särskilt i sin 

skildring av samhällets syn på Jim, om boken skrivits 2011 och Bengt Martins böcker ser så 

olika ut delvis för att de har olika syften. Böckerna om Joakim vill visa hur hårt livet är för 

homosexuella, Bengt och kärleken vill ge en positiv och hoppingivande bild, självbiografin 

Jag ångrar ingenting vill visa att det går bra att leva som homosexuell men att det innebär 

svårigheter. Kontexten har en stor betydelse för texten och det är därför min bedömning att 

texterna måste betraktas med hänsyn till den tid de behandlar och den tid då de skrevs. 

Heteronormativiteten är ständigt närvarande i samhället, enligt queerteoretikern Judith 

Butler och många forskare inom genusvetenskap och närliggande områden. Denna form av 

normativitet är också i högsta grad närvarande i Martins och Edelfeldts böcker. 

Huvudpersonerna upplever att de avviker, att det finns någonting som de inte uppfyller, och – 
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i ännu högre grad – att det finns någonting hos dem själva som inte är accepterat. I Duktig 

pojke (den omarbetade versionen) möter vi ’det hemliga hjärtat’, känslan av att ”det fanns 

någonting inom mig som jag borde dölja för dem, ett slags hemligt hjärta som bara var mitt 

och som de inte skulle kunna acceptera”.267 Senare i boken kännetecknas Jims agerande av en 

strävan efter normalitet, och – så småningom – ett etablerande av en tillvaro och en identitet 

som befinner sig utanför de heteronormativa ramverken. 

Även Martin framhäver utanförskap och annorlundaskap; till exempel säger Joakims 

mamma "[v]arför fick jag inte ett vanligt normalt barn”268 och ”[o]m man hade fått ett barn 

som varit vanligt ändå”. Joakim däremot känner ett starkt behov av att hävda sin normalitet 

gentemot omvärlden: ”Jag är så in i helvete normal. Jag är normal. Jag är normal, normal!”269 

Normaliteten är ett krav som Joakim vill leva upp till men är exkluderad ifrån eftersom ett 

grundläggande drag i den heteronormativa normaliteten är att attraheras av, förälska sig i och 

älska med människor av motsatt kön. Den som inte lever upp till detta kommer inte att räknas 

som normal. Både Bengt, Joakim och Jim måste på olika sätt acceptera detta och anpassa sig 

till den roll de blir tilldelade, samtidigt som böckerna innehåller krav på att även samhället 

ska acceptera och anpassa sig till andra former av begär och kärlek än det heterosexuella.  

Martins böcker om Joakim kan, i ett litteraturhistoriskt perspektiv, ses som en 

övergångsfas. Joakim vill ta livet av sig, som brukligt är för homosexuella karaktärer under 

1800-tal och tidigt 1900-tal, men misslyckas och får hopp om ett drägligt liv, som i den 

moderna HBT-romanen. Både böckerna om Joakim, böckerna om Bengt och Duktig pojke 

skildrar ”hur det homosexuella livet gestaltar sig i en heterosexistisk värld”,270 vilket 

Magnusson menar hör till den nya formen av böcker om samkönad kärlek. Fokus är dock 

olika. Böckerna om Joakim visar hur svårt livet kan vara för den homosexuelle; de vill väcka 

upprördhet och mana till förändring. Böckerna om Bengt är mer idealiserade och verkar vilja 

ge insikt, men också hopp. Fokus är inte främst upplysning, utan att ge en bild av att det 

homosexuella livet är möjligt. Duktig pojke följer detta mönster och visar att den 

homosexuelle individen möter svårigheter, men att det homosexuella livet ändå är möjligt i 

dagens samhälle – den homosexuelle kan bli lycklig. Edelfeldt uppger också själv i en e-

postintervju att hon ville väcka sympati för Joakim och väcka ”positiv nyfikenhet” hos 

eventuella läsare med negativ syn på homosexualitet.  

                                                           
267 Edelfeldt (1983/1994), sid. 8. 
268 Martin (1968), sid. 12. 
269Ibid, sid. 183. 
270 Magnusson (2000), sid. 75. 
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Det kan tyckas vara en hårfin skillnad mellan Joakim och Jim, men faktum är att den rädsla 

för upptäckt som formar Joakims liv är mindre reell för Jim. Han är rädd för att någon ska 

upptäcka hans ’hemlighet’, men denna rädsla är grundad i hans inre värld mer än i samhället 

omkring honom; han beskrivs ha möjligheten att vara öppen, vilket inte är fallet med Joakim. 

Även om heteronormativiteten lever vidare och varje enskild individ har rätt att antingen 

’acceptera’ eller fördöma den homosexuelle så vågar Jim ändå flytta in hos sin pojkvän, han 

vågar komma ut inför sina föräldrar och han försonas till sist med tanken på att världen vet 

om hans läggning. Detta finns närvarande i Jag ångrar ingenting, men inte i böckerna om 

Joakim, där Martin verkar ha ansett att det inte skulle vara förenligt med den bild av 

omvärldens fördömande som kanske var den drivande kraften bakom skrivandet. 

Det tål att diskuteras om dessa bearbetningar egentligen handlar om idealisering och 

romantisering eller om det snarare rör sig om psykoanalytiska försvarsmekanismer som 

bortträngning, förnekande och förkastande. Det bortträngda utgörs av begär eller önskningar 

som inte tillåts uttryckas eller ens upplevas. Bortträngningen ”konstruerar det omedvetna som 

sådant”271 vilket alltså innebär att det bortträngda inte bara äger rum i det omedvetna utan 

också är med om att skapa det omedvetna som funktion. Det som skulle kunna kallas 

bortträngt i fråga om primärlitteraturen till denna uppsats är dock inte det homosexuella 

begäret i sig, utan snarare de mörkare sidorna av att vara homosexuell i en dåtida kontext. Hos 

Bengt Martin kan vi se att han först visade många av dessa mörka sidor, till exempel Joakims 

självmordsförsök. Därefter skrev han en liknande historia i ljusa färgtoner, rent idealiserande, 

tio år senare och med en annan målgrupp i fokus. Läsaren år 1978 skulle inte lämnas med en 

bild av att det var svårt vara att homosexuell, utan att det visserligen fanns svårigheter men att 

utvecklingen gick framåt. Den utveckling som Joakim hoppas på i slutet av Finnas till verkar 

– enligt berättarrösten – ha skett i Bengt och kärleken, som ju ser tillbaka på ett liv som ligger 

nästan fyrtio år tillbaka och som inte var någon dans på rosor, men ändå betydligt mer 

förskönat än Joakims tillvaro eller, för den delen, de minnen som vi möter i Bengt Martins 

självframställning. Fastän Martin skriver om samma tidsperiod som då böckerna om Joakim 

utspelar sig är det mesta sett med försoningens skimmer och det som skildras som negativt 

skildras som förgånget, passerat, inte aktuellt. Optimismen och hoppet segrar. Detta verkar 

delvis vara motiverat av att Bengt Martin vill skriva om det förflutna som något förgånget och 

utspelat, delvis av en både reell och förhoppningsbaserad utveckling av samhället och sist 

men inte minst av att ungdomar har ersatt vuxna som målgrupp. De som läser om Bengt 

                                                           
271 Johansson, Per Magnus. (2003). "Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 6-7" (Inledande kommentar). I Psykoanalytisk 

Tid/Skrift nr 6-7, s. 4. 
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verkar inte förutsättas kunna möta samma innehåll som den implicerade läsaren till böckerna 

om Joakim. Min slutsats är att detta till stor del är idealisering – åtminstone det faktum att 

Bengt Martin både strukit och lagt till åtskilligt i en berättelse som utger sig för att vara 

självbiografiskt – men också en bortträngning, i form av en vägran att dels se hur illa det var 

och hur illa det (kanske) faktiskt fortfarande är. 

I fallet Edelfelt är frågan varför en bok skrevs om så att den i grunden är densamma, men i 

uttrycket uppvisar stora skillnader. Enligt Knutas (1993) uppger Edelfeldt att hon ”tenderar att 

behålla åtminstone den sista gnuttan hopp” i sina ungdomsböcker, till skillnad från i 

vuxenböckerna.272 Knutas uppger att den första versionen av Duktig pojke sorterades som 

Hc273 (vuxenbok) och den andra som Hcu274 (ungdomsbok) enligt SAB-systemet.275 Knutas 

har frågat Inger Edelfeldt om varför hon skrev en ny version av Duktig pojke och fått svaret 

att ”Edelfeldt inte var riktigt nöjd med den första versionen som utgavs på ett mindre förlag”. 

Missnöjet bestod enligt Knutas i ”redigering (språklig) och distribution (säsong, omslag 

etc)”.276 Det är intressant att Edelfeldt nämner just omslaget – som hon ju själv har tecknat – 

då en stor del av det som gör den omarbetade versionen mer hoppfull är framsidan. Knutas 

uppger också att Edelfeldt menar att det nya förlaget valde att lansera boken som ungdomsbok 

och att hon själv inte påverkades av detta i sin omarbetning, samtidigt som Knutas observerar 

att vetskapen om den nya målgruppen åtminstone undermedvetet lär ha påverkat 

författaren.277 Även i min e-postintervju med Edelfeldt hävdar hon att genrebytet inte alls 

påverkade bearbetningen.  

En viktig poäng som Knutas gör att hon visar på hur originalutgåvans barndomskapitel har 

ett tilltal riktat till en vuxen adressat, någon som har lämnat barndomen bakom sig, någon 

med ”vuxenhänder” och ”vuxentankar”.278 Detta visar att Edelfeldt faktiskt vänder sig till en 

annan implicerad läsare i den omarbetade versionen. Knutas menar att mängden hopp och 

humor är större i den omarbetade versionen279 och jag håller delvis med om detta. Det är inte 

så enkelt som att originalutgåvan är betydligt mörkare än den omarbetade versionen. Båda 

slutar lyckligt och det som gör att den omarbetade versionens slut kan ses som mer lyckligt är 

skildringen av omgivningens fördomar – Jims emotioner skiljer sig inte nämnvärt åt. Dock är 

                                                           
272 Knutas (1993), sid. 3. 
273 Ibid, sid. 5. 
274 Ibid, sid. 7. 
275 De svenska bibliotekens klassifikationssystem för att särskilja olika genrer. 
276 Knutas (1993), sid. 6f. 
277 Ibid, sid. 7. 
278 Ibid, sid. 28. 
279 Ibid, sid. 43f. 
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den omarbetade versionen något mera hoppfull och positiv. Detta vill jag delvis – liksom 

Knutas – förklara med bytet av målgrupp. Dock kan det också tänkas hänga samman med 

förändringar i samhället.  

Magnusson (2000) kallar sin genomgång av den svenska HBT-litteraturhistorien för ”Från 

tragiskt öde till fritt vald livsstil”, och även om Edelfeldt inte beskriver Jims homosexualitet 

som något han valt fritt utan mer som ett öde så är det inte ett lika tragiskt öde i den 

omarbetade versionen. Som Magnusson visar finns det en rörelse i HBT-litteraturen som 

pekar bort från det tragiska och detta har sannolikt påverkat Edelfeldt. Edelfeldt skildrar i 

slutänden homosexualitet på ett lyckligt, för att inte säga tillrättalagt, sätt. Även Bengt Martin 

gör delvis detta. I litteratur om olikkönad kärlek är det långtifrån alltid som protagonisten 

’hittar rätt’ direkt, men Edelfeldt låter Jim hitta en person han trivs med redan från början – 

tidigare har han vare sig haft sex eller haft ett förhållande – samtidigt som alla slitningar som 

förekommer mellan Jim och Mats beror antingen på samhällets oförstående eller brister hos 

Jim. Jag skulle vilja påstå att behovet av att göra Mats till en idealbild är detsamma som 

behovet av att ge hopp åt ungdomar som känner ett utanförskap, kanske på grund av att de 

själva är homosexuella. Samkönat begär är ett faktum men homosexuella identiteter är 

däremot sociala konstruktioner vars mening och innebörd helt avgörs av den sociala kontext 

där de konstrueras. Martin och Edelfeldt är påverkade av de sociala konstruktioner som fanns 

i den kontext där böckerna skrevs, men de är också med om att omkonstruera bilden av det 

homosexuella livet. De har dessutom bearbetat sin bild av detta liv i en ljusare riktning. Både i 

fallet med Bengt Martins ungdomsböcker och Duktig pojke finns en implicerad läsare som ska 

få en bild av att homosexualitet inte (längre) är ’ett tragiskt öde’.  

 

5.2.  Sammanfattning  

Min undersökning av Martins och Edelfeldts böcker visar att det föreligger stora skillnader 

mellan de olika versionerna. I Martins fall hänger dessa skillnader samman med en 

ambivalent inställning till det självbiografiska, det vill säga en tendens att använda 

självupplevt stoff på kreativa sätt, där framställningen inte främst kan ses som icke-autentisk 

eller autentisk utan måste bedömas utifrån syfte och målgrupp. Den stora skillnaden verkar 

nämligen vara vilken målgrupp boken riktar sig till och vad dessa förutsätts behöva läsa. 

Martins böcker tycks vara en litteraturhistorisk övergångsfas, med drag från både tidigare och 

senare sätt att skildra samkönad kärlek.  
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Edelfeldts omarbetning av Duktig pojke har resulterat i en andra version som är mera 

hoppfull och mera tydligt riktad till ungdomar. Målgrupp tycks alltså vara den viktigaste 

faktorn i sammanhanget, men de böcker jag har undersökt kan inte förstås utan att hänsyn tas 

till hur skildring av HBT-personer har gått från avskräckande till upplysande (om orättvisor) 

och sedan till hoppingivande. En syn på homosexualitet som en social konstruktion är också 

nödvändig i läsningen, eftersom författarna är med i skapandet av den homosexuella 

identiteten. Samhällets normsystem är hela tiden närvarande i böckerna och en viktig del i 

tolkningen blir just att fånga denna skildring.  

Sammantaget finns det en viktig skillnad mellan författarskapen: Edelfeldt brottas inte på 

samma sätt med det självbiografiska. Både Edelfeldt och Martin har dock skrivit för vuxna 

respektive ungdomar och deras böcker har publicerats i en tid då homosexualitet just hade 

blivit av med sin sjukdomsstämpling och då HBT-rörelsen krävde mer uppmärksamhet. 

Böckerna som jag har analyserat är, på sitt sätt, en del i denna rörelse. Författarna kan inte ses 

som opåverkade av samhället omkring dem – de är aktörer, de har påverkat sin samtid och 

vetskapen om detta har påverkat framställningen av unga homosexuella män.  

 

 
  



 

 

78 

 

Referenser      

 

Otryckta källor 
 
Intervju per e-post med Inger Edelfeldt, 29/11 och 30/11 2011 (se Bilaga 1). 
 

Primärlitteratur 
 
Edelfeldt, Inger. (1977). Duktig pojke. Stockholm: Bokád.  
 
Edelfeldt, Inger. (1983/1994). Duktig pojke! Stockholm: PAN/Norstedts.  
 
Martin, Bengt. (1968). Sodomsäpplet. Stockholm: Rabén & Sjögren. 
  
Martin, Bengt. (1969). Nejlikmusslan. Stockholm: Rabén & Sjögren. 
 
Martin, Bengt. (1970). Finnas till. Stockholm: Rabén & Sjögren. 
 
Martin, Bengt. (1977). Pojkar ska inte gråta. Stockholm: Rabén & Sjögren. 
 
Martin, Bengt. (1978). Bengt och kärleken. Stockholm: Rabén & Sjögren.  
 
Martin, Bengt. (1979). Ljuva femtiotal. Stockholm: Rabén & Sjögren. 
 
Martin, Bengt. (1981). Jag ångrar ingenting. Självbiografi. Stockholm: Rabén & Sjögren.  
 
Martin, Bengt. (1989). Förnedringen. Stockholm: Rabén & Sjögren.   
 

Sekundärlitteratur  
 
Baxandall, Michael. (1985). Patterns of Intention. On the Historical Explanation of Pictures. 

Yale University Press.  
 
Boberg, Eva, Westling-Nilsson, Marita & Wijkmark, Gunilla. (1980). ”Bengt Martin – en 

jämförelse mellan hans självbiografiska barn-, ungdoms- och vuxenböcker”. I Barn och 
kultur, nr 1/1980, sid. 18. 

 
Chandler, Daniel. (2002). Semiotics. The basics. London: Routledge. 
 
Corneliusson, Mimmi. (2004). En analys av sex ungdomsromaner med homosexuella 

huvudpersoner från 1977-2003. C-uppsats i litteraturvetenskap, Institutionen för genus, 
kultur och historia, Södertörns högskola.   

 
Eriksson, Yvonne. (2009). Bildens tysta budskap. Interaktion mellan bild och text. Stockholm: 

Norstedts Akademiska Förlag.  
 



 

 

79 

 

Franck, Mia. (2009). Frigjord oskuld: heterosexuellt mognadsimperativ i svensk 
ungdomsroman. (Diss.) Åbo: Åbo Akademis förlag. 

 
Gall Jørgensen, Keld. (1993). Semiotik. En introduktion. Köpenhamn: Gyldendal. 
 
Griswold, Wendy. (1993/1997). ”Aktuella tendenser inom litteratursociologin.” (Övers. 

Sandin, Gunnar.) I Furuland, Lars & Svedjedal, Johan (Red.), Litteratursociologi. Texter 
om litteratur och samhälle. Lund: Studentlitteratur.  

 
Gustavsson, Ewonne. (1979). Får pojkar gråta? En undersökning av författaren Bengt 

Martins barn- och ungdomsböcker med könsrollsmönstret som utgångspunkt. C-uppsats i 
litteraturvetenskap, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet. 

 
Hansson, Hasse, Karlsson, Sten-Gösta & Nordström, Gert Z. (2006). Seendets språk – 

exempel från konst, reklam, nyhetsförmedling och semiotisk teori. Lund: Studentlitteratur. 
 
Höjer, Henrik. (2005). ”Från syndig till sjuk till frisk”. I Forskning och Framsteg, nr. 2/2005. 
 
Idealisera. http://eshproxy.esh.se:2085/sve/idealisera. Nationalencyklopedin. Hämtat 2011-11-

17. 
 
Johansson, Per Magnus. (2003). "Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 6-7" (Inledande kommentarer). 

I Psykoanalytisk Tid/Skrift nr 6-7, s. 3-9. 
 
Knutas, Marie-Anne. (1993). Så skriver man för unga. En jämförelse mellan två versioner av 

romanen Duktig pojke av Inger Edelfeldt. C-uppsats i litteraturvetenskap, 
Litteraturvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet. 

 
Lundqvist, Ulla. (1994). Tradition och förnyelse. Svensk ungdomsbok från sextiotal till 

nittiotal. Stockholm: Rabén & Sjögren. 
 
Magnusson, Jan. (2000). "Från tragiskt öde till fritt vald livsstil. Bögar och lesbiska i det sena 

nittonhundratalets svenska litteratur”. I Homo i folkhemmet. Homo- och bisexuella i 
Sverige 1950-2000. Göteborg: Anamma. 

 
Melberg, Arne. (2008). Självskrivet. Om självframställning i litteraturen. Stockholm: 

Atlantis.  
 
Norrhem, Svante, Rydström, Jens & Winkvist, Hanna. (2008). Undantagsmänniskor. En 

svensk HBT-historia. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag. 
 
Parikas, Dodo. (2009). HBT speglat i litteraturen. Lund: BTJ.  
 
Rosenberg, Tiina. (2002). Queerfeministisk agenda. Stockholm: Atlantis.  
 
Svedjedal, Johan. (1997). ”Det litteratursociologiska perspektivet. Om en forskningstradition 

och dess grundantaganden.” I Furuland, Lars & Svedjedal, Johan (Red.), 
Litteratursociologi. Texter om litteratur och samhälle. Lund: Studentlitteratur. 

 



 

 

80 

 

Söderström, Göran. (1999). ”En aktiviströrelse växer fram”. I Söderström, Göran. (Red.) 
Sympatiens hemlighetsfulla makt. Stockholms homosexuella 1860-1960. Stockholm: 
Stockholmia förlag.  

 
Toijer-Nilsson, Ying. (1997). ”Barnförbjudna barndomsminnen”. I Lindqvist, Karl, 

Söderberg, Eva & Wolf, Lars (Red.) Barndomslandskap. Texter om att minnas och berätta. 
Stockholm: Utbildningsradion. 

 
Week, Jeffrey. (1981/1989).”The Construction of Homosexuality”. I Sex, Politics & Society. 

The regulation of sexuality since 1800. (2. utg.). Essex: Pearson Education Limited.  
 
Wilson, Roger. (2008). ”Vem är rädd för Bengt Martin?”. I Björk, Daniel (Red.) Bögjävlar. 

Stockholm: Atlas. 
 
Åkerö, Karl-Emil. (2010). Män med män – samkönad parbildning i romanerna Sodomsäpplet 

och Präriehundarna. C-uppsats i litteraturvetenskap, Institutionen för kultur och 
kommunikation, Linköpings universitet.  

 
  



 

 

81 

 

Bilaga 1 – E-postintervju med Inger Edelfeldt 

30/11 2011 

 

1. Vilken version av Duktig pojke är du mest nöjd med, och varför? 

 

”Den (av mig) omarbetade versionen.” 

 

2. Vilken är din uppfattning av anledningen till att du skrev en ny version av Duktig 

pojke? 

 

”Att det fanns en del 'dödkött' i den första versionen (bl a en lång skildring av ogräsplockning) 

och att jag tyckte det behövdes en liten fördjupning i form av kärleksscen mellan Jim och 

Mats, samt lite andra detaljer. Det första förlaget hade inte hjälpt mig med någon redigering 

av boken och jag var mycket ung när jag skrev den (faktiskt bara arton år när jag började lite 

trevande att skriva första versionen).” 

 

3. Hur ser du på skillnaderna mellan versionerna, är det främst innehållet eller 

uttryckssättet du har valt att ändra? 

 

”Se ovan.”  

 

4. Hur stor roll hade det nya förlaget i beslutat att arbeta om boken? 

 

”Egentligen ingen alls, som jag minns det, utom att de frågade mig om jag ville titta igenom 

den. Skillnaden är ju för övrigt inte enorm, jag ser det helt enkelt som att jag som något 

erfarnare författare (och människa) kunde ge boken en fördjupning.” 

 

5. Var det din intention att den nya versionen skulle rikta sig till ungdomar? Hur ser du 

på Duktig pojke - som vuxenbok eller ungdomsbok? 

 

”Detta var däremot förlagets förslag. Jag ser boken som en vuxenbok, dock tror jag att just 

ungdomar har stor behållning av den och av dessa tankar kring identitet. Många [sic] böcker 

som utkommer som ungdomsböcker kan ju lika väl läsas av vuxna, men man menar kanske 
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att man lättare når en ung läsekrets om det är en ungdomsbok. DP är ju en utvecklingsroman 

och man menade väl att en ung publik skulle ta till sig den extra mycket. Men ingen bad mig 

att omabeta [sic] den 'för ungdom' och några ändringar med den intentionen i åtanke har heller 

inte gjorts.” 

 

6. Känner du att du, både vid författandet av originalversionen och vid omarbetningen, 

tog hänsyn till de unga homosexuella som skulle läsa boken, och vilket intryck de kunde 

få av livet som homosexuell? 

 

”En fråga som jag inte riktigt förstår. Jag själv skrev boken för att jag identifierade mig 

ganska mycket med en homosexuell kille, och jag tror det kan ha varit det som gav den en 

viss trovärdighet och inlevelse. Jag ville själv vara Jimmy, helt enkelt. Varför det var så skulle 

ta mycket lång tid att beskriva men så var det. Och jag tror att temat i boken - om hur en 

människa finner den identitet han upplever är hans 'sanna jag' - har relevans för alla. 

Människors reaktioner inför boken - vare sig de definierar sig som hetero eller hbtq - tyder på 

det.” 

 

Följdfråga besvarad 12/12 2011: Den som skriver om en minoritet kan potentiellt 

påverka både dem som tillhör den minoriteten och de som tillhör "majoriteten" - 

påverka tankar om vad den minoritets-identiteten innebär. Det märks ju också en stor 

skillnad i hur böcker beskrev homosexualitet på 1850-talet, 1920-talet, 1950-talet, 1970-

talet och idag. Det finns trender och gemensamma nämnare i denna genre. Duktig pojke 

beskrivs ju ofta som en av de första svenska komma ut-romanerna. Vad jag undrar är, 

känner du att du i skrivandet ville och/eller behövde ta hänsyn till att läsaren kanske 

skulle påverkas i sin uppfattning om homosexualitet? 

 

”Jodå, jag ville väl att läsaren skulle känna positivt för huvudpersonen. Och, om läsaren ev. 

hade en negativ syn på homosexualitet, att en positiv nyfikenhet skulle väckas.” 


