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Abstract 

This essay is about how lesbian love is being portrayed in two Swedish novels. The 

material consists of Karin Boye’s Crisis (1934) and Louise Boije af Gennäs’ Stars without 

Vertigo (1996). By using theories of heteronormativity, discourse analysis and a historical 

perspective, the essay aims to explain the similarities and differences in the way that lesbian 

love is being portrayed in these books. The results are organised through themes by using 

the methods close reading and comparative method. 

 The heteronormative discourse is ruled by norms and assumptions about normality 

in relation to sexuality and gender. The protagonists in both Crisis and Stars without 

Vertigo are in different ways being confronted with the heteronormative discourse in the 

Swedish society, Christianity and amongst their family and friends. In Crisis, the main 

character, Malin struggles to handle her non-heterosexual feelings in relation to her faith, 

and not to expose her emotions. In 1934 homosexuality was considered a crime in Sweden 

and at the same time homosexuality was looked upon as a disease, which controls how 

Malin looks upon her non-heterosexual feelings and keeps her from telling anyone about 

them. For Sophie, the main character in Stars without Vertigo the society’s values and 

norms are present, but the social climate for homosexuals is different in comparison to 

Crisis. The heteronormative discourse concerns her private life, her choice in a 

spouse/partner and her ability to start a family, since the homosexual community was being 

considered as something different from the universal heterosexuality and therefore should 

not have the same rights. 

 Although the novels where published more than 60 years apart there are some 

similarities in what kind of words Malin and Sophie are using about non-heterosexuality. 

Both women choose not to name their non-heterosexuality because any type of word or 

category is limiting. Thus both Malin and Sophie create their own identity through their 

sexuality. 

 

 

Keywords: Karin Boye, Louise Boije af Gennäs, Crisis, Stars without Vertigo, lesbian 

literature, heteronormativity, LGBTQ, discourse 



 
 

Innehållsförteckning 

Kapitel 1 Inledning .............................................................................................................................. 1 
1.1. Syfte ......................................................................................................................................... 1 
1.2. Frågeställningar ....................................................................................................................... 2 
1.3. Avgränsning ............................................................................................................................. 2 
1.4. Material .................................................................................................................................... 2 
1.5. Tidigare forskning ................................................................................................................... 3 

Kapitel 2 Teori och metod ................................................................................................................... 7 
2.1. Teori ......................................................................................................................................... 7 

2.1.1. Heteronormativitet ........................................................................................................... 7 
2.1.2. Diskurs ............................................................................................................................. 8 
2.1.3. HBTQ ............................................................................................................................... 9 

2.2. Metod ..................................................................................................................................... 10 
2.2.1. Närläsning ...................................................................................................................... 10 
2.2.2. Komparativ metod .......................................................................................................... 11 

Kapitel 3 Resultat och analys ............................................................................................................ 12 
3.1. Kroppens begär ...................................................................................................................... 12 
3.2. Öppenhet och bemötande ...................................................................................................... 15 
3.3. Symboler för homosexualitet ................................................................................................. 19 
3.4. Religionens och samhällets påverkan .................................................................................... 22 
3.5. Sexualitet som identitet .......................................................................................................... 25 

Kapitel 4 Sammanfattande diskussion .............................................................................................. 29 

Litteraturförteckning ......................................................................................................................... 33 

 



1 
 

Kapitel 1 Inledning 

Att icke-heterosexuella läggningar får ta plats i samhället är ett relativt nytt fenomen i det 

västerländska och svenska samhället, vilket inom de senaste åren har resulterat i att 

homosexuella par får gifta sig och adoptera barn, samt att skolans värdegrund inkluderar 

sexuell läggning som orsak till kränkningar. Svenska skolor och lärarutbildningar har även 

börjat arbeta normkritiskt just för att inte exkludera människor som inte tillhör normen 

exempelvis när det gäller könstillhörighet och sexualitet. Detta visar på en utveckling framåt 

men innebär även att dagens relativt öppna klimat är en nutida samhällsattityd och att det inte 

har sett ut så här tidigare. 

 Karin Boyes Kris och Louise Boije af Gennäs Stjärnor utan svindel gavs ut med 

ungefär 60 år emellan sig (år 1934 respektive år 1996) och båda romanerna skildrar en kvinna 

vars liv ställs på ända när hon möter sitt livs kärlek. Att denna kärlek dessutom är av kvinnligt 

kön problematiserar och ger huvudgestalten mycket att fundera kring.  

 Valet av romaner baseras på det övergripande tema som de behandlar, det vill säga icke-

heterosexuella känslor. Att författarnas namn dessutom har en oneklig likhet har en viss 

betydelse då det var orsaken till att jag uppmärksammade att båda romanerna skulle kunna 

fungera i en komparativ studie.  

1.1. Syfte  

Syftet med undersökningen är att undersöka vilka teman som finns i respektive roman i 

relation till huvudgestalternas sexuella läggning. De teman som jag på förhand intresserar mig 

för är homosexualitet och normer. Jag intresserar mig för hur romanernas huvudgestalter 

tänker kring sexualitet i stort, men i synnerhet hur de hanterar och reflekterar kring sina nya 

känslor.  I det utrymme som det är möjligt kommer jag även att undersöka bemötandet från 

karaktärernas omgivning. Detta kommer till viss del att sättas i relation till tidsaspekten, det 

vill säga att den tid som romanerna är skrivna i och samhällets syn på icke-heterosexuella 

läggningar påverkar romanernas huvudgestalter.  
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1.2. Frågeställningar 

Uppsatsen kommer utgå ifrån följande frågeställningar:  

 Vilka teman återfinns och hur skildras sexualitet i romanerna Kris och Stjärnor utan 

svindel?  

 Vilka tankar har huvudgestalterna kring sin sexuella läggning?  

 Skildras normer kring sexualitet? Hur tar de sig uttryck och vad baseras de på? 

1.3. Avgränsning 

Trots att de båda romanerna har biografiska kopplingar till författarna kommer uppsatsen inte 

att beröra biografisk litteraturforskning. Den biografiska aspekten har med all sannolikhet en 

tydlig inverkan på romanernas uppkomst, men där anser jag att den historiska aspekten kan 

fylla en likvärdig funktion utifrån de valda frågeställningarna. Jag kommer inte heller att 

beröra hur romanerna mottogs efter publicerandet eller vilken inverkan romanerna har haft på 

samhället. Trots att ett litteratursociologiskt perspektiv används i uppsatsen kommer det inte 

finnas med som uppsatsens teori, utan kommer endast att utgöra en bakomliggande 

utgångspunkt. 

1.4. Material 

Karin Boye är mest känd för sin diktning, men har även författat romaner. Boye föddes 26 

oktober 1900 (dog 24 april 1941) och började skriva dikter tidigt. Efter att ha tagit 

folkskollärarexamen fortsatte hennes studier i Uppsala och Stockholm med en filosofisk 

magister 1928. Den officiella litterära debuten kom med diktsamlingen Moln 1922.1 Boye tog 

tematisk inspiration av de totalitära diktaturerna i skapandet av den dystopiska romanen 

Kallocain (1940) som kom att bli en stor framgång. Inspirationen till romanen Kris kom ur 

Boyes egna upplevelser under folkskollärarutbildningen. 

 Kris handlar om Malin Forst och följer henne i hennes andra termin på Södra seminariet 

i Stockholm. Malins uppväxt har präglats av hennes kristna tro och tron har länge varit ett 

stöd för henne. Dock förändras Malins lugna tillvaro när hon drabbas av ångest, oro och 

sömnsvårigheter, vilken hon förgäves försöker döva med arbete. Malin är förtvivlad, men 

finner med ens en dag befrielse när hon uppmärksammar kurskamraten Siv Lindvall i 

bönesalen. Plötsligt är Malins tidigare bekymmer borta och istället är Malin uppfylld av 

kärleken till Siv. Dock börjar Malin tvivla på hur dessa känslor överensstämmer med hennes 

                                                 
1Ingemar Augulin, “Karin Boye”, Nationalencyklopedin: 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/karin-boye (2016-03-18). 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/karin-boye


3 
 

tro. Ett inre brottande med känslor och resonemang leder till att Malin överger Gud, och 

Malin kan nu låta förälskelsen uppfylla hela henne.  

 Louise Boije af Gennäs föddes 1961 och debuterade med 1991 med Ta vad man vill ha. 

Utöver författarskapet är Boije af Gennäs även journalist och TV-dramatiker.2 Läskretsen 

består mestadels av unga kvinnor och de romaner som Boije af Gennäs skriver kategoriseras 

ofta som ”chic-lit” då de skildrar urbana kvinnor och deras liv med karriär och kärleksliv.3  

 Stjärnor utan svindel utspelar sig i Stockholm under 1990-talet. Läsaren får följa 

Sophie, som lever tillsammans med maken Lukas. Allt ter sig bra och Sophie har en bra 

karriär, lyckat förhållande och en stimulerande fritid. När Sophie medverkar i en tv-debatt, 

träffar hon Kaja, som är radikalfeminist och lesbisk. De två börjar umgås efter detta möte, 

trots sina många olikheter. Vänskapen utvecklas till en relation, vilket till en början är 

förvirrande för Sophie, som fortfarande är gift med sin man. När hon sedan berättar för Lukas 

om Kaja är han till en början öppen för att Sophie har en relation utanför äktenskapet, men 

blir sedan kyligare. Äktenskapet tar slut och Sophie flyttar in hos Kaja, vilket är en 

omställning som hon inte hade räknat med.  

1.5. Tidigare forskning 

Om Karin Boye och hennes författarskap finns det en stor tillgång av olika avhandlingar och 

forskning, men material om Louise Boije af Gennäs finns inte i samma utsträckning. 

Följaktligen kommer forskningsöversikten att behandla lesbisk kärlek i skönlitteratur, med 

fokus på en eller båda av uppsatsens romaner, då detta ger en bred och generell utgångspunkt. 

Båda romanerna har behandlats som uppsatsämne utifrån olika synvinklar, dock har jag i 

skrivande stund inte påträffat någon uppsats som behandlar precis det ämnesområde som jag 

intresserar mig för i relation till de båda romanerna.  

 En av de många avhandlingar som behandlar lesbisk kärlek i svenska romaner är Liv 

Saga Bergdahls doktorsavhandling Kärleken utan namn: Identitet och (o)synlighet i svenska 

lesbiska romaner från 2010. Bergdahl diskuterar huruvida öppenheten kring homosexuell 

läggning har haft samband med identitetsskapandet, det vill säga hur öppenheten påverkar hur 

icke-heterosexuella identifierar sig själva utifrån sexualitet, vilket är ett relativt outforskat 

område. Utifrån ett antal romaner, från olika tider, undersöker Bergdahl hur öppenhet, 

                                                 
2 “Louise Boije af Gennäs”, Nationalencyklopedin,  

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/louise-boije-af-genn%C3%A4s (2016-03-18).  
3 Karen Söderberg, ”Utan etikett” i Dagens Nyheter, 1999-07-03, Kalle Dixelius,”Framtiden stavas chic-lit”, 

Helsingborgs dagblad, 2005-10-18, Isobel Hadley-Kamptz, ”I populära författares sällskap”, Smedjan, 1998-10-

27. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/louise-boije-af-genn%C3%A4s
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synlighet och identitet formuleras i lesbiska kontakter. Två av dessa romaner är just Kris och 

Stjärnor utan svindel.  

 Bergdahl hävdar att skönlitteraturen dels är ett forum där kärlek har behandlats och 

kvinnor har kunnat göra sina röster hörda, dels är ett område som har haft betydelse för 

uppfattningen av lesbiska och lesbiska kvinnors identitetsformulering.4 Enligt Bergdahl är de 

stora kärleksromanerna från 1990-talet just lesbiska. I dessa romaner är öppenheten, både som 

idé och handling, samt ”komma-ut-processen” karaktäristiskt, och återfinns i Stjärnor utan 

svindel. Där blir de nya känslorna en aspekt som förändrar hur huvudgestalten tänkt om sig 

själv och tänkt generellt om sexualitet. Sexualiteten blir en politisk handling där kampen 

syftar till synliggörande och lika rättigheter.5 I Kris är däremot öppenheten inte ett utmärkande 

tema. Kris är snarare en utvecklingshistoria där handlingen skildrar olika skal av moraliska 

hållningar, religionens inverkan och människoideal.6 Bergdahl menar att Kris inte skildrar 

någon parrelation och huvudgestalten ges ingen röst, men att läsaren får följa den 

individuationsprocess som föregår ett kärleksförhållande.7 

 Även Jenny Björklund skriver om Kris och Stjärnor utan svindel i sin bok Lesbianism 

in Swedish literature: an ambiguous affair från 2014. Hennes fokus ligger på lesbisk kärlek i 

litteratur från ett urval av romaner från mellankrigstiden, 1960–70-tal och 1990-talet. Hennes 

forskning menar att lesbisk kärlek förmedlas på ett mångtydigt sätt, det vill säga att 

kärlekstemat inte är helt oproblematiskt eller uttalat. Detta härleder Björklund till samtidens 

syn på homosexualitet. Till skillnad från Liv Saga Bergdahls forskning fokuserar Björklund 

mer på Stjärnor utan svindel, vilket innebär att de i viss utsträckning kompletterar varandra, 

då Bergdahl har större fokus på Kris. Även Björklund behandlar den politiska laddningen i 

lesbisk kärlek, det vill säga att den lesbiska livsstilen i Stjärnor utan svindel är en politisk 

handling och att heterosexuell kärlek således står för eskapism och avsaknad av politisk 

uppfattning. Den heterosexuella tvåsamheten, i detta fall äktenskapet, är sammankopplat med 

fångenskap, medan lesbisk kärlek sammankopplas med frihet.8 Björklund väger således även 

in heterosexualitet i sin analys av hur lesbisk kärlek förmedlas, då det i Louise Boije af 

Gennäs roman skildras som en motsats till det lesbiska. 

 Boyes roman diskuteras utifrån den utveckling som Malin genomgår när hon erkänner 

sina känslor. Björklund menar att de lesbiska känslorna är både positivt laddade och 

                                                 
4 Liv Saga Bergdahl, Kärleken utan namn: Identitet och (o)synlighet i svenska lesbiska romaner, 
Doktorsavhandling framlagd vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper, Umeå: Umeå universitet, 2010. 
Tillgänglig via: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-32516, s. 13. 
5 Ibid, 243ff, 
6 Ibid, s. 161. 
7 Ibid, s. 164ff. 
8 Jenny Björklund, Lesbianism in Swedish literature: an ambiguous affair, Basingstoke: Palgrave Macmillan 
2014, s. 112. 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-32516
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sammankopplas till hälsa, natur och ljus. Även om Malin i början av romanen mår dåligt 

menar Björklund att detta inte beror på hennes sexuella läggning. Istället blir känslorna för 

Siv den befriande kraften och när Malin kommer ur sin kris kommer hon även till insikt om 

sig själv. Kris illustrerar självförverkligande i en feministisk anda där namn och kategorier, 

och att underordna sig dessa, inte är viktiga.9  

 Vad svenska kvinnor skriver om i skönlitteratur är ett ämne som avhandlas i Men det 

var i hennes kläder: Nedslag i den samtida svenskspråkiga kvinnolitteraturen från 2002. Ett 

flertal olika skribenter medverkar i antologin i ett försök att återge hur kvinnolitteraturen ser 

ut i både rikssvenska och finlandssvenska. Rita Paqvalén är en av redaktörerna och hennes 

bidrag ”Att bli ett autentiskt subjekt” behandlar romanen Stjärnor utan svindel. Paqvalén 

menar att den svenska kvinnliga 1990-talslitterarturen betecknas av en djup skepticism mot 

den heterosexuella kärnfamiljen. Paqvalén menar att Stjärnor utan svindel karakteriseras som 

en lesbisk utvecklingsroman där Sophie tvingas genomgå en initieringsrit för att erhålla rätten 

att kalla sig lesbisk. Detta innebär att mycket av vad som hon hållit som sant och självklart 

måste ifrågasättas, vilket ur en klassmässig synvinkel innebär en omvänd klassresa och att 

hon blir en andra klassens medborgare. Den lesbiska kärleken skildras delvis som ett 

feministiskt val, genom uppfattningen att man inte bara är lesbisk, utan även blir lesbisk 

genom att ta till sig och lära in den lesbiska kulturen.10 Både Rita Paqvalén och Liv Saga 

Bergdahl pekar på homosexualitet som politiskt val, men Bergdahl menar att syftet handlar 

om synlighet och berör inte det lesbiska ”handlandet”. 

 Birgitta Svanberg har behandlat kvinnligt författarskap i en uppsjö av olika titlar och är 

på många sätt självklar att använda i en forskningsöversikt som berör Karin Boye. I Nordisk 

Kvinnolitteraturhistoria Band 3 från 1996 redogör ett flertal olika litteraturvetare för 

kvinnliga författarskap i Norden med fokus på att lyfta fram det som andra litteraturhistoriska 

handböcker inte beskriver, det vill säga mångfalden av teman och motiv. Teman som tas upp 

är bland annat identitetsskapande, begär och krig. 

 I kapitlet ”Den mörka gåtan: kärlek mellan kvinnor som litterärt motiv” behandlar 

Birgitta Svanberg de historiska aspekterna som format hur kvinnlig kärlek gestaltats i 

skönlitteratur. Hon menar att de samhälleliga begränsningarna som de lesbiska kvinnorna löd 

under ledde till att kvinnor fick leta alternativa uttryckssätt för att uttrycka erotiska begär, 

vilket gav uppkomsten av ”ett tredje kön”, där man lånade maskulina drag för att beskriva 

                                                 
9 Björklund 2014, s. 53ff. 
10 Rita Paqvalén, ”Att bli ett autentiskt subjekt”, i Rita Paqvalén, Tiia Strandén (red.), Men det var hennes 
kläder: Nedslag i den samtida svenskspråkiga kvinnolitteraturen, Helsingfors: Söderström 2002, s. 121-129. 
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både gestalter och känslor, i syfte att språkligt dölja budskapet i det skrivna.11 I Kris skildrar 

Boye gestalten Siv genom lyriska natursymboler och de känslokval som Malin känner 

skildras som moraliskt reflekterande, vilket då kan tolkas som maskerande. Precis som Liv 

Saga Bergdahl behandlar även Svanberg avsaknaden av ett lesbiskt kärleksförhållande i Kris. 

Svanberg menar att Malin inte vinner en kärleksrelation av att ta sig igenom sin kris, men 

istället vinner en ny inre styrka och en tillit till sig själv och sin inre moral.12  

                                                 
11 Birgitta Svanberg, ”Den mörka gåtan: kärlek mellan kvinnor som litterärt motiv”, i Elisabeth Møller Jensen 
(red.), Nordisk Kvinnolitteraturhistoria Band 3, Höganäs: Wiken 1996a, s. 430. 
12 Ibid, s. 434f. 
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Kapitel 2 Teori och metod 

2.1. Teori 

Min teoretiska grund kommer att ta utgångspunkt i queerteorins tankar om heteronormativitet 

och Foucaults diskursteori. Den teoretiska utgångspunkten kommer även att väga in ett 

historiskt perspektiv, det vill säga HBTQ-historia utifrån homo- och bisexualitet. Till viss del 

överlappar vissa teoretiska utgångspunkter varandra och detta är ett medvetet val då uppsatsen 

berör: 1) ett ämne som i stor utsträckning behandlar vad som är samhällets normer, 2) samt 

hur de som avviker från normen bemöts eller känner inför att detta, 3) vilket påverkar hur man 

behandlar detta i skönlitteratur. Utifrån de valda teorierna sätts ett samband mellan dessa 

kontexter. Den tredje punkten innebär att litteratursociologiska aspekter kan tillämpas. Jag 

kommer att vidröra dessa tankegångar, men kommer inte att använda det som genomgående 

linje i uppsatsen. 

2.1.1. Heteronormativitet 

Fanny Ambjörnsson menar att queerbegreppet de senaste decennierna har fått en mer och mer 

etablerad plats inom samhället, politik, media och forskning. Queer fungerar både som 

politiskt rörelse och som teori, och uppmärksammar förhållanden i samhället som berör 

genus, sexualitet och makt. Queer har en stark koppling till HBTQ, då queer som begrepp 

växte fram inom gayrörelsen.13 

 Inom den akademiska världen gjorde queerteori intåg omkring 1990, ungefär samtidigt 

som queer började uppstå som rörelse i samhället. Queer inom den akademiska världen tog 

inspiration av feministisk teori, samt Michel Foucaults och Jeffrey Weeks arbeten. Syftet var 

att lyfta fram en mer nyanserad och problematiserande diskussion om sexualitet, samhället, 

identitet och utanförskap, vilket innebär att queer är en normskritisk utgångspunkt. Blicken 

riktades från de avvikande och mot det normala för att undersöka hur sexuella normer uppstår, 

fungerar, upprätthålls och ifrågasätts.14 Queerteori är inte en enhetlig teoribildning, utan består 

av olika centrala teman som på något sätt har en relation till normer och makt. Några av dessa 

områden är heteronormativitet, sexualitet, genus och trans. Grundtanken är att skillnaden 

mellan två fenomen är vad som definierar dessa, det vill säga att man kan kategoriera sig som 

                                                 
13 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer?, Stockholm: Natur och kultur 2006, s. 7-15. 
14 Ibid, s. 35. 



8 
 

vuxen utifrån att någon annan kategoriseras som ett barn. Dock är dessa kategoriseringar 

instabila och föränderliga eftersom olika tider utgår ifrån olika kontexter i skapandet av 

mening.15 

 Ett av de normrelaterade områden som Ambjörnsson behandlar är heteronormativitet. 

Inom heteronormativiteten är det heterosexualitet som framhålls som norm. Man talar hellre 

om heternormativitet istället för heterosexualitet, just för att tydliggöra att det är 

normsystemet man vill undersöka. Heteronormativiteten upprätthåller föreställningar dels om 

kön som två föregivna statiska kategorier, dels om att alla attraheras av det motsatta könet. 

Dessa föreställningar upprätthålls i sin tur av lagstiftningar, institutioner, strukturer och 

relationer, som menar att heterosexualiteten är något naturligt, enhetligt och allomfattande. 

Ambjörnsson menar att heteronormativiteten kan ta sig olika uttryck. Ett historiskt exempel är 

den sjukdomsstämpel som låg över homosexualitet, medan dagens heteronormativa inslag är 

de hatbrott som riktas mot HBTQ-personer.16 

 Queera läsningar inom litteraturvetenskapen har i stor utsträckning syftat till att 

blottlägga underliggande normer utifrån heternormativitet, vilket dels förutsätter kunskap om 

och känslighet för texternas historiska, kulturella och textuella kontext, dels förståelse om 

texternas lokalisering i tid och rum. En queer läsning görs delvis utifrån vad en text säger men 

även utifrån textens luckor och sprickor, det vill säga det outtalade.17 

2.1.2. Diskurs 

Ordet diskurs är ett tämligen brett begrepp och har ett flertal olika definitioner. 

Nationalencyklopedin sammanfattar diskurs som ett begrepp med många 

användningsområden. I vardagligt tal åsyftas samtal eller dryftning, medan det inom 

filosofiskt besläktade sammanhang är ett samlingsbegrepp som en helhet av sammanhängande 

uttryck, utsagor eller begrepp, eller formen hos en sådan helhet. Michael Foucaults förklaring 

är att diskurs är en regelstyrd kunskapsinstitution.18 En tolkning av Foucaults diskursbegrepp 

åsyftar en praktik som frambringar en viss typ av yttrande. En diskurs kan således beskrivas 

som ett regelsystem som utser vilka som har rätt att uttala sig med auktoritet, samt vad som 

kan sägas och tänkas om ett fenomen. Dock är diskurserna dynamiska då deras regelsystem är 

föränderligt.19 

                                                 
15 Ambjörnsson 2006, s. 44ff. 
16 Ibid, s. 51f. 
17 Katri Kivilaakso, Ann-Sofie Lönngren & Rita Paqvalén (red.), Queera läsningar, Hägersten: Rosenlarv 2012, 
s. 9f. 
18 Peter Hallberg, Gunnar Eriksson & Jeanette Emt, ”Diskurs”, Nationalencyklopedin, 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/diskurs (2016-03-16).  
19 Göran Bergström & Kristina Boréus, ”Diskursanalys”, i Göran Bergström & Kristina Boréus (red.) Textens 
mening och makt: Metodbok i samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys, Lund: Studentlitteratur 2012, s. 358. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/diskurs
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 När diskurser uppkommer leder det till att människor kontrolleras.20 Detta är starkt 

kopplat till makt och normer, det vill säga vad som är accepterat och på vilka grunder som 

utestängning ur en diskurs skapas. Foucaults idéer avvisar tanken om ett enhetligt och 

självständigt subjekt och tar således avstånd från uppfattningen om aktörer som autonoma och 

självbestämmande. Istället talar man om subjektspositioner, det vill säga att individer och 

organisationer ses inom ramar som skapas i diskursen. Detta innebär att handlingsutrymmet 

inte är fritt och att diskurser skapar subjektets handlingsmöjligheter utifrån positioner som 

regelsystemet skapar.21 

2.1.3. HBTQ 

Enligt Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter 

(förkortat RFSL) är HBTQ ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner 

och personer med queera uttryck och identiteter, och innefattar således aspekter av sexualitet, 

kön, könsidentitet och sexuell praktik.22 Synen på homosexualitet kom att förändras under 

1800-talet från att vara ett av många mänskliga avvikande beteenden till att uppmärksammas 

inom medicinska sammanhang. Homosexualitet som sjukdom förklarades med begreppet 

”inversion”, det vill säga felaktig könstillhörighet. Mot slutet av 1800-talet började 

homosexualitet ses som dels en inneboende egenskap hos individer, dels som något sjukligt. 

Utvecklingen gick således från synd till sjukdom, vilket i sin tur ledde till att en symptombild 

skapades samtidigt som tanken om att det går att bota introducerades. Eftersom botemedlen 

inte hade någon effekt placerades många homo- och bisexuella på mentalsjukhus.23  

 Fram till 1944 var homosexualitet olagligt i Sverige då det innebar att bedriva ”otukt 

mot naturen”, dock var det olagligt med offentliga homosexuella handlingar även efter 1944. 

Även om den homosexuella läggningen har varit förtryckt i samhället har homosexuella 

personer i det dolda bildat nätverk och mötesplatser. I de större svenska städerna blev 

exempelvis parker eller pissoarer på klubbar ställen där män kunde mötas. Lesbiska kvinnors 

möjligheter att mötas är inte lika välkänt, men man vet att det fanns specifika caféer som 

fungerade som mötesplatser. Annars kunde kvinnor hitta sina partner genom kontakt på 

arbetsplatsen, genom umgänge med grannfruar eller genom frivilligorganisationer. På grund 

av kvinnornas osynlighet förekom sällan polisingripande och åtal mot lesbiska.24 När det 

                                                 
20 Bergström & Boréus 2012, s. 361. 
21 Ibid, s. 361. 
22 Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter: http://www.rfsl.se/hbtq-
)fakta/hbtq/, (2016-03-16). 
23 Henrik Höjer, ”Från syndig till sjuk” i Forskning och framsteg nr 2, 2005. Hämtad från: 
http://fof.se/tidning/2005/2/fran-syndig-till-sjuk-till-frisk.  
24 Lena Lennerhed, Sex i folkhemmet, Hedemora: Gidlund 2002, s. 160ff, Svante Norrhem, Jens Rydström & 
Hanna Winkvist, Undantagsmänniskor: En HBT-historia, Stockholm: Norstedts akademiska förlag 2008, s. 107. 

http://www.rfsl.se/hbtq-)fakta/hbtq/
http://www.rfsl.se/hbtq-)fakta/hbtq/
http://fof.se/tidning/2005/2/fran-syndig-till-sjuk-till-frisk
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sedan kom till allmän kännedom att kvinnor ägde en egen sexualitet, medförde detta en 

ändrad syn på kvinnor och deras vänskap (och eventuell kärlek till varandra). Kvinnor hade 

innan detta kunnat knyta starka vänskapsband till varandra och tilläts ett tämligen brett 

register av uttryck för att visa tillgivenhet till varandra. Med den medvetenheten ökade risken 

för anmälningar.25 Trots avkriminaliseringen av homosexualitet ansågs det likväl moraliskt 

förkastligt av samhället. Medikaliseringen av homosexualitet medförde under 1900-talet att 

det ansågs som ett tillstånd som personen inte kunde rå för, vilket ledde till att toleransen 

ökade. Dock fanns homosexualitet i Socialstyrelsens klassifikation över svenska sjukdomar 

fram till 1979.26  

 Från år 1999 inkluderades sexuell läggning som orsaksgrund till diskriminering inom 

lagen om förbud mot diskriminering på arbetsplatser. Från 1 maj 2009 infördes nya regler i 

äktenskapsbalken som inkluderade att homosexuella par kunde ingå äktenskap på samma 

premisser som heterosexuella par.27 Partnerskapet hade stor inverkan på att sprida idén om att 

homosexuella kunde ingå i vanliga monogama förhållanden.28 Även på andra arenor har 

lagförändringar gjorts för att normalisera och underlätta för HBTQ-personer att bilda familj. 

En sådan kom 2005 när samkönade lesbiska par genom landstinget kunde få assisterad 

befruktning,29 eller 2003 när samkönade par enligt svensk lag fick rätt att adoptera.30  

2.2. Metod 

För att kunna svara på frågeställningen kommer jag att utgå ifrån två olika metoder: 

närläsning och komparativ metod. Utifrån dessa metoder ska romanernas teman kunna 

undersökas då närläsning används för att granska romanerna var för sig och den komparativa 

metoden används för att ställa romanernas innehåll i relation till varandra.  

2.2.1. Närläsning 

Närläsning som metod syftar till att redogöra för ett helhetsintryck som textens olika detaljer 

bidrar till. Enligt den nykritiska litteraturforskningen blev närläsningen en metod där 

forskaren kunde fokusera på texten i sig och bortse från biografiska och historiska aspekter. 

                                                 
25 Gunilla Domellöf, I oss är en mångfald levande, Stockholm: Almqvist & Wiksell International 1986, s. 218, 
Norrhem, Rydström & Winkvist 2008, s. 107. 
26 Domellöf 1986, s. 218, Höjer 2005. 
27 Lars-Gösta Dahlöf & Ann-Sophie Gleisner (m.fl.), ”Homosexualitet”, Nationalencyklopedin, 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/homosexualitet (2016-04-07), ”Registrerat 

partnerskap”, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/registrerat-

partnerskap (2016-04-07), Ambjörnsson 2006, s. 62f. 
2828 Norrhem, Rydström & Winkvist 2008, s. 142. 
29 HBTQ-familjer http://www.hbtqfamiljer.se/bli-foralder/assisterad-befruktning/ (2016-04-07). 
30 HBTQ-familjer http://www.hbtqfamiljer.se/bli-foralder/adoption/utomlands/juridik/ (2016-04-07). 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/homosexualitet
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/registrerat-partnerskap
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/registrerat-partnerskap
http://www.hbtqfamiljer.se/bli-foralder/assisterad-befruktning/
http://www.hbtqfamiljer.se/bli-foralder/adoption/utomlands/juridik/
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Ulla Lundqvist lyfter fram närläsningens förmåga att åskådliggöra hur olika delar av en text, 

både utifrån ordval och på meningsnivå, påverkar läsarens förståelse, upplevelse och tolkning 

av texten. Närläsningen tar således hänsyn till textens inre former, exempelvis dess 

symbolspråk.31  

 Då avskalandet av biografisk och historisk bakgrund är stor del av både nykritiken och 

närläsningen som metod blir användandet av metoden i denna uppsats något modererad. 

Uppsatsens teorier och syfte är utformade bland annat utifrån tanken om att 

samhällsförhållandet påverkar hur man skriver om lesbisk kärlek, vilket således innebär att 

det är motiverat att ta hänsyn till de historiska aspekterna. Eva Hættner Aurelius menar att den 

nykritiska synen på texten som autonom har luckrats upp eller ifrågasatts. Detta öppnar 

således upp för att betrakta texter som bärare av andra textspår, exempelvis textens förankring 

i sin tid, i sitt samhälle eller hos sin författare, vilket kan utgöra en förklaring av verket.32 En 

närläsning behöver således inte utgå ifrån texten som fristående. 

2.2.2. Komparativ metod 

Ordet komparativ betecknar, enkelt förklarat, en jämförelse, vilket inom litteraturvetenskapen 

innebär en jämförelse av ett verk med ett annat. Man ser litteratur i ljuset av annan litteratur 

och utgår ifrån exempelvis influenser, teman eller likheter och skillnader.33 Enligt Anders 

Olsson är jämförelsen en nödvändig operation i all klassifikation och begreppsbildning, och 

att komparativa moment inryms i all litterär karaktärisering. Olsson menar att den traditionella 

komparativa forskningen har gjort skillnad mellan dels jämförelser som söker etablera ett 

starkt orsakssammanhang mellan två led, dels sådana som belyser ett förhållande med hjälp 

av likheter och skillnader. Den första ger oss ny kunskap och det andra perspektivet ger oss 

nya läsarter. Även Sven Linnér menar att en komparativ studie kan ha två syften. Dessa är 

ofta sammantvinnade, men kan även hållas isär.34  

                                                 
31 Ulla Lundqvist, Läsa Tolka Förstå: Litteraturpedagogiska modeller, Stockholm: Almqvist & Wiksell förlag 
1995, s. 16, Louise Vinge, ”Litteraturteori”, Nationalencyklopedin, 
http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/litteraturteori (2016-04-26). 
32 Eva Hættner Aurelius, ”Litteratur och idéer”, i Staffan Bergsten (red.), Litteraturvetenskap: En inledning, 
Lund: Studentlitteratur 2002, s. 46, Carl Fehrman, Forskning i förändring: Män och metoder i svensk 
litteraturvettenskap, Stockholm: Norstedt 1972, s. 121f.  
33 Sven Linnér, ”Komparativ litteraturforskning”, i Lars Gustafsson (red.) Forskningsfält och metoder inom 
litteraturvetenskapen, Stockholm: Wahlström & Widstrand 1973, s. 107. 
34 Anders Olsson, ”Intertextualitet, komparation och reception”, i Staffan Bergsten (red.) Litteraturvetenskap: En 
inledning, Lund: Studentlitteratur 2002, s. 53-59, Linnér, 1973, s. 107f. 

http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/litteraturteori
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Kapitel 3 Resultat och analys 

3.1. Kroppens begär 

I Stjärnor utan svindel skildras de känslor som Sophie känner genom hennes egna reflektioner 

samt genom de sexuella handlingar som hon utför. Vad läsaren slås av i Stjärnor utan svindel 

är de sexuella skildringarna, som både är poetiska och metaforiska, och beskriver kroppsliga 

reaktioner utan att dölja något. Det går att läsa ut en viss skillnad i hur de sexuella avsnitten 

gestaltas utifrån om de är med maken Lukas eller med flickvännen Kaja, och således en 

skillnad mellan hetero- eller homosex. Ett av romanens kärleksavsnitt med Lukas beskrivs 

utifrån slentrianitet och fasta roller: 

”Åh”, stönade Lukas och rörde sig allt hastigare. 
”Åh”, svarade jag. 
Mekaniken, tekniken, de år och de relationer som låg mellan oss idag och våra respektive debuter för 

länge sedan tog överhanden. Vi kom nästan samtidigt och efteråt låg vi bredvid varandra och log.35 

 

Det heterosexuella samlaget beskrivs som vardagligt och rutinmässigt, där Lukas och Sophie 

vet sina förutbestämda roller och vad som krävs i situationen. Lukas är den drivande men 

frånvarande, medan Sophie tänker på annat och låter kroppen göra sin uppgift i situationen. 

Lusten väcks inte av det sensuella i situationen utan av rutin och kroppsliga gensvar. Lukas 

uppfyller normen för den initiativtagande mannen och Sophie svarar på hans handlingar. 

Jenny Björklund menar att heterosexualitet genomgående, och i relation till homosexuell 

kärlek, skildras som förtryckande och kravfyllt.36 Björklund beskriver även att det 

heterosexuella giftemålet i Stjärnor utan svindel gestaltas som tryggt och konventionellt, men 

att det blir ett fängelse för kvinnan. På grund av samhällets ojämställdhet och tvåsamhetens 

äganderätt kan det heterosexuella förhållandet och samlaget aldrig vara jämlikt. 37 

 Som motsats till den slentrianmässiga sexuella kontakten med Lukas präglas samlag 

med Kaja av spänning och erotik.  

Kajas händer, mjuka och varma, smekte mina axlar, mina bröst, min rygg, och min kropp väcktes till liv 
ur en dvala överallt där hon berörde den. […] Hon var en magisk blandning avsedd för just min person 
liksom jag var det för hennes. […] Sexuell, sensuell; ett med sin kropp med slutna ögon; tunga och 
händer, rörelse. Och jag svarade på samma sätt, för första gången i mitt liv.38  

                                                 
35 Louise Boije af Gennäs, Stjärnor utan svindel, Stockholm: Norstedts Förlag AB [1996] 1997, s. 49. 
36 Björklund 2014, s. 117. 
37 Ibid, s. 112, s. 116. 
38 Boije af Gennäs 1996, s. 237. 
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I kärleksakten är Kaja och Sophie jämbördiga och det finns inga förutbestämda normer för 

hur de ska vara tillsammans. Sophie upplever sex på ett sätt som hon aldrig har gjort med en 

man, där mötet är innerligt och hon låter sig ryckas med i den gemensamma stunden med 

Kaja. Det finns heller ingen maktrelation som hon behöver förhålla sig till eftersom de båda är 

jämlika. Jenny Björklund menar att lesbiskt samlag kan ses utifrån kvinnors likhet och 

välkändhet, det vill säga kropparnas avspegling i varandra utifrån att de är samkönade,39 och 

att detta således är en utgångspunkt som leder till jämlikheten i den sexuella handlingen. Till 

och med när Kaja använder en strap-on på Sophie, det vill säga en form av sex där den ena 

parten ska penetreras med en dildo, upplever hon det annorlunda jämfört med när hon 

penetreras av en man. Hon beskriver detta på följande sätt: ”Det här var inte en man som ville 

förtrycka mig, bestämma över mig, förnedra mig, spruta sin säd i mig. Det här var en kvinna 

som var kåt tillsammans med mig, som älskade mig och därför ville göra mig lycklig.”40 

Återigen beskrivs homosexet utifrån hur det brukar kännas med män, det vill säga att 

ändringen i maktpositionen gör att Sophie kan uppskatta sexet mer. Jenny Björklund menar 

att avsnittet där Kaja nekar Sophie sexuell närhet innebär en konflikt hos Sophie som är van 

vid den heterosexuella äganderätten. Björklund menar att heterosexualiteten och 

homosexualiteten skildras som varandras motsatser, där relationen mellan Kaja och Sophie 

påvisar kvinnans avsägande av ansvar att svara på mannens sexualitet. Björklund talar även 

om lesbiska älskare som jämlika.41 

 I likhet med Stjärnor utan svindel återkommer reflektioner kring känslor och begär även 

i Kris. Sexuellt begär till det motsatta könet beskrivs inte, men det kroppsliga begäret för 

kvinnor beskrivs utifrån viljan att vara nära Siv, kvinnan som Malin är förälskad i, men att 

konventionen håller den viljan inne. Kroppens spända muskler slappnar plötsligt av bara av 

att se Siv, vilket antyder på att förälskelsen har fysisk inverkan på Malin. Camilla 

Hammarström menar i boken Karin Boye att Malins otillåtna längtan i Kris, utöver att läsas 

som ett uttryck för en sexualitet som anses avvikande, också kan ses som en förbjuden 

skönhetsdyrkan. Malin upptäcker kraften i estetiskt tilltalande ting och att dessa ting kan få 

finnas till för dess egen skull, utan att behöva vara ett redskap för någon annans hand eller 

ideologi.42 Att belysa Malins dragning till Siv som icke-sexuell är en utgångspunkt som 

exempelvis Ivar Harrie har behandlat. I Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga 

lesbianer: modernitetens litterära gestalter i mellankrigstidens Sverige, skriven av Kristina 

                                                 
39 Björklund 2014, s. 147. 
40 Boije af Gennäs 1996, s. 315. 
41 Björklund 2014, s. 142. 
42 Camilla Hammarström, Karin Boye, Stockholm: Natur och kultur 1997, s. 45f. 
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Fjelkenstam, berörs Harries recension av Kris i Ord och bild (1935), där han menar att det 

sexuella begäret saknas. Istället menar han att Siv blir en avsexualiserad allegori för 

Skönheten, en alternativ frälsningsväg som är tålig, mild och frikopplat från erotik. Siv är 

således istället det ideal som Malin ska följa.43  

 I ”Den erotiska frigörelsen i Karin Boyes Kris” diskuterar Gunilla Domellöf huruvida 

Malins känslor är av sexuell art. Hon jämför Malins känslor med antika förebilder, där 

dragningen till den sköna gestalten är den utlösande faktorn som inleder personens sökande 

efter sanning och skönhet. Hon menar dock att Kris skiljer sig från de antika idealen genom 

att Malin inte ger sig hän det sinnliga. Istället betonas sanningssökandets förankring i den 

sinnliga kärleken, vilket får betydelse i kunskapsprocessen. Malins känslor för Siv kan således 

ses som en del av hennes erotiska frigörelse, och upptäckten av dessa känslor är avgörande för 

Malin i hennes kris. Domellöf lägger tyngd på Karin Boyes brott mot samtidens könsmoral 

och menar att sexualitet ges betydelse för den kvinnliga människan och hennes handling. Att 

Malin riktar sin kärlek och längtan mot Siv är vad som förorsakar hennes utveckling som en 

ny människa.44 Begäret beskrivs i ett avsnitt som ”vinet Människa”45, vilket dels har en 

religiös symbolik, dels utifrån att Människan är det enda som kan släcka Malins törst. 46 

Utifrån förälskelsen till Siv är Människan en symbol för Malins fysiska begär efter Siv. 

 Som märks går åsikterna isär vad gäller Malins sexuella dragning till Siv. Då romanen, 

till skillnad från Stjärnor utan svindel, inte har någon explicit sexuell skildring, blir 

tolkningen av detta styrd av hur man läser symboler eller hur man ser på begär. Dock kan 

läsaren likväl utläsa en samkönad fysisk längtan i ”Jag vill se Siv. Jag vill vara där Siv är.”47 

och även i slutet av romanen beskrivs att Malins händer vill ”[s]å gärna gå sina egna vägar 

[…]. Det är inte bra, om de gör det annars heller, men under kristendomen får det inte ens 

komma på fråga. Därför ligger händerna låsta på pulpeten framför en […] ’Bort med tassarna! 

Se men inte röra!’”48. Malins känslor vill ta fysiskt uttryck. Hon vill vara nära och känna på 

någon, men hålls tillbaka av kristendomens normer, det heteronormativa, och genusnormer 

kring bilden av kvinnan och avsaknaden av ett eget begär. Återhållsamhet som tema kan vara 

ett medvetet val efter samtidens könsnormer och synen på homosexualitet. Kristina 

Fjelkenstam behandlar detta tema i Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer: 

modernitetens litterära gestalter i mellankrigstidens och menar att det implicita och 

                                                 
43 Kristina Fjelkenstam, Ungkarlsflickor, kamrathustrur och manhaftiga lesbianer: modernitetens litterära 
gestalter i mellankrigstidens, Stockholm Universitet, Eslöv: B. Östlings bokförlag Symposion 2002, s. 111. 
44 Gunilla Domellöf, ”Den erotiska frigörelsen i Karin Boyes Kris”, i Kvinnovetenskaplig tidskrift 4, 1996, s. 
42ff. 
45 Karin Boye, Kris, Stockholm: Albert Bonniers Förlag [1934] 2000, s. 216. 
46 Domellöf 1986, 273f. 
47 Boye 1934, s. 136. 
48 Ibid, s. 222f. 
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tolkningsbara sexualitetstemat var vad som fick Kris publicerat, samtidigt som romaner med 

mer explicit homotema ratades. Dock menar Fjelkenstam att det finns sexuellt begär beskrivet 

i Kris, dock utan 1930-talets etablerade sexologiska och psykoanalytiska termer för 

homosexualitet, då romanen trycker på att det antydda inte kräver några namn.
49

  

3.2. Öppenhet och bemötande 

Att ”komma ut” har blivit en viktig initieringsrit för många icke-heterosexuella personer då 

det bidrar till synliggörandet av andra sexualiteter än den normativa heterosexuella. I den 

moderna gay-rörelsen har handlingen att komma ut handlat om att stå för den man är. Att man 

”kommer ut ur garderoben” är ett vanligt sätt att symboliskt förklara att man slutar gömma sig 

i den heteronormativa världen.50 I Stjärnor utan svindel är komma-ut-processen en politisk 

handling där synligheten och öppenheten ska ge ett tolerantare samhälle. Detta, menar 

Bergdahl, innebär att alla som inte är öppna med sin icke-heterosexualitet inte är delaktiga i 

arbetet eller motarbetar den politiska agendan.51  

 För Sophie i Stjärnor utan svindel sker en komma-ut-process i olika kontexter då hon 

dels kommer ut tidigt för familj i form av ett ”Jag har blivit förälskad i en kvinna”52, dels 

kommer ut med sitt förhållande i media, i form av offentlig person. Avslöjandet i den 

offentliga kontexten bemöts med nyfikenhet och önskan om att gräva djupare, då icke-

heterosexualiteten blir något sensationellt avvikande från det normala. När Sophie kommer ut 

för vänner och familj bemöts hon med acceptans och välvilja. Den enda i familjen som 

reagerar negativt på Sophies nya partner är modern som till en början upplever situationen 

som otäck och något som hon inte förstår. Dock blir hon i sin bekantskapskrets ”outad”53 och 

därmed omgivningens senaste skvaller eftersom icke-heterosexualiteten är något avvikande.  

 De heteronormativa diskurserna i och med offentliggörandet är påtagliga. En 

heteronormativ diskurs är tanken om att förhållandet med en kvinna är en övergående fas, 

vilket uttrycks i form av ”Det är nog bara övergående. Det är för att du inte har hittat rätt 

man.”54. Förhållandet förklaras utifrån makens tillkortakommanden som man, i relation till att 

den nya partnern är kvinna. Svaret på Sophies snedsteg är en annan typ av man än den hon 

levt med. Gärna ”[n]ågon mycket äldre man, någon intellektuell man som kan förstå dig”55 

                                                 
49 Fjelkenstam 2002, s. 111. 
50 Norrhem, Rydström & Winkvist 2008, s. 147, Ambjörnsson 2006, s. 18. 
51 Bergdahl 2010, s. 247. 
52 Boije af Gennäs 1996, s.277. 
53 Någon annan tvingar ut en ur ”garderoben” utan att man själv har valt det (min förklaring). 
54 Boije af Gennäs 1996, s. 278. 
55 Ibid, s. 292. 
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eftersom Sophie inte upplevs som ”en sådan där”56, vilket man kan tolka som en uppfattning 

om vad som är normalt och vad som betecknar det avvikande. En annan heteronormativ 

diskurs är att Sophies flickvän beskrivs som ”hennes väninna”57. Att beskriva lesbiska 

kärlekspar utifrån att de är väninnor kommer delvis ur ovilja eller svårigheter att sätta ord på 

samkönad kärlek, eftersom det upplevs som mer laddat att tala om samkönade relationer. Man 

kan även se omgivningens beskrivning av Sophie och Kajas relation ur den historiska 

kontexten där kvinnors vänskap ibland har varit en täckmantel för en djupare kärlek, men att 

man likväl benämner det som vänskap. 

 Till en början upplever Sophie sig begränsad av att omgivningen ska uppfatta henne 

som lesbisk. Bemötandet tenderar ju stundvis till att se icke-heterosexualitet som något 

avvikande. Detta baseras bland annat på den bild som vänner och familj har av lesbiska 

personer och bedömningen att Sophie inte är ”en sådan där”58. Den bild som det svenska 

samhället hade av lesbiska personer under 1990-talet kommer från homosexuellas ökade plats 

i media,59 och detta kan man, utifrån romanen, delvis läsa in Kajas plats i media. Kaja beskrivs 

som lesbisk radikalfeminist, men är inte så ”butch” som Sophie hade föreställt sig. Istället är 

hon rätt androgyn och har ett ”fräckt och uppnosigt utseende”60. Historiskt sett har lesbiska 

personer delats upp efter utseende, manskvinnor och ”riktiga” kvinnor, det vill säga ”femme” 

och ”butch”.61 Bilden av ”butchflatan” är mest troligt den bild som Sophies omgivning 

associerar till när de föreställer sig hur ”en sådan där” är. 

 Bemötandet av okända formas utifrån den öppenhet som Sophie och Kaja befinner sig i. 

När de befinner sig i offentliga sammanhang tillsammans förstår människor inte att de är 

tillsammans, vilket de då behöver upplysa omgivningen om. Skillnaden i hur Sophie tacklar 

dessa bemötanden skiljer sig radikalt beroende på om hon hunnit komma ut som lesbisk eller 

inte. Innan hon började vara öppen med sina känslor var hon rädd att människor skulle förstå 

hennes icke-heterosexuella läggning och således avslöjas. I ett avsnitt där hon handlar en 

kostym åt Kaja kommer hon på sig själv med att bli rädd för att folk ska ana mottagaren av 

presenten och känna igen henne som offentlig person, och således tänka ”Jaså, är hon 

lesbisk?”62. Hon vill inte avslöjas utan att själv avgöra tidpunkten och platsen. Men i takt med 

att hon blir mer säker på sina känslor tilltar även öppenheten. Höjden av öppenhet sker när 

hon håller tal under Pride-festivalen och mottas av jubel. Hon förstår vikten av sin öppenhet 

                                                 
56 Boije af Gennäs 1996, s. 292. 
57 Ibid, s. 510. 
58 Ibid, s. 292. 
59 Norrhem, Rydström & Winkvist 2008, s. 145. 
60 Boije af Gennäs 1996, s. 57. 
61 Norrhem, Rydström & Winkvist 2008, s. 137, Ambjörnsson 2006, s. 25f.  
62 Boije af Gennäs 1996, s. 281. 
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som offentlig person först när hon står där inför publiken. Talet handlar självklart om vikten 

av att vara öppen och synlig: 

Jag har levt heterosexuellt hela mitt liv. […] Det betyder att jag har levt mitt liv som en första klassens 
medborgare. Och nu har jag precis klivit ned, och i likhet med alla er blivit en andra klassens medborgare. 
[…] Nu har jag inte längre rätt till adoption. Nu har jag inte längre rätt till insemination. […] Att komma 
ut för mig är en politisk handling, kanske den viktigaste politiska handlingen som finns för homosexuella. 
Att komma ut och säga: ’Jag finns. […] Lesbiska och bögar är ingen egen sort.63 

 

Utifrån talet kan en orsakskedja tydas där synlighet leder till rättigheter och mindre förtryck.64 

Trots denna uppmuntran om öppenhet vet Sophie om att alla inte har den möjligheten. Lagen 

om diskriminering mot homosexuella fanns vid denna tid, men det visar sig att det finns en 

diskrepans för vad som finns på papper och vad som efterföljs i verkligheten. Detta fick en 

viss förändring av att ”normala” homosexuella människor tog plats i media, vilket förändrade 

associationen mellan homosexualitet och aidsepidemin. Pride-festivaler och öppna kända 

icke-heterosexuella bidrog till en ökad tolerans och generellt fler positiva bilder i samband till 

homosexualitet.65 Detta bidrar Sophie med i romanen. 

 I tiden som Stjärnor utan svindel skrevs kunde monogama homosexuella par registrera 

sitt partnerskap och således få vissa rättigheter till varandra, likt ett gift par. Dock var 

partnerskapet begränsat på många sätt, exempelvis genom att nekas rätten till att på statlig väg 

få hjälp med familjebildning. I en normaspekt kunde man även se att partnerskapet inte 

införlivades i den allmänna äktenskapsbalken, vilket innebar att ett femte civilstånd skapades. 

Utöver att vara ogift, gift, änka/änkling eller frånskild kunde man utifrån det registrerade 

partnerskapet även vara i ”undantagstillstånd”, då de homosexuella genom hade kommit att 

bli undantagsmänniskor i samhället. Homosexualitet markeras således som något olikt 

heterosexualitet genom denna dikotomi.66 Idag är äktenskapsbalken neutral inför kön och 

sexualitet, men utifrån Sophies uttalanden om sina fråntagna rättigheter till giftemål och 

familj kan man ana att det politiska orsakssambandet mellan öppenhet och ökade rättigheter 

utgår ifrån oviljan att vara en undantagsmänniska. 

 Till skillnad från Stjärnor utan svindel kommer Kris huvudgestalt Malin aldrig ut som 

icke-heterosexuell, men precis som Sophie är hon rädd för att avslöjas. Eftersom komma-ut-

processen i stor utsträckning syftar till att synliggöra och uppmärksamma omgivningen om 

icke-heterosexuella identiteter så är det heller inte konstigt att Malin håller sina känslor för sig 

själv. Gunilla Domellöf menar att Kris inte skildrar något lesbiskt parförhållande, men att den 

individualiseringsprocess och det självförverkligande som Malin genomgår föregår 

                                                 
63 Boije af Gennäs 1996, s. 517f. 
64 Bergdahl 2010, s. 245f. 
65 Norrhem, Rydström & Winkvist 2008, s. 144. 
66 Ambjörnsson 2006, s. 63, s. 94. 
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etablerandet av ett lesbiskt förhållande.67 Under tiden som Kris skrevs var homosexualitet 

fortfarande klassat som kriminell handling då det innebar att bedriva otukt mot vad som är 

naturen emot. Självklart fanns det under denna tid lesbiska kvinnor som hade sexuella 

kontakter med andra kvinnor, eller som levde tillsammans i en kärleksgemenskap, oberoende 

av mäns ekonomiska försörjning. Det finns även exempel på lesbiska par som accepterades av 

familj och vänner, och dessutom behandlades som ett stabilt par.68 Dock innebär denna 

osynlighet att personer som Malin inte kan förstå sina känslor utifrån något normalt och 

accepterat. Istället kan man se den process av acceptans hos Malin som en intern komma-ut-

process, då hon går från att förneka sina känslor till att förstå dem och sluta förtrycka dem.  

 I Kris uttrycker Malin aldrig sitt sexuella begär efter en annan kvinna explicit, utan 

indikerar att hon har tankar och känslor som går emot vad som är accepterat. Då Malin är rädd 

för att bli ertappad blir det viktigt för henne att visa upp en normal fasad. Det är således ingen 

öppenhet vad gäller icke-heterosexuella känslor på samma sätt som det finns i Stjärnor utan 

svindel. Generellt bemöts Malin av oförstående eller med uppmaningar om att vända bort från 

sina syndiga tankar. Detta kan exemplifieras med när Malin söker upp fröken Mogren, hennes 

gamla kristendomslärare från gymnasietiden. Hon tänker att lärarinnans råd ska kunna hjälpa 

henne, då hon alltid har uppfattat henne som fördomsfri. Dock har fröken Mogren till en 

början svårt att förstå Malins problematik, men när hon sedan inser dilemmat värjer hon sig.69 

Hon säger att sådana tankar är synd och att ”Man får be till Gud att han hjälper er ifrån sådana 

tankar”70. 

 En annan person som anmärker på Malins avvikande beteende är en annan seminarist, 

Gertrud, skriver i sin dagbok om sin reaktion när Malin berättar om sin ångest. Hon skriver:  

På mig gjorde både orden och leendet ett så beklämmande intryck som något sjukt, sjukt, sjukt – att jag 
fick lust att spotta på henne och sparka henne!  

Och ändå är det inte rätta sättet att behandla en sjuk människa, som det ju är synd om, och jag skämdes 
när jag märkte det. Särskilt som Malin Forst har sina goda sidor också. Men jag urskuldar mig med att så 
måste det väl vara: det är hälsans reaktion inför det sjuka. Jag behöver ju inte sparka och spotta 
bokstavligen. Men jag kände ett sådant äckel inför alltihop, och jag tröstar mig med att jag hade biologiskt 
rätt.71 

 

Dessa känslor behandlar både den religiösa och biologiska aspekten av homosexualitet i den 

tiden som romanen skrevs. Att Gertrud sedan skäms över sin reaktion kan komma ifrån den 

barmhärtiga synen på syndare som kristendomen påvisar med Jesus som exempel. Dock 

menar Gertrud att hennes instinktiva reaktion likväl är rättfärdig då Malins personlighet går 

                                                 
67 Domellöf 1986, s. 219. 
68 Norrhem, Rydström & Winkvist 2008, s. 106, s. 114. 
69 Hammarström 1997, s. 157. 
70 Boye 1934, s. 76. 
71 Ibid, s. 88f. 
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emot allt som är rätt och friskt, vilket kan tänkas vara en vanlig reaktion i en diskurs där 

homosexualitet, trots den etablerade sjukdomsbilden, fortfarande är olagligt. Camilla 

Hammarström menar att detta citat är ett exempel på hur allmänheten kunde se på 

homosexuella och uppmuntra reformeringen av avkriminalisering.72  

3.3. Symboler för homosexualitet 

Karin Boyes Kris är en skildring av icke-heterosexuella känslor på olika plan och Boye har på 

många sätt arbetat med symbolik för att förmedla detta tema. Birgitta Svanberg menar att Kris 

”rör sig […] i spänningsfältet mellan två plan: den ’undre’, hemliga och förbjudna världen – 

begärets värld, och den yttre – lagarnas och konventionernas värld”73, vilket innebär att 

läsningen av Kris som skildring av lesbisk kärlek behöver utgå ifrån hur man historiskt sett 

har kunnat skriva om det. Claudia Lindén menar, i antologin Queera läsningar, att: ”Spegeln, 

liksom dubbelgångarmotivet, har en långt gående tradition som symbol för samkönat begär 

och homosexualitet”74 Spegelmotivet fungerade under mellankrigstiden, och kanske även 

tidigare, som en lesbisk subtext,75 vilket vi kan känna igen i Kris. Spegeln som symbol finns 

med i följande passage: 

Men ändå inte alldeles ensam. Ibland kan man stryka tätt förbi en annan, som man varken kan nå eller 
hjälpa, och finns ett slags tröst i att också det tröstlösa är gemensamt, att också det kan delas, åtminstone 
därigenom att det har givit en bättre möjlighet att förstå. Där finns ingenting att göra, man kan inte räcka 
ut handen, det är inte alls troligt att också den andre skulle märka samhörigheten. Men man kan nicka åt 
honom som mot sin egen spegelbild [min kursivering] och känna sig ha någon att föreställa sig och hålla 
fast i tvärtigenom ensamheten.76 

 

Utifrån spegelmotivet blir texten ovan förståelig utifrån icke-heterosexuella känslor, ensamhet 

och behov av samhörighet med en annan människa. Malin är ensam i sina känslor och har 

ingen att anförtro sig till, men genom att använda spegelbilden som symbol för lesbiskhet kan 

man förstå ensamheten på ett annat plan. Ensamhet måste således förstås ur en icke-

heterosexuell diskurs. Att inte tillhöra normen eller majoritetssamhället kan upplevas som en 

ytterligare form av ensamhet utöver den allmänmäskliga. Då samhället endast accepterar en 

begränsad form av flersamhet, det vill säga heterosexuell tvåsamhet, blir utanförskapet baserat 

på vad som är godkända former att leva, vilket innebär att placeringen utanför det normala 

leder till ensamhet. 

                                                 
72 Hammarström 1997, s. 158. 
73 Birgitta Svanberg ”Det som brister, det som stänger: Om Karin Boye”, i Elisabeth Møller Jensen (red.), 
Nordisk kvinnolitteraturhistoria. Bd 3, Vida världen: 1900-1960, Höganäs: Wiken 1996b, s. 423. 
74 Claudia Lindén, ”Är historien redan queer?: Karen Blixen lek med gotiken” i Katri Kivilaakso, Ann-Sophie 
Lönngren & Rita Paqvalén (red.) Queera läsningar, Hägersten: Rosenlarv 2012, s. 91. 
75 Ibid, s, 112. 
76 Boye 1934, s. 94. 
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 I verk som berör homosexuell kärlek är tystnaden ofta ett återkommande tema. Kris 

skildrar det bland annat genom Malins motvilja att benämna sina känslor när hon väl förstår 

deras art. I ”Var det inte! Var det inte…”77 används tystnaden istället för ord. Margit Abenius 

menar att det som utelämnas, som Malin inte vågar säga, är ordet homosexualitet. Hon menar 

att för Malin passar inte termen, och att användandet av det skulle vilseleda. Känslorna hon 

kände var bortom termer och ord, och snarare en insikt att själva faran inte låg i känslan själv, 

utan att förneka den.78 När Malin ställs inför auktoriteter som vill att hon ska uttrycka sin vilja 

och sina tankar, blir hon också tyst i rädsla för att avslöja fel vilja. I ett avsnitt där Malin sitter 

i ett möte med rektor Melling blir rektorn upprörd över att Malins framtidsplaner inte 

stämmer överens med vilken bana som hon tycker att Malin skulle passa för och att Malins 

planer baseras på vad hon ”har lust till”79. Rektorns svar blir att lustbaserade livsval är 

”barnsligt och egoistiskt resonemang”80 och att ”Kallelsen väntar en där man behövs”81, vilket 

bekräftar att Malin bör välja tystnad framför att uttala sin vilja och att samhället har 

förväntningar på hennes livsval. Fanny Ambjörnsson menar att tystnaden är det tema som fått 

stå som exempel för förtrycket av icke-heterosexuella läggningar i historien. I 

synlighetssammanhang, det vill säga att sexualitet inte behöver synas utanpå, blir handlingen 

att komma ut ur garderoben en metod att synliggöra sexualiteter och sluta förtiga om sina 

känslor.82 Utifrån detta kan man läsa Malins ovilja att uttala ordet för sig själv som ett sätt för 

henne att stanna i garderoben och förtrycket, eller bara som en symbol för icke-

heterosexualitet. 

 Som nämnts ovan är spegelmotivet och dubbelgångarmotivet ett sätt att symboliskt 

gestalta homosexualitet. Det kan även härledas till kluvenhet och svårigheten att hitta sitt rätta 

jag, vilket Kris i hög grad illustrerar i form av dialogerna mellan Malin 1 och Malin 2, där 

Malin mentalt debatterar utifrån två läger. Spegelbilden blir en påminnelse om vårt andra 

ansikte, i Malins fall är detta hennes icke-heterosexuella känslor och känslan av att inte passa 

in i den förväntade normen, men när hon väl ser spegelbilden översköljs hon av ångest inför 

att behöva konfronteras av sitt andra jag. Enligt Birgitta Svanberg är dock Kris dubbelmotiv 

ett resultat av psykoanalysen.83 Oavsett syftet med dubbelmotivet tar Malins rätta jag form 

utifrån de två sidorna som utkristalliserats och kämpar emot varandra. Malin 1 representerar 

den ljusa sidan och förespråkar den kristna moralismen och offrandet av den fria viljan, 

                                                 
77 Boye 1934, s. 136. 
78 Margit Abenius, Drabbad av renhet: En bok om Karin Boyes liv och diktning, Stockholm: Bonniers 1950, s. 
227. 
79 Boye 1934, s. 178. 
80 Ibid, s. 178. 
81 Ibid, s. 178. 
82 Ambjörnsson 2006, s. 74. 
83 Svanberg 1996b, s. 424. 
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medan Malin 2 är den mörka sidan som formats av hemliga önskningar och fantasier, och som 

vill bejaka den fria viljan. Svaret på vilken sida som ska väljas får en avgörande utveckling 

när Malin tänker på Siv. 

 Man kan även utläsa att Kris beskriver lesbiskhet í symboler såsom natur, hälsa och 

livsglädje,84 vilket är de sätt som Malin beskriver sina känslor för Siv på. Dessa symboler är 

positiva och innebär ett bejakande av lesbiska känslor.85 Dock är känslorna, innan mötet med 

Siv inte lika positiva. Malins känslor ställs i jämförelse med andra sjukdomar. I ett avsnitt 

jämför hon sig själv utifrån andra människor som lidit och brutit mot normen, i detta fall 

Gustav Fröding: ”Han var ju sjuk, men hon… Eller var hon också…? Nej, det var en annan 

sak.”86 Malins läsning av Frödings dikt ”Min stjärnas sånger” ger en skräckslagen 

igenkänning och väger mellan att släppa på kontrollen och låta sig falla eller om hon ska 

betrakta sig själv som sjuk.87 Tanken på känslorna som sjuka, och även syndiga, återfinns 

även senare i romanen: 

Otänkbart att där inte skulle finnas hjälp. Så har ingen människa syndat, att hon inte kan få förlåtelse. 
Bara hennes vilja är ren. 

Men där var den sjuka punkten. 
Hennes vilja var inte ren!88 

 

Malin försöker förstå huruvida hennes vilja eller hennes handlingar är sjuka eller syndiga. 

Hon har då lyckats avgränsa vilken del i henne som är sjuk, men försöker då utreda hur den 

punkten påverkar hennes vilja. Det sjuka och syndiga, som ju inte syns på utsidan, får istället 

en internaliserad plats, det vill säga att hennes sinne är sjukt. Camilla Hammarström menar att 

ordet sjukdom genomgående har en laddad innebörd i Kris,89 och att romangestalternas 

reaktion mot tanken på icke-heterosexualitet reflekterar samhällets sexualitetssyn.  

 Louise Boije af Gennäs använder symboler och metaforer för att beskriva känslouttryck, 

sinnliga intryck och natur, exempelvis genom att beskriva den lesbiska kärleksakten som 

beskriv utifrån naturens fruktbarhet: ”Ängar, marker; jord och växtlighet”90, eller utifrån 

kvinnors likhet i det sexuella mötet: ”Tvillingar i samma moderliv, filippinnötter i ett skal, ett 

enda skal. Ärtskidor, apelsinklyftor; kalvar i en fålla, Stjärnor i samma tecken.”91 Där konkreta 

exempel inte räcker till används istället bildliga förklaringar för att sätta in läsaren i 

upplevelse Jenny Björklund menar att det lesbiska samlaget beskrivs utifrån ”mirroring”, det 

                                                 
84 Björklund 2014, s. 54, Svanberg 1996a, s. 434. 
85 Svanberg 1996a, s. 434. 
86 Boye 1934, s. 52. 
87 Hammarström 1997, s. 158. 
88 Boye 1934, s. 93. 
89 Hammarström 1997, s. 158. 
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91 Ibid, s. 240. 
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vill säga att de samkönade kropparnas möte är både bekant och jämlik.92 Citatet ovan skildrar, 

precis som Björklund etablerar, en spegling, vilket historiskt sett kunnat ses som en 

homosexualitetssymbol. Däremot används inte symbolik för att beskriva lesbiskhet i sig utan 

beskriver sexualitet utifrån ett realistiskt språk. Det kan även tänkas att det, utifrån samhällets 

normer och tabun, inte är helt lätt att skriva om den lesbiska kärleksakten. Kris beskriver 

lesbisk kärlek utifrån symboler eftersom sådana känslor var komplicerade eller provocerande 

att beskriva under den tiden, medan Stjärnor utan svindel beskriver lesbiskt sex utifrån 

symboler eftersom det kan upplevas som allt för utmanande att beskriva det konkret. Jenny 

Björklund menar att lesbisk kärlek tenderar att beskrivas utifrån positiva symboler, såsom ljus 

och självuppfyllelse, men att framställningen då istället problematiseras genom svårigheter 

från samhällets håll.93 

3.4. Religionens och samhällets påverkan 

Samhället och dess syn på icke-heterosexualitet påverkar hur huvudgestalterna ser på och 

agerar på sina känslor. De får något olika uttryck, men baseras på samma grundläggande 

värderingar. Den tydligaste skillnaden mellan de båda verken är vilken roll religionen har 

över huvudgestalternas liv. Då kyrkans och religionens makt kom att förändras under 1900-

talet i och med sekulariseringen blir detta en påtaglig utgångspunkt för hur religion påverkar 

enskilda människor. Samhället har en normerande roll i båda romanerna då både Malin och 

Sophie uppmärksammar att de avviker från något som samhället anser normalt.  

 I Stjärnor utan svindel finns två områden där Sophie känner en påtaglig heteronormativ 

diskurs. Delvis handlar det om samhället i sig, där hon genomgår en omvänd klassresa och 

blir, genom att ha ett icke-heterosexuellt förhållande, helt avskalad av sina tidigare privilegier 

som heterosexuell kvinna. Under tiden som Stjärnor utan svindel skrevs kunde homosexuella 

varken gifta sig, adoptera eller insemineras, vilket blir en stark kontrast för Sophie eftersom 

hon innan hon blev tillsammans med Kaja hade alla dessa rättigheter.94 Samhället är uppbyggt 

på heterosexuella förhållanden som stöttesten i en garanti på att samhället ska kunna fortsätta 

och utvecklas.95 Den heteronormativa kontexten blir väldigt påtaglig i den värld där Sophie 

levde innan Kaja, där alla hennes bekanta lever i heterosexuell tvåsamhet, i områden för en 

mer kultiverad och traditionell grupp av människor, och med den självklara tanken om att en 

dag kunna skaffa barn. 

                                                 
92 Björklund 2014, s. 147. 
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 Det andra sättet som samhällets värderingar lyser igenom är när Sophie kommer på sin 

man med att ha en affär bakom ryggen på Sophie. Sophies förhållande utanför äktenskapet 

godkändes tidigt av maken Lukas. Han såg inget problem i att hans fru var förälskad i en 

kvinna och umgicks med henne eftersom han sällan var hemma och således förstod sina 

begränsningar att tillfredsställa hennes sociala och sexuella behov. Dock förändras något med 

tiden och Lukas inleder själv en affär, men bakom Sophies rygg. Detta försvarar han med ”Jag 

tycker inte att jag behöver stå till svars vad gäller mina handlingar. Inte efter ditt uppförande. 

[…] Men herregud, Sophie! […] Hur tror du att det känns att bli bedragen av sin fru med en 

annan kvinna?”96, vilket då antyder att det för en man känns värre att bli ersatt av en kvinna än 

av en annan man och att en affär med en kvinna inte bara är moraliskt oförsvarbart, utan även 

ger tillåtelse att själv göra omoraliska handlingar om man bara håller sig inom andra sexuella 

normer. Lukas tolkar sin egen otrohet, trots att han ljugit om den, som mindre omoralisk 

eftersom han fått sin roll som äkta make och man ifrågasatt, och dessutom är otrogen inom en 

heterosexuell och godkänd form.  

 Trots att samhällets värderingar har en stark roll i hur icke-heterosexuell problematik ser 

ut i samhället, fyller även religion en roll i att förmedla normer i romanerna. I båda fallen är 

det främst kristendomen som fungerar som normativt rättesnöre. Båda romanerna är skrivna i 

en tid där kyrkan hade stort inflytande över äktenskapet, vilket innebär att det finns en 

värderingsaspekt i vem/vilka som kan ha ett ”riktigt” förhållande och därigenom rätt till sin 

partner rent juridiskt. I Stjärnor utan svindel symboliserar kyrkan en kontext som förmedlar 

heteronormativa värderingar. Där är kyrkan den traditionella motpolen till de liberala och 

toleranta grupperna som Sophie omger sig av. I sina reflektioner ser Sophie kyrkan som ett 

uttryck för patriarkala och homofobiska värderingar. ”Kyrkan hatar väl flator?”97, skämtar 

Sophie om när hon berättar om att hon vänt sig till och tackat Gud. Hon menar att det är 

komiskt då hennes läggning tidigare inte har välkomnats öppet i Svenska kyrkan. I relation till 

kyrkans syn på hur kvinnor ska vara blir Sophie den vilda, otyglade, bortskämda och 

egensinnade kvinnan som bryter sitt löfte om livslång trohet mot sin man, och för att hon 

lever i en sexuell relation som kyrkans medlemmar har uttryckt ett ogillande inför.98 

 I Kris återfinns både religion och samhället som normativa referensramar som 

huvudgestalten behöver förhålla sig till och leva efter. Dock är dessa normativa system 

stundvis sammanlänkade med varandra och en gränsdragning mellan dem är inte alltid lätt att 

göra. Under tiden som Kris tillkom och publicerades var homosexualitet straffbart, med 
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utgångpunkt från kristendomen och heteronormativa- och patriarkala normer, vilket innebär 

att samtliga utgångspunkter är betydelsebärande i vilken moralism som förespråkas. Den 

kristna tron är dock det som Malin genomgående kämpar med utifrån det självuppoffrande 

idealet, till en början med ”icke min vilja, utan Din”99, där Guds vilja och den kristna tron är 

heteronormativ. Camilla Hammarström menar att det inte endast är en kategori som Malins 

kris baseras på utan att föreställningarna är djupt existentiella då de inte enbart berör en 

vaknande sexualitet som går emot en kristen moralism. De ideal som Malin inte klarar av att 

uppfylla är både personliga och en stor del av den kollektiva moral som samhället bygger 

på.100 Vidare menar Hammarström att de ideal som Malin försöker omfatta inte kan begränsas 

till religiösa i sin art, utan är även en del av en sekulariserad kultur. Normerna handlar om att 

inte sticka ut för mycket och att kunna kontrollera sin kropp och sina begär så att det inte går 

ut över kollektivet.101 Livsförnekandet inom kristendomen är vad som utgör en referensram för 

Kris,102 och Malin måste förhålla sig till hur hon ska kunna kontrollera sig själv eller om hon 

ska göra motstånd. Dygdigheten som hon försöker leva upp till kväver henne, men att släppa 

på kontrollen skulle ha sina konsekvenser. 

 Samhällets åsikter kring avvikande beteenden och känslor illustreras i Kris bland annat 

genom fiktiva debatter, där olika gruppers åsikter kommer fram. Detta förmedlas genom en 

diskussion i ett schackspel som kallas Makternas schackklubb, där förhållningssätt till livet 

och gudstro behandlas. Svart representerar drömmar och längtan, medan vit representerar 

förbud och konvention. Schackpjäsernas diskussion består, vid ett tillfälle, av en utläggning 

gällande att undertrycka aggressioner och sexualitet som går emot kulturen till förmån för 

gemenskapen, med urfadern som illustration av makten som sätter gränserna och kontrollerar 

utifrån kulturens idealbildningar. Det är denna patriarkala kraft som Malin har satt sig emot, 

men som inte har bestraffat henne tidigare när hon har underordnat sig dess normer.103  

 Samhällets åsikter kring homosexualitet skulle komma att förändras i och med 

avkriminaliseringen av homosexualitet. I Kris illustreras detta i ett fiktivt samtal, denna gång 

mellan Medicinaren, Teologen och Humanisten. Diskussionen representerar hur man bör 

förhålla sig till det själsliga lidandet, det vill säga det lidandet som Malin känner. Medicinaren 

menar att lidandet i fråga är en sjukdom som kan botas. Teologen i sin tur menar att lidandet 

är något metafysiskt meningsfullt där räddningen är förlåtelse, medan Humanisten 

problematiserar vad som anses vara verklig moral, och menar att moralen bör reglera 
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handlandet och inte vårt kännande och tänkande.104 Denna diskussion reflekterar samhällets 

syn på homosexualitet, och i förlängningen vilka olika poler som Malin utgår ifrån i synen på 

sina känslor. Förhandlandet fram och tillbaka leder slutligen till att Malin avsäger sig 

kristendomens normer. ”I natt gick Gud under. […] Jag ser tingen. De erkänner inte sina 

namn. Jag kastar deras namn. Jag står alldeles ny på stranden av ett hav, och samvetet är inte 

längre mitt. Jag kastar det.”105 representerar inte bara religionens bortfall utan även viljan att 

avsäga de kategorier och normer som den stället upp, samt viljan att skapa identitet och 

värderingar på egen hand. Detta lockar fram en något upprorisk sida i henne som bejakar den 

egna viljan, vilket förmedlas i ”Rätt eller orätt – det finns något som kallas nödvändighet. Min 

nödvändighet! Min vilja!”106. Malin tar kontroll över sitt liv genom att lyfta sina livsval som 

nödvändiga. Svanberg menar att Malins ”lesbiska egenart” är en väg till hälsa, vilket är i 

direkt kontrast till sjukdomsstämpeln och samtidens definition av homosexualitet som 

kriminellt.107 

 Skillnaden i religionens normativa roll berör vilken form av referensram som den utgör 

för romangestalterna. I Stjärnor utan svindel blir religionen snarare omnämnd som ”kyrkan” 

då den i Sophies ögon fungerar som en konservativ och bakåtsträvande institution. För Sophie 

är kyrkan och religionen del av den tradition som hon ibland deltar i, men kristendomen i sig 

utgör inte något nämnvärt rättesnöre för henne. I Kris fungerar kristendomen dels som 

normativt rättesnöre, dels som existentiell utgångspunkt, då Malin i sina svåra val förhåller 

sig till vad hennes tro säger. På så sätt blir kristendomen en större konfliktarena där Malin på 

grund av diskrepansen mellan religion och vilja måste lämna Gud. 

3.5. Sexualitet som identitet 

Liv Saga Bergdahl menar att den lesbiskhet som romantema gestaltas genomgående som 

emancipatorisk faktor snarare än sexuell praktik. Genom att lägga sin energi på kärlek mot 

kvinnor kan romangestalterna omformulera sin identitet.108 Detta är ett genomgående stort 

tema som både Kris och Stjärnor utan svindel behandlar, både explicit och implicit. I Stjärnor 

utan svindel utgör sexualitet en stark markör för identitet och gemenskap. Ens sexualitet säger 

således något om vem man är och vilka man umgås med. För Sophie tar sig detta olika 

uttryck, då hon dels godkänner detta sätt att tänka, dels går emot att sätta en etikett på sig 

själv. För att inkluderas i den lesbiska gemenskapen måste hon genomgå en initieringsrit, då 
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homosexualitet inte bara något man är, utan även något som man gör. Sophie accepteras in i 

gemenskapen först när hon lärt sig och tagit till sig de nya koderna och reglerna,109 det vill 

säga först när hon kan bevisa att hon kan agera lesbiskt. Detta tankesätt både bekräftas och 

dementeras av Sophie. Hon vill sällan tala om sin sexualitet utifrån sexuella kategorier, utan 

menar hellre att kärleken är överordnad sexualitet. Det ter sig lättare att tala om sexualitet och 

kön utifrån att leva lesbiskt eller att vara kär i kvinnor, och då utifrån grupptillhörighet och 

initiering, exempelvis genom ”Att inte alla heterosexuella kvinnor i Kajas närhet ville 

konvertera på samma sätt som jag hade gjort, till en lesbisk livsföring?”110. Citatet påvisar 

även att icke-heterosexualitet beskrivs utifrån att det är ett livsval.  

 Bergdahl menar att den lesbiska gemenskapen blir en fristad för Sophie när hennes 

heterosexuella identitet luckras upp.111 Sophies ovilja att kategorisera sig utifrån sexualitet 

skildras bland annat på följande sätt: ”Jag var inte en bisexuell eller lesbisk eller heterosexuell 

person, jag var Sophie som älskade Kaja därför att vi var tvillingsjälar, medbrottslingar, 

jämlikar; förutbestämda för varandra.”112 Sophie menar att kategorier inte är applicerbara 

utifrån hennes känslor för Kaja. Hon vill tillhöra den lesbiska gruppen, men vill inte behöva 

kategorisera sig själv utifrån kategorier som samhället behöver för att förstå henne eller 

hennes känslor för Kaja. Även Bergdahl har kommit fram till en liknande tolkning av Sophies 

ovilja att definiera sin sexualitet. Enligt Bergdahl är det inte kategorier i sig som Sophie slår 

ifrån sig, utan den homosexuella kategorin. Istället befrias kärleken från kategorier i samma 

stund som den blir samkönad.113 Rita Paqvalén menar att det lesbiska handlandet i Stjärnor 

utan svindel är en del av det feministiska valet, vilket det till stor del är då det ger uttryck till 

att män inte behövs för att en kvinna ska kunna känna sig hel och tillfredställd.114 

 Så länge Sophie inte identifierar sig som något annat än heterosexuell ser hennes make 

Lukas inga problem med att hon utforskar. Detta ses bland annat i: ”’Stör det inte dig?’ 

undrade jag. Han såg upp. ’Vadå?’ ’Om jag skulle vara förälskad i Kaja.’ Han log. ’Inte ett 

dugg’, sa han. ’Det går över.’”115 Samt i: ”’Så ligg med henne då!’ […] ’Jag har funderat på 

det här i veckan. Och jag har kommit fram till att det är okej för mig. Kaja är tjej. Hon har 

sexuell immunitet.’”116. Att sex med en annan kvinna inte ses som otrohet kommer från en 

heteronormativ diskurs där det förutsätts att man antingen är homo- eller heterosexuell, men 

att utforskande är acceptabelt just för att det kan vara ett vänskapligt uttryck kvinnor emellan 
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eller utifrån tanken att utforskande inte behöver kategoriseras. Trots att man praktiserar 

lesbiskt sex så betyder det inte att man är lesbisk och så länge man inte är lesbisk så spelar det 

ingen roll att man gör lesbiska handlingar. Sophies relation till Kaja ses även till en början 

som någon som kryddar upp äktenskapet, där avslöjandet av den första kyssen leder till att 

Lukas blir upphetsad och säger ”’Du har varit en stygg flicka’, väste han i mitt öra. ’Du har 

gjort saker du inte får.’”117 Detta gestaltas som ett så kallat straffknull, där Lukas vill visa sin 

äganderätt och utöva sexuell makt över sin partner, men även som ett scenario där en kvinnas 

lust till en annan kvinna gestaltas genom mannens sexuella preferens. Citaten som belyser 

Lukas reaktion inför Sophies känslor visar på hur heteronormativiteten leder till att Lukas inte 

ser Kaja som rival, och osynliggör även lesbisk kärlek.118  

 Detta tankesätt återspeglas även i hur Sophies heterosexuella omgivning reagerar på 

hennes icke-heterosexuella känslor genom ett konstaterande om att hon har blivit lesbisk. Där 

ses den lesbiska handlingen och den lesbiska identiteten som sammankopplade, men att man 

hellre utgår ifrån att Sophie gått från heterosexuellt till homosexuellt, än gått från bisexuell i 

ett förhållande med en man till bisexuell i förhållande med en kvinna. Men andra ord, att de 

sexuella kategorierna är svartvita och att normen säger att man är heterosexuell om man lever 

med någon av det motsatta könet.119  

 I Kris vill Malin inte att omgivningen ska uppfatta henne som avvikande och således få 

sina innersta tankar avslöjade. Hennes taktik för att bevara en normal fasad blir att hon 

förstärker det dygdiga och duktiga i henne genom sitt utseende. Detta anmärker seminaristen 

Dagny på och anser att ”mer kan man inte begära av den sedligaste lärarinnan!”120, vilket kan 

tolkas som att hon försöker överkompensera sitt avvikande från sexualitetsnormen med att 

bevara en ordentlig yta. Hon anstränger sig till sitt yttersta för att inte bli avslöjad, men 

kämpar till en början även med att släppa på kontrollen. Om hon skulle släppa på kontrollen 

är det oklart vad som skulle kunna hända, vilket Malin anser som farligt. 

 Camilla Hammarström menar att Malin känner sig totalt isolerad. Detta är ett resultat av 

att hon är ensam med sitt problem och inte har någon gemenskap som inkluderar henne och 

hennes känslor. I slutet av romanen har Malin dock funnit sitt folk. Hon ser att hon tillhör en 

grupp som vågar vara och se världen utan att klänga sig fast vid benämningar och namn.121  
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Ni läppar, kan ni inte sluta er så hårt kring det osägbara, att inga ord sticker fram sin illvilliga litenhet och 
grumlar! Ge det inget namn, låt det vara som det är, i mitt blod och mina ögon, som liv och sav. 
Nyskapelsens under behöver inga namn.122  

 

Hennes nya insikt, eller som Malin själv tänker kring detta, upplevs som något utöver det 

allmänmänskliga och greppbara och behöver således inte kategoriera sig själv för att få finnas. 

Hon förstår betydelsen av sin sexuella identitet, men vill inte benämna det med ett namn. 

Detta kan ses som ett queert uppvaknande där Malin avsäger sig intresse av allt vad 

sexualitetsnormer och kategorier är. Hon har nått en egen insikt om sin egen person och är 

nöjd med det. Konvention och begrepp separeras från deras betydelse, vilket ”Bokstaven 

dödar, men anden gör levande”123 påvisar. Citaten kan även kopplas till Malins förändrade 

trosuppfattning. En annan tolkning är att det finns en konflikt mellan orden och verkligheten, 

där Malin försöker skydda sig själv mot smärta genom att kasta orden. Bergdahl menar att det 

inte är förvånande att en kärlek vars handlingar är olagliga inte vågar uttrycka sig och att 

kärlek som inte vågar uttrycka sig inte har några namn att tillgå.124 

 Rita Paqvalén menar att lesbiskheten ofta beskrivs som ett sätt som hjältinnan kan bli 

hel på. Genom att erkänna sina icke-heterosexuella känslor kan huvudpersonen finna sitt 

sanna jag. Paqvalén menar att denna essentialistiska uppfattning om sexuell identitet kan 

framstå som något naiv och omordern utifrån ett queerteoretiskt perspektiv och menar att 

romanernas essentialism härstammar från att temat är relativt outforskat.125 Att lesbiskheten 

används som en metod genom vilken huvudgestalterna finner sig själva som subjekt är 

påtagligt i både Kris och Stjärnor utan svindel, men att beskriva Malins och Sophies sexuella 

identiteter som essentiella är inte helt uppenbart då de inte vill kategoriera sina sexualiteter. 

Kategorierna blir snarare förvirrande. Generellt identitetskapande tycks utgå ifrån den 

traditionella uppdelningen mellan homo- och heterosexuellt,126 vilket således innebär att 

avvikandet från att anpassa sig efter dessa kategorier är en queeraktivistisk handling. Båda 

söker sin identitet utifrån sina känslor, eller som Malin tänker ”Var hör jag hemma?”127, visar 

på att kvinnorna även söker sin plats i världen, och genom att förstå snarare än kategorisera 

utvecklas de till att bli sina egna subjekt. 
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Kapitel 4 Sammanfattande diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur lesbisk kärlek gestaltas i romanerna Kris 

och Stjärnor utan svindel. Uppsatsen har utgått ifrån att systematisera analysen efter de teman 

som återfinns i romanerna, där huvudfokus har legat på de övergripande teman normer och 

homosexualitet. Det har därför varit av intresse att undersöka hur romangestalterna känner 

och agerar utifrån sina känslor, hur icke-heterosexuella känslor bemöts av samhället och 

karaktärernas omgivning samt hur detta påverkar huvudgestalten. Detta undersöktes utifrån 

frågeställningarna: Vilka teman återfinns och hur skildras sexualitet i romanerna Kris och 

Stjärnor utan svindel? Vilka tankar har huvudgestalterna kring sin sexuella läggning? Skildras 

normer kring sexualitet? Hur tar de sig uttryck och vad baseras de på? Svaren på 

frågeställningarna har sedan strukturerats efter de teman som har observerats. Dessa teman är: 

”Kroppens begär”, ”Öppenhet och bemötande”, ”Homosexualitet som symbol”, ”Religionens 

och samhällets påverkan” och ”Sexualitet som identitet”. Romanernas teman har sedan 

analyserats efter sekundärlitteratur, tidigare forskning och de teoretiska utgångspunkterna, 

vilket har gett perspektiv på normer, diskurser, sexualitet och HBTQ-historia utifrån 

romanernas innehåll. 

 Tanken med uppsatsen var till en början att enbart fokusera på homosexualitet, men det 

visade sig vara svårare än förväntat eftersom heterosexualitet som ideal är påtaglig i båda 

romanerna. Vid ett flertal tillfällen beskrivs homosexualitet utifrån dess avvikande natur i 

jämförelse med heterosexualitet, som beskrivs som det naturliga och samhällsbärande idealet. 

I Stjärnor utan svindel står heterosexualitet även för trygghet och konvention, och det 

heterosexuella samlaget framställs som ett maktövertramp.128 Både Sophie och Malin är 

underordnade den heteronormativa diskursen, men bryter sig gradvis loss från dess kontroll 

över deras känslor. På så vis blir heteronormativiteten påtaglig dels när samhälle, patriarkala 

strukturer och religion osynliggör icke-heterosexualitet, dels när någon avviker från normen. 

 Trots romanernas tidsskillnader blir dess likheter synliga genom jämförelsen. Den icke-

heterosexuella upplevelsen blir således relativt allmänmänsklig, men får olika uttryck av 

samtidens krav på anpassning. Att Karin Boye beskriver Malins känslor i symboler, utifrån 

olika sidors argument och utan erotik blir dels ett sätt att anpassa ett budskap efter samhällets 
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diskurser,129 dels ett sätt ett att språkligt ge en mångtydig bild. Användandet av symboler har 

således lett till tolkningar av Malins känslor som icke-sexuella, men i ett litteraturhistoriskt 

perspektiv kan man se att några symboler som Boye använt är starkt kopplade till 

homosexualitet. Att tillhöra en normavvikande grupp innebär att man behöver hitta strategier 

för att kunna uttrycka sin sexualitet, för att hitta likasinnade eller för att kunna skriva om det 

avvikande, vilket är tydligt för icke-heterosexuella grupper. Det icke-heterosexuella formas i 

stor utsträckning av samhällets diskurser om hur man talar om sexualitet, kön och kroppar. 

Detta resultat må sparka in öppna dörrar, men likväl är det ett konstaterande av 

heteronormativitetens påverkan och följder. Utifrån dikotomin att homo- och heterosexualitet 

är vitt skilda fenomen kommer tanken om homosexualitet som undantagstillstånd,130 och där 

både Malin och Sophie är undantagsmänniskor i samhällets bemärkelse. 

 Diskurserna som tiden påverkar är synen på känslorna, begäret och vad man kan göra 

med sin kropp, vilket tar sig olika uttryck i relation till de andra gestalterna i romanerna. I 

Kris är bemötandet baserat på icke-heterosexuella känslor som syndiga eller sjuka, men där 

kan även den kristna moralen uppmuntra till medkänsla. Detta formas efter diskurser där 

homosexualitet kopplas till olagliga handlingar och utifrån den sjukdomsstämpel som kom att 

följa homosexuella fram till slutet av 1970-talet. Att avslöjas som homosexuell hade kunnat 

leda till åtal och social utfrysning, vilket kan vara en avgörande orsak till att stanna i 

garderoben. I Stjärnor utan svindel förhåller sig icke-heterosexuella känslor till samhällets 

sexualitetsdikotomi, som påverkar exempelvis lagstiftning, men även de stereotyper som 

byggts upp kring hur homosexuella ska vara. Trots att Sophie inte riskerar lika mycket som 

Malin är det likväl svårt att ta ett beslut om att leva efter sina känslor och att vara öppen och 

synlig. Därav uppstår skillnaden i vad som händer med huvudgestalternas känslor. Sophie 

inleder en relation med Kaja, medan Malin aldrig vågar berätta för Siv om sina känslor.  

 Min undersökning är långt ifrån uttömmande då romanerna innehåller många fler teman 

som hade varit intressanta att avhandla i detta sammanhang. Det politiska temat är påtagligt i 

Stjärnor utan svindel, men detta har jag endast behandlat i relation till den lesbiska 

identiteten. En analys av Sophie och Kaja som romangestalter hade däremot påvisat att deras 

politiska åsikter hade varit en viktig punkt i hur deras personligheter skiljer sig åt. Den 

homosexuella identiteten och livsstilen formas av vikten att komma ut och offentligt ta 

avstånd från det heteronormativa. Kaja, Sophie och de andra gestalterna i romanen lägger stor 

vikt vid det lesbiska ”görandet” och ser denna form av lesbiskhet som det avgörande i om 

man är homosexuell på riktigt. När Sophie fantiserar om Kaja, innan hon avslutar sitt 
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äktenskap, finns en uppfattning om att dessa handlingar snarare baseras på nyfikenhet istället 

för sexualitet. När Sophie sedan berättar om sina känslor bemöts hon vid ett flertal tillfällen 

av ett uttalande om att sådana känslor är övergående, vilket är ett av heteronormativens sätt 

att osynliggöra icke-heterosexuella uttryck. 

 Sophie vill inte kategorisera sina känslor men menar att hon lever lesbiskt. I Kris vill 

Malin däremot inte kategoriera sina känslor, men hindrar sig från att agera efter dem. Dock 

blir insikten av de lesbiska känslorna en viktig del i deras självförverkligande då det icke-

normativa får en förlösande effekt i identitetsskapandet.131 Problematiken är att kärleken är 

samkönad, inte känslorna i sig. Tidens förståelse av homosexualitet stämmer inte överens 

med romangestalternas upplevelser om kärlek och upplevelsen av sig själva. De bryter 

således mot normer om att kategoriera sig och väljer hellre inget namn alls, än att uttrycka sig 

i termer som inte stämmer. Sophie talar hellre om lesbiskhet som något man gör eller en 

gemenskap som man tillhör, än att tala om sig själv utifrån en lesbisk sexualitet. Avsaknaden 

av namn på lesbiskheten är påtagligt i båda romanerna. Björklund menar att romaner som 

skildrar lesbisk kärlek förmedlar en mångtydig bild av homosexualitet,132 vilket jag är villig 

att hålla med om. Å ena sidan är lesbiskhet orsaken till romangestalternas lycka och 

självförverkligande, å andra sidan är det icke-heterosexuella livet präglat av konflikt och 

heteronormativitet på olika plan. Konflikterna i Kris berör de ideal som religionen framhåller 

och identifierandet till en grupp som samhället anser vara sjuk eller kriminell. I Stjärnor utan 

svindel handlar konflikterna om att avvika från de normer som tillhör att vara heterosexuell 

kvinna i överklassen och att avsäga sina rättigheter som kommer med att tillhöra den 

gruppen. Sophie måste lära sig en ny livsstil baserat på att bete sig lesbiskt. 

  Under temat religion och samhälle finns det två styrande faktorer, dels heteronormativa 

föreställningar som styr vilken form av kärlek och sexualitet som anses allmängiltig och 

sund, dels kyrkan och kristendomen som ställer upp ideal och normativa bud för hur 

människan ska leva. Dock fungerar ibland dessa två faktorer i samspel, då religion inom vissa 

kontexter påverkar samhället eller där traditionella värderingar lever kvar. Följaktligen ges 

olika förutsättningar för öppenhet och synlighet, vilket påverkar reaktionen mot det 

annorlunda. Just för att lesbisk kärlek har funnits i det osynliga har kvinnlig gemenskap 

snarare tolkats som mycket nära vänskap snarare än i sexualitetsdiskurser. 

Heteronormativiteten som referenspunkt leder till att se fysisk attraktion kvinnor emellan som 

något annorlunda, eller som något som förstås utifrån mäns sexuella preferenser. I relation till 

samhället och normer kan man konstatera att samtiden påverkar hur synlig man kan vara i sin 

                                                 
131 Björklund 2014, s. 53ff, Paqvalén 2002, s. 124. 
132 Björklund 2014, s. 171f. 
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icke-heterosexuella identitet. Som jag har behandlat strävar icke-heterosexuella grupper efter 

att synliggöra HBTQ-människor i samhället, vilket således ska ge ett tolerantare samhälle. 

Detta kan man se i Stjärnor utan svindel där Sophie och de andra gestalterna kämpar för 

synliggörandet i hopp om att det ska förändra samhället. I Kris är synliggörandet inte ett 

realistiskt alternativ, vilket innebär att Malin är ensam om sina känslor och väljer osynlighet 

enligt samhällets heteronormer. Hon saknar referenspunkter i sin sexualitet och måste därför 

skapa sin autentiska identitet på egen hand, vilket för henne innebär att bryta med 

förtryckande traditioner och låta den egna viljan ta plats.  

 En intressant aspekt som uppmärksammades när romanernas symbolspråk analyserades 

var att båda romanerna använder generellt positiva symboler för att beskriva lesbisk kärlek,133 

samt att båda använde spegelmotiv i sina beskrivningar, Boije af Gennäs för att beskriva 

lesbiskt sex och Boye för att beskriva icke-heterosexuella känslor. Detta kan tänkas vara en 

strategi för att behandla ett tabubelagt ämne eller för att dämpa eventuella starka reaktioner, 

då symbolspråk kan vara lättare att bemöta i en heteronormativ kontext. Oavsett hur 

kärlekslitteratur skildrar sexualitet kan man konstatera att synligheten av icke-heterosexuella 

personer har fått en plats i samhället och i litteraturen, vilket gynnar dessa grupper som 

tidigare inte varit synliga.134 Synligheten har även en inkluderande effekt då det breddar 

perspektivet på vilka känslor och sexualiteter som kan inbegripas i litteraturens 

allmänmänskliga skildringar av kärlek. Det mångtydliga sättet som lesbisk kärlek gestaltas på 

har en närvarande roll i litteratur, men förhoppningsvis ska samhällets ökande tolerans och 

inkludering så småningom färga av sig även på litteraturen. 

                                                 
133 Svanberg 1996a, s. 434, Björklund 2014, s. 25, 53f, 171f. 
134 Ambjörnsson 2006, s. 70ff. 
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