
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Den performativa uppväxten 

 

 

 
 

 

 

En studie i den heterosexuella matrisens verkan i tre svenska skolskildringar 

 

 

 
 

 

 

Elin Johansson 

 

 

 

 
 

 

2012 

 

 
 

 
Examensarbete, kandidatnivå, 15 hp 

Litteraturvetenskap 
Film- och Litteraturprogrammet 

 

Handledare: Sarah Ljungquist 
Examinator: Svante Lovén 

 

  

 
 

 



 

Innehåll 
1. Inledning .............................................................................................................................................. 3 

1:1 Bakgrund och syfte. ....................................................................................................................... 3 

1:2 Disposition .................................................................................................................................... 3 

1:3 Teori .............................................................................................................................................. 4 

1:3:1 Teori och teoretiker ................................................................................................................ 4 

1:3:2 Genus...................................................................................................................................... 4 

1:3:3 Performativitet ........................................................................................................................ 5 

1:3:4 Genussystemet och tvåkönsmodellen ..................................................................................... 5 

1:3:5 Den heterosexuella matrisen .................................................................................................. 6 

1:3:6 Sexualitetens bakgrund .......................................................................................................... 6 

1:4 Frågeställningar ............................................................................................................................. 7 

1:5 Metod och material ........................................................................................................................ 7 

2. Den performativa uppväxten ............................................................................................................... 8 

2:1 Tony och flickskolan ..................................................................................................................... 8 

2:1:1 Hemligheten som gör kvinnor ................................................................................................ 8 

2:1:2 Träningsläger i heterosexuell matris ...................................................................................... 9 

2:1:3 Sexualitet före den obligatoriska heterosexualiteten ............................................................ 10 

2:1:4 Könet som verkan................................................................................................................. 11 

2:1:5 Sexualitet efter upplysning ................................................................................................... 13 

2:2 Erik och internatskolan på 50-talet .............................................................................................. 14 

2:2:1 Den kamratuppfostrade mannen ........................................................................................... 14 

2:2:2 Den ”moraliska” mannen. .................................................................................................... 15 

2:2:3 Manlighet och makt .............................................................................................................. 16 

2:2:4 Mutade samlag och homofobi .............................................................................................. 17 

2:3 Juha och skolan på 70-talet ......................................................................................................... 18 

2:3:1 Genushierarkier och medveten performativitet .................................................................... 18 

2:3:2 Den könscentrerade sexakten. .............................................................................................. 20 

2:3:3 Det binära mönstret som legitimerar våld ............................................................................ 22 



 

2:3:4 Manlighet som legitimerar övervåld .................................................................................... 23 

2:3:5 Subversiva kroppshandlingar ............................................................................................... 24 

2:4 Sammanställande diskussion ....................................................................................................... 26 

2:4:1 Det stabila och föränderliga genussystemet ......................................................................... 26 

2:4:2 Den ”biologiska” icke jämställda heterosexualiteten ........................................................... 28 

2:4:3 Utanförskapet ....................................................................................................................... 29 

3. Sammanfattning................................................................................................................................. 32 

4. Litteraturförteckning ......................................................................................................................... 35 

 

 

  



3 

1. Inledning 

1:1 Bakgrund och syfte. 

Barndomen och ungdomsåren är en avgörande tid i en människas liv när det gäller formandet av en 

identitet och formandet in i sexualiteten. På grund av vårt tänkande i termer av normalitet och 

korrekthet, präglas denna utveckling av stereotypa föreställningar om såväl kön som sexualitet. Vi 

förväntas anpassa oss till ett konformt könsbeteende i enlighet med den heteronormativa 

genusordningen. Som arena för unga människors vuxentillblivelse blir skolan en plats där könsnormer 

reproduceras. Det är därför intressant att studera hur genussystemet fungerar i denna 

utvecklingsprocess, hur reproduktionen av genusnormer skapas och förmedlas i skolan och hur det styr 

skolungdomars identitetstillblivelse. Syftet med den här uppsatsen är att studera hur genusskapande 

processer verkar och hur dessa processer i sin tur styr sexualiteten i några skönlitterärt gestaltade 

skolmiljöer. 

 Som teoretisk grund för undersökningen utgår jag ifrån två inriktningar av feminismen. I analysen 

av de valda skönlitterära skol- och ungdomsskildringarna använder jag mig av såväl Yvonne 

Hirdmans teori om hur genussystemet bärs upp av de logiska fundamenten isärhållning och 

könshierarki, som av Judith Butlers queerfeministiskt filosofiska dekonstruktion av kön som kategori. 

De skönlitterära verk som studeras har valts utifrån när de utspelar sig, i vilken miljö och beroende på 

vilken typ av genusproduktion som står i fokus. I Agnes von Krusenstjernas (1894–1940) Tony växer 

upp (1922), och Tonys läroår (1924)
1
 skildras det tidiga 1900-talets borgerliga flickuppfostran genom 

flickskolans könssocialiserande miljö. I Jan Gullious (född 1944) Ondskan (1981) studeras 

gestaltningen av våld, hierarki och makt på internatskola för pojkar under 1900-talets mitt, som ett 

uttryck för manlighetsskapande. I Jonas Gardells (född 1963) trilogi En komikers uppväxt (1992), Ett 

Ufo gör entré (2001), och Jenny (2006) studeras spelade genusstereotyper i 1970-talets skolmiljö med 

blandade klasser.  

1:2 Disposition 

Uppsatsen består av fyra delar, varav denna inledning utgör den första. Nedan följer en introduktion av 

de övergripande teorier som uppsatsen utgår ifrån. Här ges en inblick i det samtida feministiska 

projektet och en kortare överblick av sexualitetens historia. I anslutning till detta presenteras även de 

centrala begrepp som kommer att brukas. Den fördjupade teoridiskussionen vävs in i huvuddelens 

analys. Uppsatsens frågeställningar utvecklas därefter utifrån dessa teorier. Analysen utgör uppsatsens 

andra del. Här analyseras de olika verken och jämförs sedan i en sammanställande diskussion. I 

                                                           
1
 Krusenstjernas böcker om Tony utgör en trilogi. Den sista delen Tonys sista läroår utelämnas i den här 

undersökningen på grund av att huvudpersonen Tony i detta verk är vuxen.  
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uppsatsens tredje del följer en sammanfattning, här belyses uppsatsens huvuddrag samt de slutsatser 

jag kommit fram till i undersökningen. Uppsatsens fjärde och sista del utgör en litteraturförteckning.  

1:3 Teori 

1:3:1 Teori och teoretiker 

Grundtanken i postmodernistisk feminism handlar om frigörelsen från könsidentiteter. Det handlar om 

att lösa upp könsdiskurserna och dekonstruera föreställningarna om kvinnlighet och manlighet, och 

komma förbi de konstruerade begränsningar i exempelvis beteendemönster och sexuellt begär som 

följer av dessa. Detta feministiska projekt har sålunda inte jämställdhet mellan män och kvinnor som 

målsättning, utan jämställdhet mellan människor.  

De teorier som ligger till grund för min analys är hämtade inom postmodernism, poststrukturalism, 

feminism och queerteori. Judith Butler och Yvonne Hirdman är de teoretiker som främst refereras till. 

De berör frågan om hur könsidentiteter produceras och stabiliserar heterosexualiteten som norm. 

Arbetet utgår ifrån en sammansättning av selektivt utvalda delar av de olika teoretikernas tankar och 

centrala begrepp.  

1:3:2 Genus 

Enligt litteraturvetaren och queerteoretikern Judith Butler skapas genus genom ”den upprepade 

stiliseringen av kroppen, ett antal återkommande handlingar inom en ytterst rigid regulativ struktur 

som med tiden stelnar och kommer att te sig som en substans, en naturlig form av varande”.
2
 Vad 

Butler menar är att det är våra upprepade handlingar som skapar oss till kvinnor och män. I 

samstämmighet med genusvetenskapens generella grundsyn handlar genus för Butler om ett socialt 

konstruerande av könsidentiteter, hur vi formas och formar oss till kvinnor och män. Till skillnad från 

många genusteoretiska inriktningar hävdar dock Butler att även kön, det biologiska könet, måste 

betraktas som en social konstruktion. Inom den poststrukturalistiska feminismen där Butlers 

teoribildning ingår ses genus som något som inte kan reduceras till någonting vi blir. Detta eftersom 

människan från det ögonblick hen föds är genusbestämd, hen genomgår ingen förvandling. Genus är 

en ständigt pågående process. Enligt Butler är det, i vår könade kultur, genus som gör kroppar 

mänskliga, vi definierar så att säga mänskligheten utifrån könet. Könet kan i sin tur förklaras som en 

konstgjord enhet av egenskaper. Det är en, av människan, konstruerad diskurs om hur vi ska tolka 

mänskliga kroppar.
3
 Genus är alltså de tankar och föreställningar som präglar vår människosyn, 

mänskligheten separerad i två kategorier, synen på människan som kön, där könet framställs som en 

biologisk determinism.
4
 

                                                           
2
 Judith Butler, Genustrubbel (Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB, 2007), s. 88. 

3
 Butler, s. 184 ff.  

4
 Yvonne Hirdman, Genus – om det stabilas föränderliga former (Malmö: Liber, 2001), s. 13 f. 
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1:3:3 Performativitet 

Enligt litteraturvetaren Nina Björk är en av de viktigaste aspekterna i det feministiska projektet att 

ifrågasätta och kritiskt undersöka begreppet ”sanning”.
5
 Det innebär att vi visserligen kan medge att 

det är sant att det i vårt samhälle finns människor vi kallar män och människor vi kallar kvinnor. Det 

är sant att dessa män ofta har vad vi kallar manliga egenskaper och att dessa kvinnor ofta har vad vi 

kallar kvinnliga egenskaper. Däremot innebär nämnda sanning inte att denna separation och dessa 

egenskaper uppstår naturligt hos dessa människor. Faktum är att alla dessa genusbärande beteenden 

kräver fostran och träning.
6
 Enligt Butler baseras hela könsskapandet på performativitet.

7
 Det betyder 

att vi inte är kvinna eller man, vi gör kvinna eller man; genom härmning och upprepade, performativa 

handlingar. Det är alltså sant att skilda uppsättningar av egenskaper existerar mellan könsseparerade 

människor, men det är inte sanning i sig. Att världen ser ut på ett visst sätt betyder inte att den gör det 

för att den borde göra det. Kontentan är att uppdelningen finns där, men den är inte naturlig utan 

naturaliserad.  

1:3:4 Genussystemet och tvåkönsmodellen 

Genussystemet utgör enligt historikern Yvonne Hirdman det mönster som säger att kvinnor är på ett 

visst sätt och män på ett annat. Detta system är uppbyggt av den ovan nämnda naturaliserade 

separationen mellan könen. Genom hot om abnormalitet och utanförskap fortsätter människor att 

själva producera sig till stereotypa män och kvinnor. Denna kollektiva medverkan får genussystemet 

att framstå som någonting fundamentalt, en ursituation.
8
 

Stabiliteten i genussystemet ligger i att man och kvinna definieras utifrån varandra, som motpoler. 

Detta kallar Yvonne Hirdman tvåkönsmodellen.
9
 Denna modell innebär att, inte bara människor, utan 

hela samhällen framställs som naturligt uppdelade. Vi får lära oss att uppfatta världen genom binära 

motsatspar, i kategorier av kvinnligt respektive manligt. Det kan handla om kläder, färger, former, 

känslor, beteenden, yrken, hobbys osv. Genusessens är dock flytande, det betyder att ett och samma 

genuskodade objekt/beteende mm. kan skifta mellan att representera kvinnlighet och manlighet. Denna 

föränderlighet förklarar varför dessa begrepps innebörd varierar genom historien. Det är exempelvis 

inte samma kriterier som definierade manlighet på 1920-talet som idag. Kvinnlighet och manlighet är 

relativa begrepp, kulturella, samhälleliga och tidsanpassade konstruktioner. I den betydelsen använder 

jag dessa ord i uppsatsen, med tänkta citationstecken. Det gemensamma för män från olika tider är 

dock att de bara utifrån sitt kön har ansetts vara en samtida kvinnas motsats och vice versa. Stabiliteten 

i genussystemet utgörs av definierandet genom motsatser, dess föränderlighet i att dessa motsatser 

avgörs av samtida normer. 

                                                           
5
 Nina Björk, Under det rosa täcket (Stockholm: Wahlström och Widstrand, 1998), s. 15. 

6
 Hirdman, s. 42. 

7
 Butler, s. 28.  

8
 Hirdman, s. 75. 

9
 Hirdman, s. 36.  
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Alla de motsatser som kvinnan och mannen utgör anses goda att kombinera då de sägs komplettera 

varandra. På så sätt framstår kombinationen av en man och en kvinna som det korrekta, vad Hirdman 

kallar det idealtypiska paret.
10

 

1:3:5 Den heterosexuella matrisen 

Butler menar att för att kroppar ska framstå som begripliga kräver vår kultur en enhetlig 

sammansättning av kön, beteende och egenskaper samt ett begär efter det motsatta. En människa med 

slida ska på grund av denna slida vara kvinnlig och känna heterosexuell kärlek och lust till en 

människa med penis som på grund av denna penis ska vara manlig. Denna reglerande hegemoniska 

modell, som utgår från könet som orsak, kallas för den heterosexuella matrisen.
11

 

Problematiken med den heterosexuella matrisen är att den ofta framställs som biologiskt reglerad 

och därför värd att bevara. Men denna sammansatta symmetri är enligt Butler varken biologisk eller 

nödvändig. Snarare är det en generalisering som bidrar till reglering, till anpassning, till stereotyp 

produktion och krav på vissa känslor och en viss typ av lust. Om en människa inte identifierar sig eller 

passar in i det trånga stereotypa fack som hen är tilldelad, blir hen genast märkbart avvikande och ofta 

dömd som felaktig. Heterosexualiteten blir således en obligatorisk norm.  

1:3:6 Sexualitetens bakgrund 

Kristendomen bär en stor del av ansvaret för naturaliseringen av den heterosexuella matrisen. 

Historiskt sett har sexuell drift, definierat som en viss sexualitet, enligt historikern Robert Aldrich, 

bara funnits sedan 1869.
12

 Tidigare användes inte termer som hetero- och homosexuell, inte heller det 

sättet att kategorisera människor. Definierandet av människor i olika grupperingar utifrån deras 

kroppar och sexuella preferenser är enligt Aldrich en föränderlig process. Under antiken var 

exempelvis samkönade relationer de högst värderade och sex var en lustfylld aktivitet som delades 

med vänner.
13

 Under kristendomens dominans fanns länge bara kategorierna normal och onormal. Den 

senare var långt ifrån en kategori enbart för samkönade handlingar, det sexuella begäret per se ansågs 

strida mot den normala, av kyrkan godkända, sexualiteten. Det vill säga den sexualitet som syftade till 

fortplantning utan njutning. Enligt religiösa traditioner var samlaget länge enbart accepterat i 

reproduktiva syften,
14

 därav krävande kombinationen man och kvinna, tvåkönsmodellens idealtypiska 

par.
15

 

Definierandet av en heterosexuell läggning sker för att stabilisera synen på reproduktivt sex som 

det naturliga. Instiftandet av en homosexuell läggning sker för att stabilisera en kategori som får 

definiera det avvikande, det straffbara, det diagnostiserat sjuka, det förtryckta och nedtystade. Här kan 

                                                           
10

 Hirdman, s. 56. 
11

 Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda (Stockholm: Atlas, 2002), s. 71.  
12

 Robert Aldrich (red.) Gay. En världshistoria (Stockholm: Natur och Kultur, 2007), s. 167. 
13

 Aldrich, s. 77.   
14

 Aldrich, s. 79.  
15

 Hirdman, s. 37.  



7 

vi också förstå hur människor som placerats i det heterosexuella facket har kunnat utnyttja 

kategoriseringen. Genom att det heterosexuella samlaget till skillnad från det homosexuella har ansetts 

värdigt har människor i det heterosexuella facket kunnat maskera sin sexuella drift bakom ett 

reproduktivt syfte. Vidare ligger det en viss ironi i det heteronormativa projektet att motarbeta 

homosexualitet med tanke på den beroendeställning som denna distinktion baseras på. 

Heterosexualitet förutsätter och kräver ett supplement, en homosexualitet för att kunna konstruera 

denna ”normala” identitet.
16

 De två kategorierna definieras av varandra. Sexualitet, som vi definierar 

den idag, är alltså inte en fast och ursprunglig sanning. Definitioner, ord och dess innebörder förändras 

över tid, även vad som anses lämpligt.  

1:4 Frågeställningar 

Mina övergripande frågeställningar är: Hur ser villkoren ut för flickor i flickskolan, pojkar i 

pojkskolan och flickor respektive pojkar i den moderna samskolan? Vilka skillnader framträder? Hur 

gestaltas kvinnlighet respektive manlighet, och hur stabiliseras heterosexualitet som obligatorisk norm 

i de olika diegeserna? Hur kan det skildrade utanförskapet förklaras i relation till genussystemet? 

I analysen av Agnes von Krusenstjernas två Tony-romaner undersöks den sexuella driftens 

otvungna uttryck bortom normering. Hur förändras denna drift efter restriktioner och kategorisering?  

 I Jan Guillous Ondskan studeras hur skapandet av manlighet går till i den enkönade skolmiljön. 

I Jonas Gardells trilogi om Juha studeras genusrelaterat våld. Varför ökar våldet i sexuella 

sammanhang? Juhas uppbrott analyseras genom vad Butler kallar subversiva kroppshandlingar, den 

medvetna provokationen mot genussystemet.  

Därefter följer en sammanställande komparativ studie utifrån resultaten av de enskilda analyserna, 

där jag utgår ifrån frågan vad vi kan lära oss och dra för slutsatser av denna undersökning. 

1:5 Metod och material 

De skönlitterära verken studeras med stöd i den ovan presenterade genusvetenskapliga teoribildningen.  

Fördjupning av teorierna utgår främst ifrån Judith Butlers Genustrubbel och Yvonne Hirdmans Genus 

– om det stabilas föränderliga former. Som metod använder jag mig genomgående av ett 

textanalytiskt tillvägagångssätt, med en del komparativa inslag.  

Vad beträffar tidigare forskning finns en hel del skrivet om Agnes von Krusenstjerna. Anledningen 

till att jag valt att inte använda mig av dessa texter i min undersökning är att de inte berör 

Krusenstjernas Tony-svit utifrån det postmodernistiska och queerfeministiska perspektiv som 

uppsatsen utgår ifrån.
17

 Ingen postmodernistisk och/eller queerfeministisk forskning har heller 

bedrivits om Jan Guillous Ondskan eller Jonas Gardells Juha-trilogi.  

                                                           
16

 Butler, s. 199 f. 
17

 En queerfeministisk aspekt av Krusenstjernaforskningen finns tillgänglig i Tänd eld! Essäer om Agnes von 

Krusenstjernas författarskap, red. Jenny Björklund och Anna Williams. Detta verk har inte varit relevant för min 

undersökning då det främst behandlar Krusenstjernas böcker om Fröknarna von Pahlen.  
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2. Den performativa uppväxten 

2:1 Tony och flickskolan 

2:1:1 Hemligheten som gör kvinnor 

Agnes von Krusenstjernas böcker Tony växer upp och Tonys läroår skildrar en överklassflickas liv 

från barndom till nitton års ålder vid 1900-talets början. Barn från borgar- och överklassen läser 

tillsammans i folkskola till tio års ålder. Vid elva års ålder delas barnen sedan upp i könsseparerade 

skolor. I den norrländska stad där handlingen utspelar sig studerar pojkarna då vid 

Elementarläroverket och flickorna vid Melanderska flickskolan. Den obligatoriska uppdelningen med 

läroverk för pojkar och flickskola för flickor, resulterar i att barnen från elva års ålder nekas andra 

möjligheter än att uppfostras rakt in i genussystemet. I början av Tony växer upp är huvudpersonen 

Tony elva år och börjar i flickskolan. Som läsare är vi lika separerade från läroverket som hon, därför 

finns bara en begränsad inblick i hur pojkar formas till pojkar. På Melanderska flickskolan präglar en 

sträng religiös anda flickornas tillvaro och lär dem att anpassa sig till traditionen. Alla lärare är 

kvinnor som även de har utbildats av kvinnor. Flickorna undervisas i kvinnligt kodade ämnen som här 

innebär olika typer av handarbete. Melanderska flickskolan skildras som en insocialisering i 

kvinnlighetens dygder. Flickornas utbildning handlar om att förbereda dem inför för 

äktenskapsmarknaden och äktenskapet. De ska formas till goda hustrur och mödrar. 

Kopplingen att de duktigaste flickorna också är de mest kvinnliga präglar delvis även klassens 

interna genusproduktion. De duktigaste flickorna befinner sig högst i hierarkin och bildar hemliga 

handarbetsföreningar. Men det är inte bara duktigheten som placerar dessa flickor närmast den 

kvinnliga normen, det är också att de är invigda i sexualitetens och barnalstrandets hemligheter. 

Skolans religiösa prägel gör sexualiteten till ett förbjudet ämne att både tala om och ägna sig åt. Att 

lära känna sexualitetens hemligheter ses därför som en symbolisk invigning i vuxenvärlden. Således 

ses det också som kvinnligt att, likt en vuxen kvinna, fortsätta bevara det som en hemlighet. Detta 

hemlighetsmakeri fungerar även som uteslutningstaktik för att sålla ut de flickor som inte vet. De 

hemliga handarbetsföreningarna har sammankomster där väl utvalda flickor imiterar vuxna kvinnor. 

De stickar, skvallrar om skandaler, män och giftermål och talar i kod om det förbjudna. När Lena, den 

mest populära flickan i skildringen, visar boken Äktenskapet – En gift kvinnas plikter, stönar de andra 

längtansfullt.
18

 De invigda flickornas gemensamma mål är att låta dessa plikter bli deras egna.  

Hirdman menar att genussystemet ofta inte alls ifrågasätts eftersom att det förefaller så universellt 

och självklart.
19

 Genussystemet ”är” kulturen och denna kultur förefaller naturlig då den påstås vara 

baserad på natur. Natur filtreras dock alltid genom kulturen.
20

 På Melanderska flickskolan finns inte 

tanken på att ifrågasätta vare sig natur- eller kulturbegreppet då den miljö de vistas i tar 

                                                           
18

 Agnes von Krusenstjerna, Tony växer upp (Stockholm: Albert Bonniers Förlag AB, 1960), s. 130 ff.  
19

 Hirdman, s. 75. 
20

 Björk, s. 57.  
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genusordningen för givet. Produktionen av genus bibehålls och stärks genom skolans, lärarnas och 

flickornas ständiga reproducerande av det. Det performativa upprepandet, för att anknyta till Butler, är 

på Melanderska flickskolan starkt sammankopplat med det eftersträvade vuxentillblivandet. Flickorna 

kan inte bli vuxna förrän de lärt sig det ständiga upprepandet som gör dem till kvinnor. 

På Melanderska flickskolan är det gemensamma hemligheter som bildar starka band mellan 

flickorna. Dessa flickor bildar grupperingar och beskrivs ofta som viskande och förtegna. 

Utanförskapet från dessa grupperingar kan ofta förklaras i okunskap om sexualitetens hemligheter. 

Berättelsens huvudperson Tony kommer till skolan helt ovetande om vad sexualitet handlar om. Utan 

förkunskap kan hon inte heller lära sig i skolan eftersom att flickorna bara viskar i antydningar, utan 

ord och förklaringar. Eftersom att kvinnlighet i klassen inkluderar kodat prat om sexualiteten, så anses 

och anser sig Tony inte riktigt bli kvinna även om hon klär sig, uppför sig, och gör kvinna på alla 

andra plan. Med sitt kvinnliga genus borde hon, men kan inte fullborda denna process och förblir 

därför utanför. Denna sista performativa del är avgörande.  

2:1:2 Träningsläger i heterosexuell matris 

På vintrarna ordnas gemensamma barnbaler för flickorna från Melanderska flickskolan och pojkarna 

från Elementarläroverket. Detta är bjudningar när flickor och pojkar mellan elva till tretton år träffas 

för att öva sig inför vuxenlivets heterosexuella parbildning. De bjuds på supé och dans, flickorna 

uppklädda i vita klänningar och pojkarna i sjömanskostymer. Barnbalerna arrangeras av 

överklassocieteten och syftet är att barnen ska tränas på att närvara vid de sociala tillställningar som 

hör det vuxna överklasslivet till.
21

 Balerna är utstuderat planerade av de vuxna med syftet att barnen 

ska tränas in i sina könsroller. Alla lekar och danser är exempelvis arrangerade och utformade att 

uteslutande handla om heteronormativ parbildning. Leken ”Fria på narri” går ut på att flickorna tyst 

väljer ut sig en kavaljer. Pojkarna faller sedan i tur och ordning ner på knä framför flickorna så att 

dessa får träna på att neka och acceptera ett frieri.
22

 

Barnbalerna är ett exempel på hur den heterosexuella matrisen stadgas som någonting allmängiltigt 

och naturligt. Vi kan se hur tron på tvåsamhet stärks i och med att alla lekar är utformade med syftet 

att bli vald. Av barnen upplevs barnbalerna som uppskattade avbrott i vardagens skolgång och 

”lekarna” uppfattas just som roliga lekar. Ritualerna kring den heterosexuella parbildningen tar barnen 

sedan med sig till den gemensamma lekplatsen. Där leker de bland annat ”Skära havre”, vilket är en 

parbildningslek som avslutas med att ett av barnen inte blir vald. Detta barn ställs i mitten, medan 

paren skrattar, pekar och skriker att ”ingen ville ha’na”.
23

 Genom leken skolas barnen in i de normer 

som genererar en partner. Dessa normer är i sin tur kopplade till den heterosexuella matrisen, som 

kräver inordning i de traditionella genusstereotyperna. För att bli valda ska flickorna vara vackra och 

följsamma. På barnbalerna vill ingen pojke dansa med flickan tjocka-Lisa, eftersom att övervikt är en 
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dålig kvalité för flickor. För pojkarnas del råder inte samma smalhetsideal. Breda pojkar med tjocka 

kinder anses vackra. Dåliga egenskaper för pojkar är handsvett och klumpighet som att trampa flickor 

på fötterna. Enligt rådande manliga norm är det mer typiskt för pojkar att vara klumpiga och därför 

mer accepterat än om en flicka skulle vara det. Men, för att en pojke ska bli populär, ska han 

eftersträva en vuxen mans handlingsmönster, vilket i den skildrade miljön är präglat av artighet, 

vältalighet och pondus. 

Således kan vi se att genusnormerna för både flickor och pojkar är direkt hämtade från 

vuxenvärlden. Från ett vuxenperspektiv skriver Tony om barnbalen; ”Och i salen, där värmen och 

dansen gjorde oss yra och bullersamma, spelades, utan att vi själva hade en aning därom, i barnsliga 

scener förspelet upp till livets stora skådespel, också det en lek ’på allvar eller narri’ och där våra egna 

roller kanske redan voro skrivna…”
24

 I min läsning kan barnbalerna förstås som rituella träningsläger 

där barnen lär sig att bilda heterosexuella tvåsamheter av kvinnlighet och manlighet, för att lära sig ett 

vuxenliv som enbart erbjöd det alternativet. 

2:1:3 Sexualitet före den obligatoriska heterosexualiteten 

I början av puberteten upptäcker Tony sin kropp och att finner ”njutning” och ”vällust” vid 

utforskandet av den.
25

 Detta föranleder hennes moster att ta ett allvarligt samtal med henne: ”Din 

kropp är inte din egen, […] Du vet ju att Gud har skapat dig, och det man skapt vill man inte ha 

förstört eller smutsat. Gud har inom dig nedlagt goda och onda begär. Det är de onda du skall strida 

emot.”
26

 Inledningsvis bör symboliken i påståendet ”Din kropp är inte din egen”, påpekas. Tonys 

kropp, likt alla barns kroppar, fungerar just som orsak till den maktlöshet de ställs inför i livet (jag 

återkommer senare till diskussionen huruvida kroppen/könet är orsak eller verkan). I den genusstyrda 

ordningen styr den könade kroppen vilket liv som väntar. För att inordna sig i ordningen, innebär det 

för Tonys del, att det hon kan göra med sin kropp, verkligen inte är hennes beslut. Mosterns orsak till 

denna maktlöshet över den egna kroppen, det vill säga Gud kan dock snarare förklaras i termer av 

rådande samhälleliga föreställningar och normer.  

Vad Tonys moster syftar på är omskrivningar för det förbjudna. Det handlar om fenomen som 

enligt religionen inte bör finnas, den sexuella lusten och driften. Mosterns antydningar går dock Tony 

helt förbi, hon förstår inte. Således förvrängs Tonys kroppsuppfattning till visionen av den egna 

kroppen som en behållare av goda och onda begär. Hur dessa ter sig, vad de innebär, vilka som är de 

goda och vilka som är de onda har hon ingen aning om.  

Längre in i berättelsen, höstterminen när Tony fyller sexton år, börjar Maud i klassen och de två 

blir genast vänner. Maud talar ständigt om kärlek och erotik i berättelser om män och kvinnor. Hon är 

själv mycket medveten om sin dragning till flickor, framförallt till Tony, men besitter även en 

medvetenhet om vikten av att inte tala högt om detta. Maud är väldigt intim med Tony, och genom 
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Tonys blick skildras hela Mauds varelse som oemotståndlig. Tony beskriver hennes fascinerande röst, 

hennes heta, friskt doftande läppar, hennes skratt och hennes glittrande, svärmiska ögon.
27

 Tony vet 

inte vad lust och begär är, varken känslorna eller deras namn. Därför handlar det för Maud om att få 

Tony att känna dessa känslor och tycka om dem, innan Tony lär sig känslornas ord och blir avskräckt 

för att dessa även betecknar någonting opassande. Maud talar alltså om kärlek och lust som någonting 

exklusivt mellan en man och en kvinna. Tony som saknar erfarenheter av detta slag tänker tillbaka på 

kadett Puke. Detta är den enda man Tony vistats ensam tillsammans med, mötet bestod dock bara av 

en kort promenad. Och medan Maud berättar om kärlek börjar Tonys ”känsla alltmer kostymera sig till 

likhet med den kärlek min väninna beskrev”.
28

 Men Maud lär Tony kärlek och lust genom sitt sätt att 

agera; ”Hon smög sig intill mig mjuk som en våg. Hennes hår doftade! Hennes hud doftade! Något 

liknande en svindel kom över mig. Hon tryckte sin mun mot min.”
29

 Den sexuellt naiva Tony kopplar 

således inte samman känslorna för Maud med en samkönad relation. Med andra ord lär sig Tony att 

känna känslorna för Maud, men att applicera orden på pojkar, i tron att kärlek och lust är tomma ord 

och att vänskap är sexuellt laddad intimitet. 

Till en början ifrågasätter Tony Mauds kyssar eftersom att flickor ”inte brukar […] kyssa 

varandra”, men Maud säger henne att bästa vänner gör det. När deras vänskap fortskrider blir Tony 

van vid att hon och Maud kysser varandra, men ”hennes kyssar förvirrade mig på något sätt. För mig 

hade hon ett slags trolsk tjusning, men jag tyckte inte om kyssarna; åtminstone skulle jag inte ens för 

mig själv vilja erkänna att min motvilja för dem ej var så stark, som jag låtsade.”
30

 Problemet med 

kyssarna handlar just om att dessa, till skillnad från de andra handlingar och känslorna mellan henne 

och Maud, har namn och definitioner. Då kyssandet för Tony är en aktivitet helt och hållet förknippad 

med den heterosexuella kärleken uppstår ett tvivel kring Maud. Tony upplever att hon måste tycka illa 

om de kyssar hon i själva verket tycker om. 

När Maud vill ta deras sexuella umgänge ett steg längre kommer både klimax och vändpunkten i 

deras relation. Maud klär av Tony som känner en ”längtan efter ett obeskrivligt något, vars namn jag ej 

visste […] det skrämde mig, och ändå kändes det, som om det just nu skulle vara skönt att få hänge sig 

åt detta som skrämde.”
31

 Tonys rädsla för det okända leder till att hon springer därifrån, men; ”Jag 

förstod inte då, att min rädsla delvis berodde på att jag, samtidigt med att jag stöttes tillbaka ifrån 

henne, drogs till henne, som om hon varit en magnet.”
32

 

2:1:4 Könet som verkan 

I Tonys skildrade uppväxtmiljö, som omfattar hemmet såväl som skolan, råder en gammeldags 

uppfattning om könet som orsak. En tro att biologi är ödet och att det biologiska könet reglerar 
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personligheten och styr sexualiteten mot motsatt kön, alltså ett klassiskt exempel på den heterosexuella 

matrisen. Tony tränas likt alla andra barn i parbildning, men eftersom att hon inte har någon kännedom 

om att par förväntas ha samlag saknas länken mellan tvåkönad parbildning och sexualiteten. Vi kan 

alltså se en spricka i systemet.  

Enligt Butler är könet både diskursivt och perceptuellt,
33

 med det menar hon att könet, genom våra 

språkliga definitioner av det, enbart är just en definition. När vi talar om könet separerar vi en del av 

kroppen och namnger det penis eller slida. Genom att låta könet vara kroppens erogena centrum 

redigeras resten av den erogena kroppen bort till periferin. Könet blir så att säga en samlingspunkt för 

kroppsliga funktioner som egentligen inte har ett givet samband. Genom att tillskriva könet sexualitet 

och reproduktiva syften är könet plötsligt det centrala, medan resten av människan är ovidkommande. 

Vår definition av könet kan på så sätt ses som en diskurs. Denna diskurs präglar vår 

uppfattningsförmåga att se kroppen på ett visst sätt, begränsar den. Genom att kroppen 

könskategoriseras blir den fragmenterad. Beteende och sexualitet, som vi kan förstå som sociala och 

kulturella konstruktioner, kan alltså inte naturligt uppstå från könet. Snarare är könet en följd av dessa 

diskurser. Eller med Butlers ord:  

Genus borde då inte uppfattas blott som den innebörd som kulturen tilldelar ett på förhand givet 

kön […] genus måste också syfta på den produktionsapparat varigenom könet överhuvudtaget blir 

till. Det innebär att genus inte förhåller sig till kulturen som kön till naturen; genus är också det 

diskursiva/kulturella medel varigenom ”könad natur” eller ”ett naturligt kön” skapas och etableras 

som något ”fördiskursivt”, något som föregår kulturen, en politiskt neutral yta på vilken kulturen 

verkar.
34

 

 

Könet är alltså inte orsak, könet är verkan. Därför kräver alla de företeelser som förväntas komma 

”naturligt” eller ”automatiskt” därifrån träning, prägling, inlärning men framförallt upplysning. Tonys 

avsaknad av kopplingen mellan parbildning och sexualitet resulterar således i att hennes ”könsdrift” 

inte följer de normer för heterosexuella drifter som förefaller ”naturligt”. 

Efter en skandal på Melanderska flickskolan, där Maud och en annan flicka har ertappats 

tillsammans på toaletten blir Maud relegerad och alla flickor viskar om ”det förskräckiga”. Tony har 

fortfarande inte kunskap nog för att förstå vad som har hänt. Lena, den populäraste flickan i klassen 

förklarar för henne att ”saker som man inte ens vet namnet på äro i allmänhet de farligaste”.
35

 

Homosexualitet ”är” alltså det farligaste, det som inte ens kan uttalas namnet på (”The love that dares 

not speak its name”).
36

  

Sexualiteten förväntas heterosexuell, men då ämnet tystas ner till att inte alls talas om, skapas 

oavsiktligt ett fritt spelrum för sexuellt begär, ett sätt att uppleva sexuell drift innan kategoriseringen. 

De känslor Tony upplever tillsammans med Maud blir således varken hetero- eller homosexuella 
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begär, de blir bara rena begär. Eftersom att Tony inte har kännedom om det värderande i begäret, det 

vill säga att begäret per se enligt religionen är syndigt, vet hon inte att uppfatta sina begär som 

syndiga.  

2:1:5 Sexualitet efter upplysning 

Långt senare berättar en yngre flicka för Tony vad sexualitet ”är”. Tony lär sig därigenom kulturens 

heteronormativa sexualitet. Hon lär sig att definiera lust och begär som syndiga. Vidare att sexualitet 

handlar om heteronormativ parbildning och reproduktion. Invigningen i den kulturellt normerande 

sexualiteten styr hennes begär mot en heterosexuell anpassning. Tony reflekterar inte längre över de 

tidigare samkönade sexuella begären eftersom att dessa förnekas eller framställs som onda begär. 

Tonys barndomsvän Bo berättar i förtroende för henne om sina intima känslor för deras 

gemensamma vän Magnus. Bo är rädd att något ska hända honom, att han ska ”förvandlas till något”. 

Han beskriver det som en känsla som ”kommer över mig ofta, när Magnus ser på mig. Och ändå älskar 

jag ibland till och med den där rädslan”.
37

 Tony inser att Bo försöker beskriva samma dragning som 

uppstått mellan henne själv och Maud och tänker att ”Män och kvinnor kanske ändå icke voro så 

märkvärdigt olika varandra? Samma sensationer! Samma upplevelser! Samma rädsla och samma 

dragning!”
38

 Efter detta konstaterande väljer dock Tony att göra skillnad på människor och människor, 

och deras rädslor och dragningar. Hon tar avstånd från Magnus. Efter att ha trätt in i heterosexualiteten 

så kan Tony utnyttja denna, enligt kulturen, korrekta position för att definiera Magnus 

(homosexualiteten), som felaktig. Hennes syn på människor som Maud och Magnus förändras. 

Plötsligt framträder de som farliga för att de utstrålar en samkönad dragningskraft. Det är emellertid 

”inte fel” på den som dras till dem eftersom att det bara är ett ont begär, en prövning som en ska lära 

sig att motstå och motarbeta. Och genom att ta avstånd tycker sig Tony kunna ”rädda sig själv”.  

Bo får en ny vän som heter Herbert, de umgås dagligen och de stunder de inte är tillsammans talar 

Bo oavbrutet om honom. ”Jag har aldrig haft en sådan vän. […] Vore jag flicka skulle jag bli kär i 

honom.”
39

 Här kan vi se ett exempel på det Butler betecknar som genuskoherensens reglerande 

praktik. Det vill säga att kön, genus och drift ”är” eller måste vara någonting enhetligt. Enligt denna 

logik kan inte kärlek vara enbart en känsla. Kärleken är omöjlig att separera från det nödvändiga 

syftet, reproduktionen.
40

 Begär och reproduktion är ett och samma och därför ”kan inte” Bo vara kär i 

Herbert som man. ”Vore jag flicka skulle jag bli kär i honom” blir också en påminnelse till både 

honom själv och Tony om vad som är lämpligt. Således presenterar Bo Tony och Herbert för varandra, 

men när de börjar umgås blir han svartsjuk. Känslan av kärlek finns givetvis kvar. När Tony får 

känslor för Herbert, och med ord kan identifiera känslan som attraktion, inser hon att hon känner igen 

känslan från Maud och ”därför blev jag också ängsligt rädd för att något frivolt och orent skulle smyga 
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sig in i min böjelse för denna yngling”.
41

 Efter heterosexualitetens inträdande finns där en spärr, Tony 

måste först försäkra sig om att kön, genus och drift stämmer överens innan hon kan tillåta sig att 

känna.  

2:2 Erik och internatskolan på 50-talet 

2:2:1 Den kamratuppfostrade mannen 

I Jan Guillous Ondskan får vi följa Erik från det han är fjorton till han är sexton år, under hans två år 

på Internatskolan Stjärnberg. Tiden för berättelsen är slutet av 1950-talet. Erik kommer från ett hem 

där han dagligen blivit slagen av sin far och en skola där han varit ledare för ett kriminellt gäng. 

Stjärnberg är en pojkskola bestående av realskolan och gymnasiet där pennalism, under namnet 

kamratuppfostran, är den vedertagna metoden för att upprätthålla ordningen. Skolans elever är 

organiserade i enlighet med kamratuppfostranssystemets makthierarki. De äldsta eleverna sitter i 

trygga maktpositioner, skyddade av en specialskriven lag som gynnar deras intressen och förbjuder 

någon att röra dem. Denna lag ger även de äldsta eleverna rätten att slå och förnedra yngre elever så att 

dessa ska lära sig sin plats. Systemet kan liknas vid en fostringsideologi som handlar om den 

symboliska utvecklingen från pojke till man, i avseendet att pojke betyder ”den som lyder” och man 

”den som åtlyds”. Fostringsideologin handlar om att lära sig att förnedra, genom att själv bli 

förnedrad. Systemet bevaras genom vetskapen att de alla så småningom kommer att inta 

maktpositionen och ges möjligheten att hämnas för allt de själva fått utstå på vägen dit.  

I Hirdmans tvåkönsmodell definieras, som jag redan pekat på, män och kvinnor utifrån varandra, 

som varandras motsatser. Vidare menar Hirdman på att det är i ”enkönade situationer”, i sammanhang 

med t ex enbart män som den detaljerade utformningen av tidsaktuella maskuliniteter utformas. Denna 

utformning kallas även den homosociala formeln. Detta sker genom kamp och konkurrens och 

resulterar i uppkomsten av den manliga normen,
42

 vilket är ett konstruerat ideal om hur den perfekta 

mannen är. I den samkönade kampen separeras män till de som lyckas respektive misslyckas med att 

leva upp till detta stereotypa ideal. De som lyckas räknas som manliga medan de som misslyckas 

utpekas som omanliga. På så sätt skapas binära kontraster även inom manligheten. Det som 

kontrasterar och således definierar manlighet; det vill säga kvinnlighet och omanlighet blir således 

likställda, de representerar båda någonting en man bör akta sig för.  

På Stjärnberg definieras pojkarnas manlighetsskapande i relation till skolans hierarkiskt ordnade 

manlighetsnorm, byggd på våld, hot och känslokyla. Förloraren i slagsmål, den som gråter, visar sig 

rädd, feg, ger upp eller ber om nåd är omanlig och blir kallad flicka/fitta. För att ordningen i 

kamratuppfostranssystemet ska bibehållas måste de rituella slagsmålens förlorare vara en av de yngre 

eleverna; allt enligt logiken att de överordnades manlighet skapas genom utpekande av de 

underordnades omanlighet.  
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Enligt Butler reglerar den heterosexuella matrisen vårt behov av begripliga genus. Detta innebär 

som sagt koherens och kontinuitet mellan kön, genus och sexuellt beteende
43

 (Jag återkommer senare 

till sexualiteten). Den manliga norm som råder på Stjärnberg präglas av brutalitet. För pojkarna blir 

brutaliteten en del av deras manlighetsskapande. I pojkarnas ögon är deltagandet i de performativa 

våldshandlingarna den enda vägen som leder till vuxentillblivelsen, den enda väg som öppnar dörren 

till den eftersträvade manligheten. Därför ifrågasätter de inte kamratuppfostrans underkastelseritualer, 

trots medvetenheten om vad det egentligen handlar om. Genom det kollektiva deltagandet i ritualerna 

stärks också övertygelsen om att brutaliteten som synonym med manlighet. Som födda pojkar blir 

brutaliteten något som Stjärnbergseleverna föreställer sig att de måste underkasta sig. I det rådande 

kamratuppfostranssystemet blir brutaliteten pojkarnas enda väg att förstå sig själv som pojkar och 

därmed som begripliga subjekt inför sig själva.  

De äldsta eleverna på Stjärnberg har gått igenom hela kamratuppfostringstiden. Genom sina 

maktpositioner befinner de sig närmast den manliga norm som råder på internatskolan. Bibehållandet 

av positionen kräver dock ett fortsatt utförande av de performativa manlighetshandlingarna. Enligt 

Butler kan vi aldrig riktigt vara genus.
44

 Detta eftersom genus inte är en realitet utan en föreställning. 

Genus är en pågående process som kräver handling. Genus är alltid ett blivande. Utifrån det 

perspektivet kan vi betrakta Stjärnberg som en mikrokosmisk genusfabrik där performativa 

våldshandlingar förvandlar människor till manligt stereotypt beteende. 

2:2:2 Den ”moraliska” mannen. 

När berättelsens huvudkaraktär Erik kommer till Stjärnberg blir han den förste realskoleeleven att 

ifrågasätta systemet. Erik vägrar ligga på knä framför de äldsta eleverna och putsa deras skor. Han 

vägrar bli slagen och straffad. Eftersom att Erik inte följer skolans regler för kamratuppfostran kan han 

inte ingå i gemenskapen. Redan från början präglas därför hans skoltid av ett utanförskap. På 

Stjärnberg finns en invald domstolsliknande förening som kallas Rådet. Denna förening består av en 

grupp fjärderingare som delar ut straff för diverse förbrytelser mot det interna regelsystemet. Då Erik 

anses ha provocerat Rådet blir han utmanad till Rutan. Det är en plats bakom matsalen där yngre 

elever som ”betett sig illa” utmanas att slåss mot två medlemmar av Rådet.  

Att beskåda misshandel i Rutan är ett stort nöje på skolan. Likt barnbalerna i Krusenstjernas böcker 

utgör misshandel ett avbrott i en hårt styrd vardag vilket resulterar i ett okritiskt uppskattande av den. 

Bisarra genusskapande ritualer framstår och fungerar genom avbrottslogiken som tillställningar som 

eleverna frivilligt deltar i. I Rutan samlas Stjärnbergs elever under skrik och jubel för att beskåda den 

utmanade eleven ”dubbas till råtta”. Denna elev misshandlas sedan av de två rådsmedlemmarna till 

dess att han kryper ut och ber om nåd. Det finns inget tvång att anta utmaningen, men om det utvalda 

offret inte dyker upp får han istället kallas Råttan i resten av sin skolgång. Detta är enligt det gestaltade 
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skolsystemets logik det värsta som kan hända och därför antar i regel den yngre eleven utmaningen, 

trots att situationen är mycket ofördelaktig.
45

 Erik antar utmaningen till Rutan och blir den första 

realskoleelev som lyckas vinna ett slagsmål över två gymnasieelever. Detta genererar däremot inte den 

status Erik har förväntat sig. Syftet med Rutan är nämligen att realskoleeleven ska förlora och därför 

anses Eriks vinst istället som traditionsbrytande.
46

 Eriks övertygelse att den rådande 

kamratuppfostranshierarkin är orättvis och omoralisk stärks därmed. Han vill avslöja att den rådande 

manliga makten bara är en föreställning. Han bestämmer sig att förändra systemet, med målsättningen 

att aldrig bli som rådsmedlemmarna.
47

 Erik inleder således en ”moralisk” protestaktion för att vinna 

över Rådet med rättvisa metoder.  

På Stjärnberg ordnas idrottstävlingar där det enligt tradition är förbestämt och uppgjort att en 

rådsmedlem ska vinna. Erik bryter denna hederskod och vinner själv. När en rådsmedlem fimpar en 

cigarr på hans bröst står han oberörd och ler. När Rådet kastar in en tunna avföring i Eriks rum, 

hämnas han genom att hälla samma tunna över den mäktigaste eleven, Silverhiems ansikte. Erik låter 

sedan hela skolan veta om denna ”bedrift” och hånar Silverhielm offentligt. När Silverhielm slår Erik i 

ansiktet står han oberörd och tar emot slag efter slag tills hans ansikte är förstört. Efteråt går han 

demonstrativt runt för att visa upp ärren. Vidare slår Erik sönder människors ansikten, han bryter näsor 

och skrämmer upp gymnasieelever genom psykisk manipulation. Eriks moral rättfärdigar dock våld i 

hämndsyfte med logiken att personen i fråga då förtjänar att bli misshandlad.
48

 

Eriks försök att förändra kamratuppfostringssystemet handlar alltså om att vara modig i betydelsen 

våga ta stryk, att framstå oberörd när han blir misshandlad, att aldrig visa att han är rädd, att vinna 

rättvist genom att vara bäst, att slå hårdast, att tåla mest stryk, att springa fortast, att simma fortast och 

så vidare. Den kamp Erik bedriver handlar alltså inte om en kamp mot den stereotypt definierade 

manligheten, utan om en vägran att inordna sig i den underordnade position som han förväntas inta 

som yngre elev i skolans elevhierarki. Erik företräder vidare genom denna vägran konstruerandet av en 

annan manlig norm, som framstår som minst lika klichéartad.  

2:2:3 Manlighet och makt 

Stjärnbergs kamratuppfostringssystem kan beskrivas som en turordning. Det handlar om att inta sin 

plats i kön och tålmodigt invänta sin tur att inneha den manliga makten. Det är således ett mönster som 

enligt kamratuppfostringssystemets interna logik är rättvist. Dock är mönstret fortfarande präglat av en 

konkurrens som handlar om att bygga upp och upprätthålla bilden av manlighet. Erik kommer från en 

skola där hierarkin har präglats av en annan typ av rättvisa, en darwinistisk tro på det naturliga urvalet. 

Eriks logik utgår således från en annan form av tävlingsmentalitet. Enligt honom ska den som vinner 

bestämma eftersom att han är bäst. Konflikten mellan Erik och Rådet handlar alltså enbart om två 
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olika typer av mansproduktion som krockar med varandra. I enlighet med Hirdmans teori kan vi 

betrakta denna konflikt som ytterligare en nivå av konkurrens och kamp om makten att definiera 

maskulinitet. Det kan även vara intressant att observera hur slående lika innebörder dessa normativa 

manligheter utgör. Bortser vi från vilken ”moral” som ligger bakom, så handlar det om brutalitet. Båda 

dessa manligheter handlar om att slå hårt, spela oberörd, förnedra och underminera. Kort och gott om 

att dominera för att slippa bli dominerad.  

Rådsmedlemmarna med mest manlig status dominerar de yngre eleverna genom hot om 

omanlighet. Anledningen till att de misslyckas med att dominera Erik på samma sätt är att Erik spelar i 

deras liga. Erik är enligt skolans egen manlighetsnorm väldigt bra på att göra man. Han bryter 

visserligen mot skolans genusnormer, men hans utanförskap kan inte förklaras som ett brott mot 

genussystemet. Detta eftersom att han befinner sig i en topposition i det generella genussystemet. Erik 

gör alltså man enligt samma logik som han säger sig bekämpa.  

2:2:4 Mutade samlag och homofobi 

Det manlighetsskapande Stjärnbergseleverna ägnar sig åt, kan för att ytterligare belysas, studeras i 

relation till det underliggande heterosexuella normsystem, som enligt Butler är intimt sammanflätat 

med genussystemet. På Stjärnberg förväntas eleverna producera normativa och koherenta genus, något 

som i enlighet med Butler ställer krav på en heterosexuell begärssymmetri. Brott mot symmetrin hotar 

inte bara den heterosexuella normen utan påverkar direkt manlighetsskapandet. Den pojke som inte 

lever upp till normen sätter automatiskt både sin och skolans manlighetsnorm på spel. Bevarandet av 

den symmetriska ordningen sker genom hot om utanförskap.  

De enda flickor som finns på skolan är servitriserna. Av servitrisen Marjas berättelse framgår att 

några av servitriserna fungerar som eskortflickor åt fjärderingarna. Servitriserna hatar egentligen 

Stjärnbergseleverna för att dessa växer upp ”till förtryckare”. Att de ändå låter sig uppvaktas har med 

Stjärnbergselevernas ekonomiska tillgångar att göra. Dessa elever får mer i veckopeng än vad en 

serveringsflicka tjänar på två veckor. Servitriserna ser även en potentiell möjlighet att charma eleverna 

för att gifta sig rikt.
49

 Det sexuella umgänget mellan eleverna och servitriserna sker nattetid ”längs 

vägarna”. Likt allt annat på internatskolan präglas även utlevandet av heterosexualiteten av skolans 

maktordning. Det är manlig status att ha förlorat sin oskuld. Det är endast eleverna högst upp i 

hierarkin, de äldsta och rikaste, som har tillgång till servitriserna. Undantaget är förstås Erik, som 

bryter mot även denna regel och har en relation med Marja.  

Stjärnbergselevernas allmänna uppfattning är en övertygelse om att Kvinnan är sämre än Mannen, 

att vara ”feg som en tjej” är ett vanligt förekommande skällsuttryck. När eleverna leker krig för att öva 

brutalitet förnedras de som inte sköter sig genom att kallas hängfitta.
50

 Den här typen av förnedringar 

följer logiken med binära motsatser, teorin att en kvinna utgör en mans motsats. 
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Kamratuppfostranssystemet har som följd att alla elever stöps i samma form. Därav präglas 

Stjärnbergs elever av tron att också det motsatta könet kan generaliseras till en binär kontrast. Och 

eftersom att dessa elever tycker sig ha en eftersträvansvärd manlig norm framstår Kvinnan automatiskt 

som den sämre delen av det binära motsatsparet.  

På samma sätt som i Krusenstjernas skolskildring är homosexualitet ett tabuiserat ämne på 

Stjärnberg. Eleverna tillåts inte läsa böcker av homosexuella författare
51

 och lär sig genom lärarkårens 

tystnad att själva distansera sig från ämnet. När det ska väljas en ny prefekt till Rådet utser rektorn en 

elev som ska utmana Silverhielm som för tillfället innehar den positionen. Genom Eriks ögon 

framställs denna utmanare som en ”fjantig bögtyp […] som visserligen hade höga skolbetyg men som 

skulle vara ett skämt som profoss. Av någon anledning ville rektorsmakten ha kvar Silverhielm.”
52

 

Den utsedda kandidaten är genom sin, i Eriks ögon, ”bögiga framtoning”, en omöjlig kandidat som 

inte kommer att bli vald. När Erik definierar kandidaten som en ”fjantig bögtyp” skapas denne som en 

binär motsats till Erik själv, eller snarare till hur Erik definierar sig själv, som den hårda, tuffa, 

heterosexuella mannen. Utpekandet av kandidaten som såväl potentiellt homosexuell och därtill fjantig 

är också ett uttryck för Eriks homofobiska hållning. Den skildrade situationen kan, då vi förstår den på 

detta sätt, läsas som ett exempel på den heterosexuella matrisens kraft. Den elev som i Eriks ögon har 

en ”bögig” framtoning döms helt sonika ut som omanlig.  

2:3 Juha och skolan på 70-talet 

2:3:1 Genushierarkier och medveten performativitet 

I Jonas Gardells trilogi skildras huvudpersonen Juha och hans skolklass från barndomen till 

ungdomsåren med en del framåtblickar mot vuxen ålder, vilket skapas genom att berättelsen delvis 

skriv utifrån Juhas position som vuxen. I den första delen, En komikers uppväxt skildras skolklassen i 

sjätte klass. I den klass vi möter är eleverna tilldelade olika platser i pojkarnas respektive flickornas 

åtskilda rangordningar. Thomas är längst ner i pojkarnas rangordning, han är tyst, osäker och utpekad 

som oskuld. Lennart och Stefan befinner sig högst i hierarkin. De är hårda, självsäkra och bra på att 

upprätthålla skenet av att ha sexuella erfarenheter. De pojkar som inte lever upp till den 

föreställningen misshandlar de och utpekar som mesar.
53

 Pojkarnas hierarki baseras på våld och 

grupptryck. När Juha ertappas i sällskap med den minst populära eleven Thomas förlorar han 

omedelbart den lilla manlig status han bitvis har lyckats tillskansa sig (även han befinner sig i botten 

av rangordningen). Vid ett tillfälle när Juha ertappas utmanas han av Stefan och Lennart att 

misshandla Thomas, vilket han också gör i hopp om att klättra i rangordningen. Hade han inte gjort det 

hade han själv blivit misshandlad.
54

 Vi ser här en logik, liknande den vi studerade i Ondskan, det vill 
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säga att platsen i den manliga rangordningen handlar om att utpeka andra som lägre, som omanliga. 

Vidare att ordningen upprätthålls genom våld, offentliga hån och rädsla för utanförskap.  

I flickornas rangordning befinner sig Jenny längst ner. Hon utpekas som en ”planka”, med fult, 

stripigt hår och fel kläder.
55

 De populäraste flickorna Pia och Eva-Lena befinner sig högst i hierarkin 

för att de är ”tidigt utvecklade”. Också flickornas hierarki upprätthålls genom grupptryck och våld, 

med den skillnaden att våldet inom flickhierarkin främst är psykiskt. De statusskapande kriterier inom 

rangordningarna blottlägger redan i sjätte klass de stereotyper som genusordningen vilar på. I nionde 

klass, skildrat i Ett ufo gör entré, har dessa, som en konsekvens av ungdomarnas efterstävande 

vuxentillblivande, ytterligare fördjupats. Precis som i både Guillous och Krusenstjernas böcker är 

ungdomars syn på vuxentillblivelsen starkt sammankopplat med genusnormer. 

I Gardells skildring av 1970-talets könsblandade skola framträder dock också en rad likheter i 

flickornas och pojkarnas vuxentillblivelse. Daglig hårtvätt, att röka och dricka, gå på trendklubben 

Village, ha märkeskläder och framstå som sexuellt erfaren är lika viktigt för båda könsgrupperna. 

Utifrån dessa kriterier bedöms vem som är vuxen. Samtliga elever är dock medvetna om att det 

förväntas olika saker av dem beroende på kön. Dessa till synes könsneutrala kriterier och handlingar 

betecknar således olika innebörder beroende på vilket kön det refererar till. Det sätt på vilket den 

sexuella erfarenheten erövras skiljer sig exempelvis markant mellan grupperna vilket jag återkommer 

till. Parallellt med dessa till synes likartade krav på ungdomars vuxentillblivelse styrs de även hårt av 

mer explicit skilda könsnormer. För flickorna handlar det om ständig bantning och att vara fri från 

kroppsbehåring. För pojkarna är inte bantning ett uttalat krav och kroppsbehåring snarare ett måste. 

Om pojkarna inte har hår under armarna bör denna brist döljas. Dessutom ska de ha skäggväxt, men 

bara för principens skull, då den bör vara bortrakad. Vi kan studera ett exempel; De populära flickorna 

Pia och Eva-Lena ifrågasätter om Juha verkligen rakar sig. Han ljuger och säger att han gör det, med 

de tror honom inte. ”Samma eftermiddag köper Juha rakhyvel och raklödder och börjar ursinnigt att 

raka sig. […] Förväntas Juha vara en sån som behöver raka sig så rakar han sig.”
56

 Över gränserna för 

de två könseparerade grupperna ”hjälper” eleverna alltså till att forma varandra efter rådande 

genusnormer. De olikartade stereotyperna definieras också utifrån varandra. Pojkarna förväntas 

exempelvis vara bäst och när en pojke kastar bollen kort är det ett ”tjejkast”.
57

 Här återfinns en logik 

baserad på samma binära definierande som i Ondskan.  

Medvetenheten om vad som gör en man och vad som gör en kvinna är allmänt känd i Gardells 

skolskildring. Alla eleverna vet att de performativa handlingar, som att ha eller inte ha hår, handlar om 

just handlingar. Ändå fortgår eleverna att utföra dem i tron att det måste göras. Detta beror på 

grupptrycket och det hårda klimatet i klassrummet. De som mest trovärdigt gör sig till kvinna eller 

man är de som är mest populära. Men också Jenny, som anses vara ”så ful att det inte ens är säkert att 
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hon är tjej på riktigt”,
58

 känner väl till alla performativa ritualer. För att Juha ska bli kär i henne tar 

Jenny fram sitt gömda smink och gör sig till kvinna. När hon går hem till honom för att visa sitt 

intresse förändras hennes hållning, hon sträcker på sig och gör sig stelare. Detta exemplifierar också 

hur eleverna i sina genusroller formar sina genusattribut mer binära när det handlar om parbildning 

(jag återkommer nedan till detta i en fördjupad analys). När Juha sedan berättar för Jenny att han är kär 

i Li blir Jennys instinktiva känsla en önskan att gå hem och tvätta av sig sminket.
59

 Jenny tycker sig få 

bevis för att hon, precis som alla säger åt henne, inte behärskar produktionen av kvinna. Således 

känner hon sig förödmjukad över att ens ha försökt.   

 

2:3:2 Den könscentrerade sexakten. 

Redan i mellanstadiet vet ”Juha och Jenny […] allt man behöver veta om sex. Pappan stoppar upp 

snoppen i mammas slida och då kommer det ett gult frö som blir ett barn”.
60

 Den första 

sexualundervisning eleverna i Juhas klass kommer i kontakt med är samlag som någonting funktionellt 

som existerar för reproduktiva syften. Således stadgas redan här tron att sex är någonting exklusivt för 

kombinationen man/kvinna. Egentligen stadgas ytterligare en begränsning, det vill säga samlaget som 

en exklusiv kombination av två olikt definierade könsorgan. När eleverna senare upptäcker 

pornografin och det börjar talas om sex i skolan, kompletteras den första bilden av den funktionella 

sexakten, med kunskap om att det finns någonting som en sexuell drift. Bilden är dock fortfarande 

heteronormativ och präglad av tron att sexualitet handlar om mötet mellan två olikt definierade kön.  

Butler utgår i sin teori ifrån Michel Foucaults definition av kroppen som en yta för kulturellt 

inristande. Enligt Butler kan kroppens ytterkonturer aldrig enbart vara materiella. Detta eftersom ytan, 

”systematiskt betecknas av tabun och förutsedda överträdelser; kroppens gränser blir […] gränser”, för 

det socialt hegemoniska.
61

 Butler refererar även till Mary Douglas som tidigare har förklarat detta. 

Douglas menar att denna diskurs syftar till att skapa ordning genom att etablera och naturalisera tabun 

och godkända områden längs de skiljelinjer som definierar vad kroppar är. Butler bygger på dessa 

tankar konstaterandet att ”konstruktionen av stabila kroppskonturer bygger på förutsättningen att 

kroppens genomträngliga respektive ogenomträngliga områden är fastställda”.
62

 I den heterosexuella 

matrisen regleras de erotiska möjligheterna beroende på hur diskursen konstruerar olika innebörder åt 

olika delar av kroppen. Som sagt tillskrivs könsorganen den sexuella driften och orsaken till det 

heterosexuella begäret. Men genom att diskursen även ristat in tabun, kommer vi snart att förstå 

ytterligare en anledning till varför denna könscentrering blir så viktig.  
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Heterosexualiteten är reducerad till ”könets” sexuella begär och den sexuella handlingen 

penetration. Enligt denna logik följer generaliseringen och diskursen om att även supplementet 

homosexualitet bör definieras som ett könsspecifikt begär och en sexuell penetrationshandling. 

Homosexualitet reduceras således till det anala samlaget. I vår tid tillskrivs analöppningen ett förbud. 

Således fördöms homosexualitet enligt diskursens logik som säger att den anala penetrationen 

överträder ett av kroppens ogenomträngliga områden. Alternativt för kvinnor där det samkönade 

vaginala samlaget överträder den ogenomträngliga gräns som skapas genom den egna kroppens 

”likadana” anatomi, men också på grund av faktum att det kvinnliga könet inte tillhör kvinnan, till 

vilket jag återkommer. ”Korrekt” sexualitet tvingas därför hålla sig inom ramen för vad som är 

fastställt som godkända områden på kroppen. I enlighet med den heterosexuella matrisen är detta slida 

och penis. Dessa delar rättfärdigas genom att de kan tillskrivas en ”fundamental” funktion; 

reproduktionen. Detta trots att barnalstring sällan framställs som syftet för samlag i modern tid. 

Rädslan för handlingar som kan räknas som onaturliga eller förbjudna resulterar också i att sexuella 

uttryck ofta begränsas till att enbart fokusera på just könet. Detta för att förstärka och övertyga både 

samhället och sig själv om sitt ”korrekta” val.  

Riktiga begär, sådana som inte ”uppstår ur könet”, har inte en möjlighet att känna till och anpassa 

sig efter människans diskursivt ristade kroppar. Sexualitet tillåts således inte ges friheten att lyssna till 

rena begär och drifter som inte är styrda och kontrollerade. Här kan vi påminna oss om diskussionen 

om Tonys för-sexualitet. Tony upplever den ”förbjudna” dragningen till en annan flicka. Intressant 

med detta rena begär är förstås också att det inte är centrerat kring någon av Mauds kroppsdelar. 

Vilket i sin tur kan sägas bevisa att det rena begäret inte alls nödvändigtvis måste vara bundet till 

könet eller de diskurser som så gärna vill definiera det. Det rena begäret begränsas alltså av vår tro på 

att diskursen är vad som styr det. Vidare är det genom att överdriva skillnader mellan t ex manligt och 

kvinnligt
63

 som vi upplever att vi upprätthåller denna korrekthet. Upprätthållandet av korrekthet sker 

genom att begränsa sexualiteten till det som har kommit att bli den sexuella akten, nämligen två 

olikartade könsorgan och vaginal penetration.  

Vad beträffar förförelse och initiativ till sex i Juhas klass så är det Stefan och Lennart som blir 

föredömen för de andra pojkarna. Stefan och Lennart kan befästa föreställningen om hur det ska gå 

till. Denna metod handlar om att ”helt enkelt överraska dem [flickorna] när de inget anade, vräka ner 

dem i första bästa säng eller soffa och så igång med kladdet”.
64

 ”Vad är killarna ute efter? De försöker 

få sina händer innanför. Innanför jeansen, innanför trosorna. Deras fingrar är ute efter Hålet. Hålet. 

Slidan. Fittan.”
65

 Som vi ser är den sexuella driften bunden till att enbart handla om kön. Ofta 

förefaller det mer som en besatthet än som en sexuell drift. Det är så att säga inte lusten i sig, inte det 

sexuella begäret och inte njutningen som är syftet. Det kvinnliga könet har tillskrivits målet, eller 
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varför inte dra det ännu längre, det enda syftet för den manliga sexualiteten. Den sexuella driften för 

killarna innebär alltså heterosexualitet, där heterosexualitet i sin tur innebär att följa diskursen om vad 

sexualitet innebär, nämligen penetration och manlig tillfredsställelse. 

2:3:3 Det binära mönstret som legitimerar våld 

Som jag tidigare antytt har det ”sexuella begäret” olika innebörder för flickor och pojkar i Juhas klass. 

Inledningsvis kan vi ta ett steg tillbaka och studera själva förförelsen igen. Juha lär sig ”hur det går 

till” i det mörka rummet på festerna. Där hånglar pojkarna med flickor som ”viskar ’Nej! Nej! Och 

pojkarna flämta ’Jo! Jo!’ […] Det är så det ska vara. Flickorna ska protestera och försöka säga ifrån. 

’Inte den knappen.’”
66

 Stefan och Lennart som genom våld tagit sig högst i den manliga hierarkin kan 

också forma pojkarnas interna logik att handla om våld. Detta gäller även den sexuella driften. Sexuell 

manlighet handlar om att vara burdus och ta för sig. Pojkarna lär sig att inte lyssna när någon säger 

nej, eftersom att sådan lyhördhet räknas som omanlig.  

På grund av de ristade kropparna, de två olika könen och därmed den begränsade sexualiteten så 

förefaller det ”naturligt” att förförelsen och begäret också ska emanera ur ett binärt mönster. Eleverna, 

det vill säga både pojkarna och flickorna i Gardells berättelse, kan till vardags umgås med relativt lika 

förutsättningar. Men i parbildningssammanhang blir de separerade av förväntade genusbestämda 

beteendemönster. Även i flickornas hierarki är sexakten en viktig del i att befinna sig på en 

topposition. Deras logik handlar dock främst om att bli vald. Att vara den flicka som pojkarna vill 

ligga med är en bekräftelse på att ha lyckats med sin produktion av kvinna. Det innebär att den 

sexuella akten i klassen handlar om motsatser. Pojken ska vara aktiv, flickan passiv, han knullar 

medan hon blir knullad, han kommer, hon kommer inte. Det är pojken som har sexuell drift, flickans 

bröst och slida är objekten för denna drift. För flickorna handlar det inte om att lyssna till en egen 

sexuell drift. Flickan ska snarare namnge den genusperformativa kvinnliga handlingen, ”att bli 

knullad” som målet för den kvinnliga sexuella driften, som vidare ironiskt nog förklaras som sprungen 

ur könet.   

I Juhas klass präglar som sagt pornografi hur eleverna lär sig sexualitet. Lena Gemzöe menar att 

pornografins inflytande ger en skev bild av sex för att männens ”sexuella behov är allenarådande och 

sexuellt våld mot kvinnor är accepterat”.
67

 Hon menar att pornografi planterar en trosföreställning om 

att manlig dominans och kvinnans underkastelse, är vad sex bör handla om. Enligt Gemzöe skapar 

bilden av den sexuella akten som enbart till för mannens tillfredsställelse, en skev bild även för 

kvinnan. Detta eftersom att kvinnan ofta kommer att sakna både kunskap och uttryck för sina egna 

sexuella behov. Och precis som vi ser i Gardells skolskildring, skildras flickorna utan egen drift och i 

sexuella sammanhang reducerade till att enbart vara sexualiserade kroppar. Då skolan utgör elevernas 

liv kan de dock inte undgå att präglas av den interna logik som råder inom klassen. Hirdman menar att 
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när kvinnan hamnar längst ner i, vad som framstår som en självklar ordning, så är det paradoxalt nog 

hon som med störst kraft reproducerar den. ”Poängen med rejäl underordning är onekligen att den 

sköts bäst av de underordnade själva.”
68

 I Juhas klass bidrar flickornas performativa kvinnlighet till det 

faktum att den sexuella tillfredsställelsen handlar om att pojken ”ska komma” och att flickan ska finna 

tillfredsställelse i att han vill ”komma i just henne”. 

När det binära sexualitetsmönstret bryts blir det därför ännu mer problematiskt. På en fest hånglar 

Juha med en flicka, som själv tar det sexuella initiativet. Juha chockeras över att ”hon – tjejen – 

plötsligt tar honom – killen – mellan benen”. Juha får ont i magen och vill säga ifrån, men gör det inte 

för att det ”vore bara för tjejigt”.
69

 Vi skulle kunna påstå att Juha får uppleva den antastning som hör 

till flickornas performativa sexualitet. Han inser att han själv inte är redo för samlag. Men på grund av 

pressen, den interna logik som säger att pojkar ska vara sexuellt aktiva, kan han inte säga ifrån. Juha 

får inte framstå som omanlig. Därför går han därifrån och låter flickan tro att han inte vill ha henne. 

Genom sitt handlande får Juha flickan att tro att det är henne det är någonting fel på för att hon agerat 

okvinnligt. En sådan avvisande handling är dessutom, enligt klassens interna logik, manlig. Den skeva 

synen på pojkens respektive flickans roll och hur förförelsen och den sexuella akten ska gå till innebär 

stor press för båda könen. Pojkarna måste agera självsäkert och dominant, flickorna måste agera 

tillgängliga. Gemzöe menar att pornografins inflytande svetsar samman sexualitet och våld. Män lär 

sig att makt över kvinnor är erotiskt medan kvinnorna lär sig att deras ”njutning” nödvändigt måste 

vara masochistisk.
70

 

2:3:4 Manlighet som legitimerar övervåld 

De binära genusmönstren som präglar eleverna när det gäller sexualiteten visar alltså på en våldsam 

maktrelation mellan könen. Samtidigt är det denna logik som alla okritiskt förhåller sig till. Samtliga 

elever tror att det kvinnliga könet finns till för mannens syften. Denna vridna uppfattning, tillsammans 

med faktum att våld präglar pojkarnas hierarki, leder till att de två våldtäkter som sker inom klassen 

kan legitimeras av klassens interna logik. Pojkarna som våldtar tycker sig inte ha gjort fel och de 

våldtagna flickorna anmäler det inte.  

När eleverna går ut nian har de skolavslutning vid Sävbysjön. Det är första gången Jenny är bjuden 

någonstans och första gången hon dricker alkohol. Jenny blir okontrollerat berusad och går upp i 

skogen för att kräkas. Stefan, Lennart, Simon och några pojkar ur parallellklassen följer efter. De tar 

av henne byxorna och hånar hennes nakna kropp, våldför sig på henne med diverse föremål när hon är 

näst intill medvetslös.
71

 Det sexuella övergreppet mot Jenny utförs i en jargong baserad på pojkarnas 

stereotypa idealbild av Mannen. Mannen som tar för sig, är våldsam och som utnyttjar sin makt i tron 

att han som man, ska ha tillgång till kvinnans könsorgan. Övergreppet legitimeras också enligt 
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klassens logik eftersom att pojkarna följer diskursen om de kroppsliga begränsningarna. Enligt den 

heterosexuella matrisens logik hade det varit värre om de hade överträtt något av kroppens 

ogenomträngliga områden. Våldtäkten är så att säga heterosexuellt godkänd så länge pojkarna 

begränsar sig till Jennys kön. Detta könsspecifika övergrepp blir ett bevis på att de lyckas göra man 

efter den normativa stereotyp som har skapats i klassen. Efteråt, när Jenny tänker tillbaka på 

övergreppet så framhålls inte känslor av att pojkarna tog sig rätten att våldföra sig på hennes kropp. 

Jennys tankar domineras istället av självkritik. Hon minns ”hur de [pojkarna] flinat när de såg hennes 

kön. Hur de ropat skadeglatt: ’Kolla vad lite hår på fittan.’ Inte ens hennes fitta hade dugt åt dem.”
72

 

Jennys självbild förstörs för att det enligt flickornas interna logik är henne det är fel på.  

Klassens interna logik vad beträffar genuskoden för alkohol innebär för flickor att det är kvinnligt 

att dricka sig redlöst berusad. På en annan fest blir en av klassens populära flickor, Cilla, alldeles för 

full. Hon kan inte göra motstånd när Stefan våldtar henne. Denna våldtäkt ger Stefan manlig status. 

Juha hittar Cilla i ett sovrum på festen där hon medvetslös ligger kvar i sängen utan byxor. Juha tänker 

att han aldrig kommer att få knulla om han inte gör det nu; ”Cilla gör inget motstånd. Det har man ju 

sett. Man skulle nästan kunna säga att hon vill. Hon ligger i alla fall där, […] en naken villig jävla 

brud.”
73

 

Beträffande det sexuella våldet i klassen så gäller inte längre flickornas hierarki. Jenny och Cilla 

förflyttas från topp- respektive bottenpositioner i flickornas rangordning in på samma plats längst ner i 

pojkarnas hierarki. När flickor i sexuella sammanhang reduceras till att enbart vara kvinnliga kön, 

objekt för den manliga sexualiteten så räknas inte längre de andra genusattribut som annars separerar 

dem till popularitet respektive utanförskap.  

2:3:5 Subversiva kroppshandlingar 

På festen där Juha hittar Cilla och står inför valet mellan att förlora oskulden eller förlora sin status så 

kommer vändpunkten när han inser att Cilla faktiskt är medvetslös. När han väcker henne och hör 

henne snyfta att hon ”ville inte”, stärks hans övertygelse. Samma kväll får Juha en vision där han ser 

klassen utifrån, från ett perspektiv som ger honom insikt i att skolklassen inte är allt. Plötsligt tycker 

sig Juha kunna genomskåda den interna logiken och inser att alla i klassen kollektivt har hetsat 

varandra att gå för långt. Juha har länge varit medveten om att manlighet eller vuxenhet handlar om ett 

antal handlingar och beteenden som han förväntas anpassa sig till. Denna vetskap kan vi bland annat 

se exempel på i ”Juhas lag”, vilket är en uppsättning av dennes nerskrivna sanningar om världen. 

Exempel på dessa sanningar är; ”Att tala sanning är att ljuga så att folk tror en”, ”Det viktiga är inte 

hur en människa egentligen är, utan hur andra uppfattar henne” och ”En människa blir till först i en 

annan människas medvetande”.
74

 Den insikt som Juha får på kvällen efter festen leder dock till att 

hans medvetenhet övergår i kritisk medvetenhet. Juha vet vad som förväntas av honom men inser sin 
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möjlighet att låta bli, sin frihet att göra tvärt emot. Han slutar producera den stereotypa man som 

systemet kräver och inleder en provokativ process som med butlersk terminologi kallas subversiva 

kroppshandlingar. Det innebär att störa de naturaliserade föreställningarna om genus som expressivt 

uttryck från ett biologiskt kön.
75

 Juhas inspirationsmantra; ”Your mum can’t see if you’re a boy or a 

girl”
76

 visar ett könsneutralare ideal. Detta nya ideal praktiserar han genom att använda både kvinnliga 

och manliga genusattribut. Juha bryter mot de förbud och genuskoder som han på grund av sitt kön 

förväntas anpassa sig efter. Han klipper håret i en utstickande frisyr, börjar sminka sig och använda 

strasshalsband. Han provocerar de oskrivna genusregler som säger att strass är omanligt och att smink 

är exklusivt kvinnligt. Genom att imitera en sminkande handling som kille, visar Juha att smink bara 

är genusrekvisita. Sminkning är bara en handling som tillskrivits kvinnlighet. Juha avslöjar således att 

genus inte är essentiellt. För faktum är att han inte representerar en kopia av originalet, utan en kopia 

av en kopia.  

Butler menar att subversiva aktioner är att ”mångfaldiga termens möjliga tillämpningar, att avslöja 

hur godtycklig relationen mellan betecknare och betecknad är och att destabilisera och mobilisera 

tecknet”.
77

 Juha piercar sig i örat, han väljer för provokationens skull det öra som kommit att bli en 

symbol för homosexualitet. Men Juha gör inte valet för att anpassa sig till ett nytt fack. Han gör det för 

att frigöra handlingar från genusattribut, där som sagt även sexualitet sägs vara koherent sprunget ur 

könet. På grund av Juhas subversiva kroppshandlingar följer konsekvenser. Hans pappa klagar för att 

han har ”femininat till sig”.
78

 Juha blir inkallad till skolsköterskan som är orolig att han är sexuellt 

förvirrad. Hon menar att alla vet ”vad såna karlar som har ring i örat […] HÅLLER PÅ MED!’”.
79

 

Juha blir vidare avrådd från att duscha i pojkarnas omklädningsrum och brutalt misshandlad av ett 

gäng som hatar bögar.
80

 Butler menar att subversiva aktioner sällan passerar ostraffade eftersom att 

genus är den konstruerade diskurs som skapar ordning i samhället. Genus är den ordning vi tror krävs 

för vår kulturella överlevnad.
81

 Juhas intention är att bryta genusgränserna och avsäga sig fack. Hans 

omgivning försöker dock automatiskt placera in honom in i andra fack, det för avvikarna, det 

onormala. Men eftersom Juhas anarkistiska blandning av genus gör att han varken är helt kvinnlig, 

helt manlig, helt heterosexuell eller helt homosexuell skapas tumult och reaktionerna varierar; 

Beroende på vem som svarar kallas han antingen rebell eller äckel, modig eller ett as, överspänd, 

tillgjord eller helt och hållet sig själv, han är fikus, fjolla, bögjävel, ufo, ängel, djävul, gud – han får 

anonyma kärleksbrev från flickor instuckna i sitt skåp, och okända killar trycker upp honom mot 

väggen och väser att de ska döda honom, för han förtjänar inte att leva.
82
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Genom sina provokationer blir Juha omöjlig att placera med de fack och kategorier som skolan tillåter. 

Och varför inte ta det ännu längre; de fack som språket tillåter. Genom att medvetet blanda kvinnlig 

och manlig performativitet gör sig Juha flytande mellan binära motsatser och kan därför ses som ett 

mycket gott exempel på det queerfeministiska projektets mål. Juha utnyttjar sin rätt att vara utan 

definition.  

2:4 Sammanställande diskussion 

2:4:1 Det stabila och föränderliga genussystemet 

Inledningsvis ställdes frågan om hur genussystemet fungerar i den utvecklingsprocess som barn och 

ungdomar genomgår under skoltiden. Jag ställde frågan hur genusstereotyper och heterosexualitet 

stadgas som obligatoriska normer. Som vi sett exempel på i de olika skolskildringarna fungerar 

skolan/skolklassen som ett slutet system där elevernas individuella önskningar om tillhörighet, 

uppskattning och uppmärksamhet kräver ett deltagande i genussystemet. Detta system fungerar i de 

skildrade skolmiljöerna som någonting liknande en tävling, där det genom konkurrens om popularitet i 

de separerade genusfacken uppstår en manlig och en kvinnlig norm. Dessa normer växer fram utifrån 

en intern logik som värderar och bestämmer vilka kvaliteter som ska definiera man och kvinna, och 

följaktligen bli de genusattribut som är mest eftersträvansvärda. Idealen blir gemensamma ”förebilder” 

som en majoritet av eleverna tror sig tvungna att kämpa för att leva upp till. Utifrån idealen bildas 

hierarkier där de som gör sig till man eller kvinna bäst enligt rådande kriterier, också är de som får 

makten att styra och ofta förstärka idealet till en extrem.  

Vuxentillblivelsen är en kollektiv målsättning för skolungdomar. Som vi har sett exempel på i de 

tre diegeserna motiveras kampen och konkurrensen i genussystemet just av tron att den kvinnliga och 

manliga performativiteten är avgörande för att kunna bli vuxen. I böckerna om Tony är det flickorna 

själva som tar initiativ att bilda de hemliga handarbetsföreningarna för att imitera vuxna kvinnors 

sysslor och beteenden. Flickorna syr, skvallrar, är lugna, väluppfostrade och för enbart kodade samtal 

om äktenskapets plikter. Dessa ritualer resulterar i att de känner sig kvinnliga och får den kvinnliga 

status och popularitet de eftersträvar. Men vad dessa flickor ännu inte vet är faktum att deras 

handlingar inte härmar vuxenvärldens original. Flickornas föreställning inväntar ingen omvandling till 

naturlighet, utan är exakt densamma som den föreställning de imiterar. I Ett ufo gör entré studerades 

Juhas subversiva kroppshandlingar. Jag drog där slutsatsen att Juha genom sin imitation avslöjade 

kvinnliga genusattribut som performativa, som en kopia av en kopia. Således kan även den 

performativitet där flickorna imiterar kvinnor i Krusenstjernas skolskildring statuera samma exempel.  

I Gardells trilogi är alkohol och erfarenheten av samlag två av de kriterier som kvalificerar eleverna 

till vuxenvärlden. I Guillous text är det maktutövandet som representerar vuxenheten. Men är det då de 

vuxna som representerar idealen? I viss mån är det nog alltid berättigat att påstå att vuxenvärlden 

delvis är att skylla för stärkandet av vanföreställning om män och kvinnor som skilda arter. För hur 

ska ungdomar kunna utveckla sig till individer i ett samhälle där även vuxna slaviskt agerar efter 



27 

genusregler och tillskriver sig genusattribut som om det vore naturligt? Dock är det inte enbart 

vuxenvärlden som orsakar denna kontinuerliga genusproduktion. För frågan är om elevernas 

kollektiva målsättning att bli vuxna, i de undersökta skolskildringarna, verkligen baseras på visioner 

av vad vuxenhet innebär i respektive verk. I vissa fall kan vi förstå kopplingen. I Tonys verklighet 

stämmer visionen av vuxenhet väl överens med den diegetiska verkligheten. Kanske beror det på att 

uppfostran är hårdare. Kanske kan det också förklaras genom att i den tid Tony växer upp är barnens 

värld strängt styrd av de vuxna. I flickornas handarbetsförening är vuxenimitationen perfekt 

genomförd. Detsamma gäller pojkarnas artighetsideal. Hos Guillou och Gardell är de ungas imitation 

av vuxenvärlden inte lika perfekt genomförd. Här kan vi snarare tala om en vuxenimitation som slår 

fel eller leder för långt; som när pojkarna på Stjärnberg kastar avföring på varandra eller när 

drickandet av alkohol för tjejer handlar om att dricka sig medvetslös i Gardells skildring.  

Både i Ondskan och i Gardells trilogi mäter sig pojkarna mot ett extremt mansideal, som inte finns 

representerad i deras närmaste omgivning utan uppenbart måste ha hämtats från annat håll. Vad det 

handlar om är ett slags manlighetsskapandets ytterlighet i relation till styrka, brutalitet och känslokyla; 

allt enligt logiken mest brutal, mest manlig. Ideal som byggs upp efter dessa krav blir omöjliga att 

uppnå. Den manliga norm som Erik skapar är varken baserad på- eller möjlig att uppnå för en riktig 

människa. Snarare tar den form av en fiktiv, odödlig superhjälte. Enligt maskulinitetsforskaren R. W. 

Connell är bärarna av det hon kallar hegemonisk maskulinitet ofta just ouppnåeliga ideal, som 

exempelvis superhjältar.
83

  

Stabiliteten i genussystemet som vi har sett det skildrat i skolskildringarna, handlar alltså om att 

eleverna fortsätter att producera det i tron på normalitet som ett definitivt begrepp. Eleverna präglas av 

tron på att det finns förbestämda handlingsmönster och beteenden som representerar det kön de fötts 

med. Därför tror de sig förpliktigade att anpassa sig- och leva upp till denna normalitet. Men på vilket 

sätt kan vi då se att dessa mönster inte är naturliga? Hur kan vi bevisa att kvinnlighet inte är sprunget 

ur det kvinnliga könet och manlighet ur det manliga? För det första för att de båda kräver uppfostran 

och träning. I Krusenstjernas skolskildring handlar Tonys hela utbildning om att lära sig kvinnlighet, 

handarbete och inläsning samt praktik av religionens kvinnoideal. I Guillous dieges handlar det om 

kamratuppfostran, att lära sig den manliga uppgiften att förnedra genom att själv bli förnedrad. Hos 

Gardell lär sig tjejerna att banta, killarna lär sig att slåss. För det andra: på grund av kvinnligheten och 

manlighetens ständigt föränderliga innebörder. Kvinnlighet i Tonys verklighet innebär att vara duktig, 

tillbakadragen och väluppfostrad, medan kvinnlighet i Gardells romansvit innebär att dricka sig redlöst 

berusad och sminka sig. Om kvinnlighet är sprunget ur könet, hur är det möjligt för könet att känna till 

de genusnormer som existerar för tillfället? Hur kan könet, en avskärmad och utmärkt del av kroppen 

följa samtidens genusmode och anpassa sina signaler till kvinnorna så att de vet vad de ska vara? Och 

om brutalitet ska förklaras sprunget ur det manliga könet, hur förklaras då att det främst uppstår ur kön 
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som är placerade på internatskola på 1950-talet, medan de manliga könen vid sekelskiftet istället 

producerar vältalighet? 

2:4:2 Den ”biologiska” icke jämställda heterosexualiteten 

Innebörden av begrepp som manligt och kvinnligt förändras i och med att samhället förändras. 

Beteenden och handlingar präglas av samtida kultur och värderingar. Som nämndes i inledningen 

innebär det inte samma sak att vara man nu som på 1920-talet. Begreppen manligt och kvinnligt utgör 

därför genussystemets föränderlighet. I och med att innebörden av dessa begrepp förändras kan 

genussystemet bevaras stabilt genom att ”utvecklas” och anpassas till samtida trender. Vad som dock 

är stabilt i dessa föränderliga begrepp är att män ifrån alla olika tider, bara utifrån sitt kön, har ansetts 

vara den samtida kvinnans motsats. I Krusenstjernas dieges präglas alla elever av en ordentlig och 

artig miljö, flickor och pojkar är dock separerade och definieras utifrån varandra och förväntas skapa 

idealtypiska par med skilda arbetsordningar. Flickorna som ska bli hustrur och mödrar ska bilda par 

med pojkarna som ska yrkesarbeta och försörja familjen. På Stjärnberg präglas (den manliga) diegesen 

av makt och dominans. Också här är män och kvinnor binära poler. De fattiga, kvinnliga servitriserna 

dras till de ekonomiskt välbärgade, manliga eleverna. Gardells romansvit utspelar sig i en modern, 

pubertal miljö. Eleverna är (jämförelsevis) ouppfostrade, det handlar om att vara utmanande och 

sexuellt aktiv (med citationstecken när det gäller flickorna). Även här definieras pojkar och flickor 

utifrån varandra. Flickorna ska vara snygga, men passiva och göra motstånd medan pojkarna ska vara 

våldsamma, aktiva och dominera.  

Begreppen manligt och kvinnligt är mångfacetterade men definierar alltid varandra. Vidare 

innehåller begreppen ytterligare ett konsekvent drag. Detta drag är en av genussystemets stabila 

grundpelare, nämligen den manliga dominansen och den kvinnliga underordningen. Gemensamt för 

kvinnorna i samtliga studerade skolskildringar är produktionen av kvinna i syftet att bli vald. Tony och 

hennes väninnor agerar diskret och väluppfostrat för att smälta in på barnbalerna. Detta för att slippa 

vara den som, likt Tjocka-Lisa, ingen vill ha. Servitriserna i Ondskan gör kvinnlighet genom sin 

tillgänglighet. Genom att bara synas och erbjuda sitt sällskap kontrasterar de den manliga tillvaron. 

Således kan servitriserna bli valda och få en liten extra slant eller en ekonomiskt tryggad framtid. 

Också i Gardells böcker innebär att göra kvinnlighet att göra sig snygg och smal för att bli utvald, för 

att vara den som killarna vill ”komma i”. 

Denna konsekventa stabilitet i ett annars föränderligt mönster, det vill säga den underordnade 

kvinnan som gör sig kvinnlig för att bli vald, härstammar enligt Hirdman från Charles Darwins 

idealkvinna. Darwins evolutionsteorier var vad som stadgade tvåkönsmodellen ordentligt i slutet av 

1800-talet. Darwin menade att Kvinnans ”biologiska öde” var att föda barn. Vidare lyckades han 

argumentera fram att detta således var Kvinnans enda funktion och att Kvinnan därför måste behaga, 

just för att bli vald.
84

 Denna biologistiska argumentation ligger också till grund för stadgandet av den 
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heterosexuella matrisen. Detta genom tron att kvinnan är beroende av en man för att kunna fylla en 

funktion. Vidare att mannen söker sig till kvinnan för att utgöra den dominerande parten i en relation. 

Denna tes kan tyckas föråldrad. Män och kvinnor tänker inte längre medvetet i dessa banor när de 

väljer en partner. Dessutom har den heterosexuella matrisen ”utvecklats” till att fungera via annan 

logik. Men trots allt så kan vi se fragment av detta mönster ligga kvar. Fortfarande existerar denna 

reducering av kvinnan till könet. Den darwinistiska teoribildningen ligger kvar som mentala strukturer. 

Vi kan se tendenser till det i de tre studerade diegeserna. Dessutom kan vi finna en annan 

genomgående parallell, nämligen att det kvinnliga könet inte tillhör kvinnan själv. I Tonys verklighet 

ska kvinnorna bli valda för att föda barn. I den här berättelsen tillhör könet Gud och i andra hand den 

äkta maken. I Eriks verklighet existerar servitrisernas kön för att generera manlig status åt den manliga 

elev som ligger med dem. I Juhas värld är det på grund av rädsla att överträda ogenomträngliga 

gränser som flickorna i sexuella sammanhang reduceras till att enbart vara kön. Dessa kvinnliga kön 

existerar för den manliga driften och den manliga tillfredsställelsen. Flickornas kön tillhör pojkarna.  

Kvinnan som könet är en föreställning som håller i sig och vi kan även förstå hur denna reducering 

stadgar heteronormativiteten. Den konstruerade beroendeställningen mellan könen är svår att rubba 

eftersom att motiven varierar. Är det inte för barnafödande kvinnan finns till så är det för att ”bli 

knullad”. Dock handlar det fortfarande om underordning och reducering. Så länge både mäns och 

kvinnors performativa handlingsmönster kretsar kring denna konstruerade beroendeställning så 

fortsätter heterosexualitet att rättfärdigas som det normala, det enda möjliga alternativet. Det är just 

föreställningen om symmetri, funktionsdugliga sammansättningar, ”biologi” och tradition som för det 

mesta framstår tillräckligt trovärdigt för att människor ska låta bli att ifrågasätta.  

2:4:3 Utanförskapet 

Som vi har sett exempel på är det ett konsekvent drag i samtliga diegesers genussystem att de som bäst 

gör sig till kvinna eller man enligt rådande kriterier och ideal också är de som är mest populära. Men 

detta påstående förutsätter förstås att den som bäst gör sig till exempelvis man också har ett manligt 

kön. Populariteten hänger konsekvent samman med den genussymmetri jag tidigare talat om. Det vill 

säga kravet på att de människor som är mest populära följer den genuskoherens som innefattar 

enhetligt kön, genus och heterosexuell läggning, där genus utgör den föränderliga delen som anpassas 

efter samtid. När det gäller utanförskapen förkommer dessa i några olika former, nedan följer ett antal 

olika exempel på hur dessa ter sig och hur de förhåller sig till genussystemet.  

De första exemplen på utsatta elever kan vi finna längst ner i de olika diegesernas hierarkier. 

Rangordningar där någon kan vara bäst förutsätter alltid att någon är sämst. I Krusenstjernas skildring 

representerar Tjocka-Lisa ett exempel på detta utanförskap. Hon sticker ut, är överviktig och blir inte 

vald. Med andra ord utgör hon ett exempel på tidstypisk okvinnlighet. Tjocka-Lisa är en rak motsats 

till de flickor som är mest populära. Bland pojkarna i Krusenstjernas skolskildring representeras detta 

exempel på utanförskap av de som har handsvett och är klumpiga. Dessa pojkar utgör motsatsen till de 
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populära manliga pojkarna som är belevade. I Guillous dieges är det de yngsta eleverna som befinner 

sig längst ner i rangordningen. Dessa pojkar är maktlösa, fega och omanliga. Alltså tvärtemot 

fjärderingarna som har makt, är hårda och våldsamma. I Gardells böcker är det Thomas som utpekas 

som oskuld och som inte vill slåss samt Jenny som inte sminkar sig och har fel kläder. Samtliga fall av 

denna typ av utanförskap handlar om att dessa individer placeras längst ner i respektive genushierarki. 

Detta för att de är sämst på att göra sig till kvinna respektive man enligt de regler som satts upp. Vi 

kan också se hur dessa personer finns till för att stärka de populäraste elevernas positioner. Exempelvis 

i Ondskan där dessa yngsta elever ständigt förnedras för att de äldre ska känna sig mer manliga. Vi 

skulle sålunda kunna säga att eleverna som utgör dessa utanförskap krävs för att de populära eleverna 

ska kunna definiera sig som korrekta. I Gardells verk kan vi se hur detta beroende dras till det extrema. 

I Juhas klass har Jennys bottenposition fått en nästan omvänd verkan. På samma sätt som de populära 

flickorna representerar vad samtliga flickor ska sträva efter, är Jenny exemplet på allt dessa flickor ska 

akta sig för. Vad som ska vara rätt/kvinnligt utgår i många fall från Jenny. När flickorna i klassen 

uppmärksammar att Jenny har stripigt hår och mjäll tilläggs följaktligen ett nytt kriterium för 

kvinnlighet, nämligen att ha tjockt och mjällfritt hår. Och på grund av denna omvända ordning blir det 

för Jenny i princip omöjligt att klättra i hierarkin. Detta eftersom att hon personligen (dock ofrivilligt) 

utgör den okvinnliga modell som formar den motsatta kvinnligheten. Denna första kategori av 

utanförskapet utgör en enhetlig asymmetri i den förväntade genuskoherensen. De egenskaper och 

beteenden som förväntas sprungna ur dessa utstötta elevers kön infinner sig inte. 

Den andra typen av utanförskap representeras av karaktärer som även de skapar asymmetri i 

genussystemet. Dessa personer gör det genom att inte ”naturligt” producera den heterosexuella 

läggning som förväntas sprungen ur deras kön. Exempel på detta utanförskap är den ”fjantiga 

bögtypen” i Ondskan. Denna pojke lär vi inte känna nog bra för att kunna garantera hans sexuella 

preferenser. Dock statuerar han ändå ett exempel på hur den rådande manliga logiken behandlar 

homosexuella män som ovärdiga och således placerade i ett utanförskap. Vidare har vi Maud och 

Magnus i Krusenstjernas verk. Båda dessa karaktärer anses utgöra stora hot mot sin omgivning för att 

de utstrålar samkönad dragningskraft. Denna typ av utanförskap tas rejält avstånd ifrån då det sprids ut 

föreställningar om att homosexualitet är farligt och smittsamt. Också homosexualitetens avvikande 

kategori finns till för att definiera någonting ”korrekt”. Maud svartmålas som en ond kraft och 

relegeras från flickskolan. Genom detta avskräckande exempel lär sig de andra flickorna att intala 

sig/tro att den ”sexualitet” som ”naturligt uppstått” ur deras kön är heterosexuell.  

Könet är, enligt Butler en konstruerad diskurs och således kan det inte producera genusattribut och 

heterosexualitet naturligt. Därför kommer det alltid att finnas människor som inte hänger med i 

rådande normer. Det kommer alltid att finnas människor som inte vill eller inte lyckas framställa sin 

performativitet tillräckligt trovärdig. Och genom sina annorlunda sätt, sina ovanliga utseenden, sina 

avvikande beteenden, sina kroppar eller sina sexuella preferenser avslöjar dessa människor 

genussystemet. Dessa avvikande människor utgör ett hot mot systemet. Och eftersom att de ofta är 
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ensamma om att sticka ut, så vänds istället detta avslöjande av genussystemet emot dem själva. Istället 

för att ifrågasätta genussystemet ifrågasätter allmänheten den avvikande människan och dennes 

individuellt ”felaktiga” genussymmetri. Det kollektiva ifrågasättandet resulterar i att systemet stadgas 

och vidare att utfrysningen av den avvikande människan rättfärdigas. Vi skulle således kunna säga att 

alla utanförskap samtidigt stärker och avslöjar genussystemet. Utanförskapen inom genussystemet 

fyller funktionen att definiera det korrekta. Och därav krävs avvikarna för att statuera avskräckande 

exempel. Men å andra sidan utgör faktum att avvikarna finns där, trots allt ständiga påminnelser om att 

genussystemet inte är fakta utan konstruktion.  

 De tre huvudpersonerna i de studerade verken representerar alla en form av utanförskap. Tonys 

utanförskap faller under den andra kategorin och kan som sagt förklaras genom hennes ovetskap om 

kopplingen mellan heteronormativ parbildning och sexualitet. Tony är omedveten om att hon ”gör 

fel”. Hennes fall blir på grund av denna bristande kunskap ett ovanligt tydligt avslöjande av 

genussystemet. När Tony sedan fått vetskap om vad som förväntas av henne blir också denna 

uppenbara anpassning till genussystemet ett ytterligare avslöjande. Det finns en likhet mellan Eriks 

och Juhas utanförskap. Faktum är att de båda själva skapar detta utanförskap. Både Erik och Juha går 

medvetet in för att utföra en provokation mot rådande genusnormer. Vad som särskiljer Erik från alla 

tidigare diskuterade exempel är att han är den enda vars utanförskap inte förhåller sig som ett brott mot 

genussystemet. Erik är den enda avvikare som har en ”korrekt” symmetri mellan kön, genus och 

heterosexuell läggning. Han utgör inte en motsats eller ett felaktigt alternativ som kan definiera och 

stärka bilden av den normativa korrektheten. Anledningen till att Erik ändå är utanför kan förklaras i 

att han själv väljer sitt utanförskap. Eriks självvalda utanförskap kan också kopplas till den 

hegemoniska idealbild han mäter sin maskulinitet mot. Han efterliknar stereotypen av den ensamma 

hjälten. Vidare utför han sin provokation av systemet inom systemet och därför råkar han omedvetet 

skapa en parallell manlig norm i processen, istället för att förändra.  

Performativiteten är på så sätt lömsk. Trots att Erik själv medvetet utför handlingarna saknar han 

den kritiska medvetenheten som krävs för att verkligen reflektera över vad hans handlingar innebär. 

För visst finns medvetenheten alltid där. Som vi har kunnat se i samtliga skolskildringar är 

skolungdomar alltid medvetna om vad som krävs av dem för att de ska godkännas i sitt genus. 

Flickorna vet precis vad de ska göra som flickor, men frågan är om de vet att de genom dessa 

handlingar verkligen gör flickor. Det är en avgörande skillnad på medvetenhet och kritisk 

medvetenhet. Juhas revolt mot genussystemet utgår från en kritisk medvetenhet. Hans deltagande i 

genussystemet har präglats av känslan att han utför dessa genushandlingar på grund av tvång. Han har 

känt att rollen han tvingas spela begränsar honom och separerar honom till en performativ utsida och 

ett inre utanförskap. När så det självvalda, verkliga, yttre utanförskapet sedan tar vid, får det honom att 

känna sig fri, enhetlig. Vad som gör Juhas utanförskap unikt är att det till skillnad från alla ofrivilliga 

utanförskap verkligen lyckas provocera. De andra ”avvikarna” kan lätt tryckas ner och tystas. Deras 

avslöjande av genussystemet kan bortförklaras med ett ”avslöjande” av dem själva. Juhas kritiska 
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medvetenhet resulterar i att denna typ av diskurser inte biter på honom. När han väl insett att han är en 

fri människa som själv får avgöra hur och vem han vill vara, kan ingenting längre stoppa honom.  

3. Sammanfattning 

I den här uppsatsen har jag studerat tre skolskildringar som utspelar sig i tre olika tidsperioder under 

1900-talet. Detta för att undersöka hur produktionen av genusstereotyper och obligatorisk 

heterosexualitet går till och gestaltas. Som teoretiskt underlag har jag främst använt mig av teorier 

hämtade från Judith Butler och Yvonne Hirdman.  

I Agnes von Krusenstjernas böcker om Tony studerades hur flickorna på Melanderska flickskolan 

präglas in i genussystemet. Genom utbildningens utformning med kvinnligt kodade skolämnen och 

kopplingen mellan popularitet och performativ kvinnlighet blir genusnormen någonting alla flickor 

eftersträvar. Jag studerade hur kunskap om sexualitet och barnalstrandets hemligheter separerar 

klassen till flickorna som inte vet respektive kvinnorna som vet. Härigenom kunde jag således dra en 

parallell mellan Tonys utanförskap och hennes brist på denna avgörande del i genusproduktionen. Jag 

studerade hur den heterosexuella matrisen stadgas genom diverse heteronormativa parbildningsritualer 

på barnbalerna. Vidare hur flickorna utvecklar en önskan att lära sig göra kvinna för att garanterat bli 

valda då detta framställs som målet med deras liv. Tonys avsaknad av sexualundervisning gör att hon 

saknar den konstruerade länken mellan heteronormativ parbildning och sexualitet. Jag studerade därför 

den spricka i systemet som gör det möjligt för Tony att uppleva en sexualitet före den obligatoriska 

heterosexualiteten. Här analyserade jag hur Tonys vän Maud lär henne att applicera orden om kärlek 

och sexuell drift på pojkar, men att känna känslorna för Maud själv. När Tony sedan får en 

heteronormativ sexualkunskap kunde vi se hur den heterosexuella matrisen förändrar hennes syn på 

samkönade sexuella begär. Jag kunde så dra slutsatsen att definitionen av heterosexualitet resulterar i 

att Tony inte längre kan följa sin drift. Istället måste hon kontrollera så att kön, genus och sexualitet 

stämmer överens med den konstruerade symmetri som förväntas finnas där naturligt.  

I Jan Guillous Ondskan studerades hur genusproduktionen går till i ”enkönade situationer”. Jag 

studerade hur den manliga normen uppkommer på internatskolan Stjärnberg genom organiserad kamp 

och konkurrens. Vidare hur eleverna genom performativa våldshandlingar försöker leva upp till denna 

norm i tron att det är vad en man är. Rädslan för att bli avslöjad som omanlig, inför både andra och 

inför sig själv gör att samtliga elever fortsätter att reproducera genussystemet. Jag uppmärksammade 

att även de äldsta eleverna med mest manlig status måste fortsätta med sina performativa handlingar. 

Detta eftersom att genus inte är någonting en färdigt kan bli, alltid någonting en gör. Jag undersökte 

Eriks utanförskap och hur hans ”moraliska” uppdrag för att avslöja den manliga normen enbart skapar 

en ny manlig norm. Jag kunde därigenom dra slutsatsen att konflikten mellan Erik och Rådet består i 

att två näst intill identiska typer av mansproduktion krockar med varandra. Detta genom ett ytterligare 

lager av kamp och konkurrens om att definiera maskulinitet. Jag undersökte hur Stjärnbergs elever i 
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Guillous skildring har fostrats in i en heterosexuell sexualitet genom att studera de få referenser till 

homosexualitet som finns tillgängliga. Härigenom visade jag hur homosexualitet framställs som 

någonting avvikande, som en binär motsättning till vad eleverna själva förväntas vara. Jag studerade 

även hur heterosexualiteten på Stjärnberg präglas av makt. Enbart eleverna med ekonomisk och 

manlig makt får ha sexuella förbindelser med servitriserna. Vidare finns en maktrelation mellan könen 

där den kvinnliga servitrisen erhåller ekonomisk uppvaktning i utbyte mot pojkarnas sexuella 

tillfredsställelse. Stjärnbergelevernas nedvärderande syn på kvinnor förklarade jag genom att deras 

stereotypa mansproduktion präglar deras tro på generalisering och binära motsatser.  

I Jonas Gardells trilogi studerades klassens två genushierarkier och de normativa ideal som styr 

pojkars respektive flickors beteende. Jag undersökte hur elevernas sexualundervisning präglas av 

heteronormativitet och könscentrering genom Butlers teorier om godkända respektive icke-godkända 

märkningar på kroppen. Heterosexualitet handlar för pojkarna om det kvinnliga könet och penetration. 

Jag kunde således dra slutsatsen att pojkarnas sexuella drift inte är ett rent begär utan en anpassning 

till diskursen om korrekthet. Vidare kunde jag konstatera att rädslan för förbud förstärker 

föreställningen om kravet på skillnad mellan könen i sexuella sammanhang. Och hur detta i sin tur 

präglar genusbeteenden till binära motsatsmönster. Jag undersökte varför denna ordning upprätthålls 

även av flickorna, trots att deras sexuella begär försummas. Flickornas deltagande kan förklaras 

genom deras uppfattning att kvinnlig sexualitet handlar om att bli vald. Jag undersökte hur de två 

våldtäkterna som sker inom klassen kan legitimeras. Sexualiteten i klassen präglas av manlig 

dominans och kvinnlig underkastelse. Detta stadgar tron på att det kvinnliga könet finns till för 

manliga syften. Vidare blir pojkarnas våldsutlevelser tydligare i sexuella sammanhang genom det 

binära motsatsmönstret. Därigenom drog jag slutsatsen att både våldsaspekten och könscentreringen 

genererar manlig status. Således upplever inte pojkarna våldtäkten som fel och de våldtagna flickorna 

följer samma logik. Jag studerade även Juhas utanförskap som subversiva kroppshandlingar. Genom 

att undersöka hur Juha blandar manliga och kvinnliga genusattribut kunde jag dra slutsatsen att han 

avslöjar att dessa handlingar inte är expressiva utan performativa. Vidare att Juha går utanför de fack 

som skolan och språket tillhandahåller, han har insett sin rätt att vara utan definition.  

I den sammanställande diskussionen studerades resultaten från de tre analysdelarna. Genom 

jämförelser kunde jag dra några slutsatser utifrån hur dessa skolskildringar representerar 

genussystemets stabila respektive föränderliga karaktär. Det gemensamma för samtliga studerade 

diegeser är att samtliga elevers önskan om uppmärksamhet och uppskattning kräver ett deltagande i 

genussystemet. En manlig respektive kvinnlig norm formas och de som bäst lever upp till dessa ideal 

blir mest populära och får makten att styra idealet. En anledning till detta kollektiva deltagande är 

också tron att genushandlingarna krävs för ett inträde i vuxenvärlden. Gemensamt för alla analyser är 

elevernas frivilliga medverkan i att stabilisera systemet i tron att det finns förutbestämda 

handlingsmönster och beteenden som uppstår ur vardera kön och att dessa därför bör följas. Jag kunde 

dra slutsatsen att begreppen kvinnlighet och manlighet har olika innebörd i de tre skolskildringarna. 
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Vidare fann jag stabiliteten i att de olika könen definieras utifrån varandra i de enskilda verken. Ett 

annat konsekvent drag är att kvinnorna i samtliga studerade verk gör sig till kvinnor för att bli valda. 

Jag kunde därifrån studera hur detta innebär ett stadgande av både kvinnans underordning och av den 

heterosexuella matrisen. Detta i och med den konstruerade beroendeställning som uppstår mellan 

könen när kvinnan behöver mannen för att fylla en funktion och han behöver henne för att bibehålla 

sin dominanta position. I samtliga diegeser fann jag tendenser på kvinnan reducerad till kön i 

varierande betydelser. Vidare att det kvinnliga könet inte tillhör kvinnan själv utan konsekvent 

existerar för mäns syften.  

Genom att jämföra skolskildringarnas olika former av utanförskap kunde jag konstatera att 

företeelsen nästan alltid kan förklaras som hot mot genussystemet. Jag drog slutsatsen att utanförskap 

samtidigt stärker och avslöjar genussystemet. Genom sin avvikelse mot genussystemet kan människor 

i utanförskap definiera ”det korrekta”. Men deras existens är alltid en påminnelse om att genus är en 

konstruktion då de exemplifierar att genus inte uppstår ur könet. Slutligen kunde jag konstatera att en 

avgörande skillnad vad beträffar performativiteten är om medvetenheten är kritisk eller inte. Samtliga 

elever i skolskildringarna är medvetna om vilka handlingar de ska göra som man eller kvinna. Men de 

är inte medvetna om att de samtidigt gör man eller kvinna. Och utifrån denna slutsats konstaterade jag 

att eftersom att Juhas utanförskap baseras på en kritisk medvetenhet kan hans provokation mot 

genussystemet lyckas.  

 

 

  



35 

4. Litteraturförteckning 

Björk, Nina, 1998: Under det rosa täcket. Om kvinnlighetens vara och feministiska strategier. 

Stockholm: Wahlström & Widstrand.  

Butler, Judith, 2007: Genustrubbel. Feminism och identitetens subversion. Göteborg: Bokförlaget 

Daidalos AB.  

Connell, R. W., 1996: Maskuliniteter. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB.  

Gardell, Jonas, 2010: Jenny. Stockholm: Nordstedts Förlag. 

Gardell, Jonas, 2000: En komikers uppväxt. Stockholm: Nordstedts Förlag. 

Gardell, Jonas, 2001: Ett ufo gör entré. Stockholm: Norstedts Förlag.  

Gay. En världshistoria. 2007. Utg. under red. av Robert Aldrich. Stockholm: Natur och Kultur.  

Gemzöe, Lena, 2006: Feminism. Stockholm: Bilda Förlag.  

Guillou, Jan, 2003: Ondskan. Stockholm: Piratförlaget.  

Hirdman, Yvonne, 2001: Genus - om det stabilas föränderliga former. Malmö: Liber. 

Krusenstjerna, Agnes von, 1924: Tonys läroår. Stockholm: Albert Bonniers Förlag AB.  

Krusenstjerna, Agnes von, 1960: Tony växer upp. Stockholm: Albert Bonniers Förlag AB.  

Rosenberg, Tiina, 2002: Queerfeministisk agenda. Stockholm: Atlas.  

 


