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Abstract 
Syftet med uppsatsen har varit att fördjupa kunskapen om Tom of Finland och hur maskulinitet och 

sexualitet har förklarats utefter hans konstnärskap i svenska och finska tidningsartiklar, skrivna på 

svenska. En queerteoretisk genusförståelse av artiklarnas beskrivning av bilderna och Tom of Finland 

har varit grundstommen uppsatsen syfte. 

 För att uppfylla syftet har jag med en kvalitativ diskursanalys läst tidningsartiklarna och tolkat 

texterna. Även en kvantitativ räkning har gjorts för att ge fördjupad förståelse. Sammanlagt har 332 

artiklar hittats som benämner Tom of Finland från 1994 fram 14 mars 2016, av dem så har 19 artiklar 

valts ut för djupläsning och textanalys. Dessa valdes för att de till störst del handlade om Tom of 

Finland. 

 Slutsatsen har varit att maskulinitet ger legitimitet för det som bryter mot den maskulina 

normen, att tack vare att Toms män, eller prototyper som han kallar dem, är så pass maskulina med 

sina stora muskler, uniformer och stora kukar att de kan accepteras trots deras normbrytande 

sexualitet. Samt rummets betydelse för att förstå konsten utefter om den är pornografisk eller konst, 

att konsthallen legitimerar bilderna som konst och något som får tittas på. Även förändringar i språket 

där ord som queer tillkommer senare i tiden. 
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1. Inledning och bakgrund 
Sedan jag såg Tom of Finlands konst första gången har jag varit intresserad av hans bilder. I de kretsar 

jag rör mig har Tom of Finland stjärnstatus. Konst har alltid en stor betydelse i samhället och ett antal 

konstnärer har gjort konst på homoerotiska teman utan att det har gett samma kulturella intryck som 

Tom. Varken Robert Mapplethorpe eller Duncan Grant som var två av 1900-talets stora konstnärer 

har dyrkats av bögar på samma sätt trots deras homoerotiska motiv. Under senare år har också Tom 

of Finland fått ny uppmärksamhet då statliga finska postverket 2014 gav ut frimärken med motiv från 

hans bilder. Tom of Finland har också fått mycket uppmärksamhet genom den storfilm om hans liv 

som är under produktion, med premiär 2017.  

 Det finns väldigt lite forskning baserad på Tom of Finlands konst, det finns en TV-dokumentär 

och ett fåtal populärvetenskapliga böcker har skrivits om hans liv och ett fåtal artiklar har skrivits om 

hans konst. De artiklar som skrivits har snarare handlat om hur hans konst går att tolka ur ett 

genusperspektiv, att fokusera på hur konsten har diskuterats är alltså ett nytt angreppssätt som inte 

gjorts förut, vad jag vet. 

 Tom of Finland föddes 8 maj 1920 i Kaarina i den sydvästra delen av Finland, med 

födelsenamn Touko Laaksonen. Hans båda föräldrar var lärare. Redan som 8-åring var han duktig på 

att rita serier och hade en naturlig gåva för att berätta historier. Laaksonen fick tjänstgöra 5 år i den 

Finska armén, någonstans där väcktes hans intresse för uniformer. Laaksonen utbildade sig inom 

reklam vilket han också jobbade med under många år. Hans första erotiska teckningar målade han för 

sig själv, men på 50-talet lyckades han publicera sina första bilder i ett amerikanskt muskelmagasin 

under pseudonymen Tom of Finland som sedan skulle bli hans superkända alter ego (Tom of Finland, 

2013). 

 

2. Syfte, frågeställning och avgränsning 
Syftet med den här uppsatsen är att fördjupa kunskapen om hur Tom of Finlands konst har 

diskuterats i Svensk och Finlandssvensk media. Att utforska Tom of Finlands konstnärliga betydelse 

från 90-talet fram till idag ur ett queerteoretiskt genusperspektiv, genom att läsa tidningsartiklar från 

svensk och finlandssvensk media. Att se hur sexualitet och maskulinitet får betydelse och vilka 

diskurser som präglar artiklarna. En förhoppning är att den här uppsatsen kan komma att fylla ett 

kunskapshål som finns kring hans konst. 
 

 

 



 
 

2 
 
 

2.1 Frågeställningar 
- På vilket sätt har Tom of Finlands konstnärskap beskrivits i tidningsartiklar med fokus på sexualitet 

och maskulinitet? 

- Går det att urskilja förändringar genom tid i synen och sättet att tala om sexualitet och maskulinitet? 

- På vilket sätt konstruerar artikelförfattarna maskulinitet och sexualitet ur ett queerteoretiskt 

genusperspektiv? 

 

2.2 Avgränsning 
För den här uppsatsen har jag valt att avgränsa mig till att studera tidningsartiklar från Sverige och 

Finland skrivna på svenska. Denna avgränsning gav mig ett rikt källmaterial att arbeta ifrån och en 

bredare inhämtning hade inte haft utrymme inom ramen för den här uppsatsen. Jag har valt att 

avgränsa frågeställningarna till att handla om sexualitet och maskulinitet, även om många intressanta 

perspektiv kring klass och etnicitet skulle kunnat inkluderas inom ramen för den här uppsatsen.  

 

2.3 Disposition 
Nästa del är ett teorikapitel som beskriver tidigare forskning kring Tom of Finland samt olika teorier 

som berör de teman som uppsatsen handlar om, så som machobögkultur, maskulinitet, queer, 

sexualitet och HBTQ-rörelsens förändringar från 60-talet och framåt. Sedan kommer den del som 

handlar om metod, där beskriver jag den kvalitativa diskursanalys samt den kvantitativa räkningen 

jag gjort för att kunna förstå hur de artiklar jag läst kan förklara Tom of Finland och hans konst.  

Efter metoden kommer resultatet och analysen som är ett och samma kapitel. Denna 

uppdelning har jag valt för att det enklare ska gå att förstå min analys och de tolkningar jag gjort av 

de texter som presenteras. Efter resultatet och analysen presenterar jag en sammanfattning och min 

slutsats av de frågeställningar jag har till uppsatsen, en del per varje fråga. Slutligen har jag en 

slutreflektion där jag skriver fritt om mina tankar kring uppsatsen och dess resultat. 
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3. Teori och tidigare forskning 
I det här kapitlet inleder jag med en teoretisk kontext och bakgrund som förklarar forskning som berör 

de ämnen som finns i Tom of Finlands konst. Forskning som handlar kring maskulinitet, queer, den 

machokultur som rådde inom bögkulturen i slutet av 70-talet och början av 80-talet presenteras. Ett 

kapitel som kort sammanfattar HBTQ-personers (homo och bisexuella, transpersoner samt queera 

personers) rörelse och livsvillkor avslutar första delen av kapitlet för att ge en grundläggande 

förståelse för i vilken samtid Tom of Finlands konst befunnit sig i. Kapitlet andra del består av de två 

vetenskapliga artiklar kring Tom of Finlands konst jag hittat och deras analyser av hur teckningarna 

går att förstås ur ett genusperspektiv. 

 

3.1 Teoretisk kontext och bakgrund 

3.1.1 Maskulinitetsforskning,  gay and lesbian studies och queerforskning 

 Den kritiska mansforskningen fick sitt startskott med Raewyn Connells bok Maskuliniteter 

(1995/2008), forskningsfältet utforskar relationen mellan genus, maskulinitet och makt. Den kritiska 

mansforskningen kan fungera som ett perspektiv inom genusvetenskapen, där den under 2000-talet 

växt sig stor. Den kritik som genusforskare riktat mot maskulinitetsforskning är att den polariserar 

orden maskulinitet/femininet, man/kvinna, och manlighet/kvinnlighet. Maskulinitetsforskare vill 

däremot hävda att maskulinitetsforskningen inte gör det, utan att den grundar sig i en feministisk och 

queer kunskapstradition. Begreppet mansforskning kan även idag inkludera antifeministiska 

mansstudier som Nina Lykke säger "fetischerar maskulinitet som en essens av manlighet” (2009, s. 

120). Forskningsfältet går att applicera på ett flertal frågor så som hälsa, våld, fadrande, rådgivning 

samt relationer och sexualitet. (Connell, 2008, s. 11-16; Herz & Johansson, 2011, s. 7-17). 

 Det var många sociala faktorer under 1900-talets sista kvartal som förändrade 

homosexualitetsrörelsen, vilket ledde fram till att "gay and lesbian studies" introducerades. Neo-

konservativa regeringar som Reagan och Tatcher, polisvåld mot queera rum, medborgarrättsrörelser, 

hiv och aids, växande priderörelser och företag som såg homosexuella som en underexploaterad 

grupp med stor köpkraft. Homosexualitetsrörelsen gick från, som andra sociala rörelser, radikalism 

och konfrontationer och omorganiserades till att intellektualisera sexualitet och kön. De olika 

faktorerna påverkade 60 och 70-talets framväxt av det akademiska fält som grundades i begeistringen 

över att upptäcka glömd (homosexualitets)-historia. På mitten av 70-talet ordnades det en konferens 

i New York av Gay Academic Union. På den här tiden gjorde många av forskarna sina 

homosexualitetsstudier vid sidan av sitt ordinarie arbete för att det kunde ses som stigmatiserat istället 

för värdefullt inom universiteten, konferensen blev ett försök i att skapa trygga mötesplatser inom 
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akademin och sina specifika discipliner för homosexualitetsstudier. Förändringarna inom fältet 

handlade om att tänka om kring teoretiska insikter om sexualitet och kön. I början av 90-talet hade 

fältet tagit så pass förändrad riktning, att Judith Butler och Eve Sedgwick introducerat queerstudier 

och queerteori fältet i princip gick över till att benämnas och praktiseras som queer (Seidman & 

Richardson, 2002, s. 16-18).    

 Queerteorin grundar sig i Michel Foucaults tankar om sexualitet, makt och diskurser. Ordet 

queer kom från HBT-aktivister som Queer Nation, ACTUP och OutRage i USA och Europa. 

Queerteorin hjälper att föra ihop lesbian and gay studies med annan postmodern teoribildning och 

grundar sig i en kritik mot en hetero,- och tvåkönsnorm. Den vill också sudda ut gränserna mellan 

kön och sexualitet. Butler, som är en av queerteorins främsta företrädare, har som vi vet gjort sig känd 

genom hennes idé om att kön och genus bara är en maskerad (Pilcher & Whelehan, 2004, s. 128-131). 

Det är i dessa akademiska fält som den här uppsatsen grundar sig i och använder sin främsta 

terminologi ifrån. 

 

3.1.2 Den manliga kroppen 

 I Tom of Finlands konst står den manliga (muskulösa) kroppen i centrum. Connell skriver att 

"[s]ann maskulinitet förväntas nästan alltid utgå från männens kroppar" (2008, s. 83). Vad en manlig 

kropp är, eller snarare förväntas vara i en kulturell mening är att den uttrycker en koppling till 

muskler, styrka och smärttålighet. Den manliga kroppen förväntas ge uttryck för aggressivitet, våld, 

krig och hjältar. Men de flesta män uppfyller inte dessa manliga ideal utan är fysiskt eller psykiskt 

svaga, begår självmord, dör tidigare än kvinnor, missbrukar droger och utövar våld mot sig själv eller 

andra. Detta är en väldigt paradoxal bild av den manliga kroppen. Body builder-kroppen, den som är 

vanlig i Toms konst, beskrivs som att den står för några av grundbultarna inom manligheten då den 

ger uttryck för muskler och styrka. Den hårda kroppen; en hård kropp som samtidigt hånas för att 

vara narcissistisk och genom detta kodas som feminin (Herz & Johansson, 2011, s. 41-46). Connell 

återberättar en historia om en journalists, vid namn Hugh, sexdebut. I denna berättelse beskriver Hugh 

att klimax upplevdes som att han trodde att han skulle dö, som enligt Connell är en klassisk välkänd 

symbolik mellan döden, pånyttfödelse och ny tillväxt. Att träda in i den vuxna sexualiteten skriver 

Connell gör att det omedelbart omvandlas till kroppsliga fantasier, som hos Hugh handlar om mer 

könshår och "större kuk". Hans användning av den stora kuken blir en metonymi för maskulinitet. 

(2008, s. 93-94). Hur sex, kropp, att bli man och vuxenheten, den vuxna sexualitet blir betydelsefullt 

för att förstå hur manlighet inom Toms konst produceras. 
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 Susan Bordo förklarar den manliga kroppen i sin bok The Male Body. Hon använder sig av 

texten This sex which is not one av Luce Irigaray genom att beskriva hennes målande förklaring av 

den kvinnliga sexualiteten och att den är i motsats till mäns sexualitet som bara har en, att de är sin 

penis. Bordo ger Irigaray rätt i att vi lever i en kultur som får män att se sig själva och sin sexualitet 

som deras penis och som ger liten möjlighet för män att utforska sina kroppar, hon säger att ta sig i 

skrevet, det är status och manlighet. De maskulina normerna kring sexualitet främjar prestation, vilket 

bland annat går att se i beskrivningar av Viagra som prestationshöjande medel snarare än att ge ökad 

njutning, för att kunna prestera de förväntningar samhället har på den manliga sexualiteten. Bordo 

beskriver också hur queera manliga kroppar (transkillar och män som har sex med män) ges fler 

möjligheter i att finna njutning i sin kropp. (1999, s. 36- 43). 

 

3.1.3 Sexualitet och pornografi  

 Sexuella praktiker kommer att definiera och begränsa en person säger Foucault (Pilcher& 

Whelehan, 2004, s. 155). Sexualitet handlar inte enbart om sex eller sexuella praktiker. Sexualitet 

som en del av det personliga ses som en del av det politiska säger Carole Vance (Pilcher& Whelehan, 

2004, s. 155-159). Foucault är av åsikten att makt och sexualitet hänger ihop och skriver "[n]jutning 

och makt upphäver inte varandra; de vänder sig inte mot varandra; de förföljer varandra, griper in i 

varandra, driver på varandra. De påverkar varandra genom komplexa och positiva mekanismer för 

upphetsning och eggelse" (2002, s. 69).  

 I slutet av 1970-talet startade en debatt i USA som kom att kallas "Sex Wars". Sex Wars 

brukar exemplifieras av konferensen "Towards a Politics of Sexuality" på Barnard College  1982, där 

antiporrfeminister anklagade arrangörerna för konferensen att förespråka en antifeministisk 

sexualitet. Ungefär samtidigt startade porrskådespelerskan Candida Royalle en grupp med kända 

kvinnliga porraktörer för att göra sina egna filmer och ett gäng sexradikala lesbiska kvinnor från 

Kalifornien startade en porrtidning. Dessa aktörer producerade massa filmer och bilder som ansågs 

antifeministiska i anti-porr-diskursen. Flera av de lesbiska aktörerna som inte ville förknippa sig med 

de lesbiska antiporr- och antibögdiskurserna började istället kalla sig själva queer (Rydberg, 2012, s. 

23-24). 

  

3.1.4 De maskulina bögarnas maskulinitet 

 Det socialt konstruerade kollektivet "bögar" är självklart inte en homogen grupp, men vad jag 

kommer att fokusera på i detta och nästa kapitel är den typ av män som porträtteras i Tom of Finlands 

konst, sjömännen, läderbögarna, polismännen, militärerna, skogshuggaren och andra manliga män. 
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 Martin P. Levine, skriver i sin bok Gay macho: the life and death of the homosexual clone 

(1998) om förändringen som skedde på 70- och början av 80-talet, i en tid av homosexuell frigörelse. 

Levine skriver också om början av aids-krisen som startade tidigt 80-tal, hur den utmanade och 

förändrade befintliga stereotyper om bögar. Hur genus, med framförallt fokus på maskulinitet, blev 

det som stod i centrum för transformationen. Levine skriver "I argue that gay men enacted a 

hypermasculine sexuality as a way to challenge their stigmatization as failed men, as 'sissies,'" (1998, 

s. 4-5) och att de institutioner som skapades under 70,- och 80-talet förstärkte denna 

hypermaskulinitet: allt från klädbutiker, sexaffärer, barer och klubbar, bastuklubbar (sexklubb i 

bastumiljö för män) och den utbredda gymkulturen. Han fortsätter med att säga att "idag" (någon 

gång tidigt 90-tal) så har bögars maskulinitet omfångats av vår kultur, både i synlighet i exempelvis 

media och att homosexuella anpassat sig till en mer heterosexuell livsstil med fasta partnerskap, barn 

och vanliga yrken. Samtidigt har samhället hittat andra sätt att uttrycka diskriminering på (1998, s. 

8). Den machobögen som Levine beskriver har anpassat sin manlighet genom två retoriska knep. 

"Butch"-retoriken, som främjade manlig sexualitet genom verbala och visuella symboler av macho-

manlighet och "het"-retoriken som projicerade manlig sexualitet genom verbala och visuella 

symboler av machoeroticism. Dessa retoriker går att dela upp i tre framförandesätt, genom utseende 

(så som kläder, fysiskt utseende, ålder, kön och ras), beteende (det vill säga attityder, humör och 

temperament, ansiktsuttryck och kroppsspråk) samt miljö (inredning och möbler) (1998, s. 58-59). 

  

3.1.5 De maskulina bögarnas sexualitet 

Levine i sin studie av machobögen på 70- och 80-tal bestämmer sig för att göra ett besök på en 

bastuklubb för att förstå hur sex manifesteras maskulint. Nedan följer ett utdrag av hans 

fältanteckningar från bastuklubben: 

 
A few seconds later, I picked up the noises of men having sex. As these sounds continued, I heard a vioce 

break into a "sex rap," talking dirty, in a deep rough voice. 

    "Yeah take a good look at that big fucking dick. Uh huh. Look at how big, long and hard that fucker is. 

Yeah. That fucker is going to go up your fucking asshole. Uh huh. That big fucking cock is going to be 

plowing your ass, ramming and ramming your manhole. Shit, you're going to be begging for more. Yeah. 

You want that dick, fucker you want it." 

    At this point, a second voice chimed in, rasping hungrily "Give me that dick, man. Yea. Give it to me. 

Give me all of that man meat. Shove it down my hot throat. Yeah. Gag me with that huge tool." 

    The other man must have obliged because a few seconds later I heard slurps and, "Suck that dick. 

Yeah.Suck it. Suck that man's dick. Yeah. Suck it, cocksucker. Show me how much you like it. Come on. 

Show me. Chew on that rod. Yeah. Chew on it. Come on. Suck that cock. /---/ Breathing heavily, the other 
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man gasped, "I want it. Fuck me, man, oh fuck me. Shove that dick up that stud hole. Yeah, fill me. Give it 

to me." /---/ His partner must have obeyed because I then heard bodies slapping against each other and, 

"Take it, fucker. Take it like a man. Yeah. Take it, fucker. Take it like a man. Yeah. Fuck that ass. Oh, 

yeah. Fuck that manhole. Come on, fucker, ride that cock. Come on, fucker, ride that big dick. Uh huh. 

Yeah. Push that hole open. Give me that ass. Ride it. Oh yeah. Take it like a man. Open that hole. Give it 

to me, fucker. Yeah. Take it like a man," 

    The rap then ceased. All I heard now was deep breathing and furious pounding. Then someone moaned, 

"Shoot that load. Yeah, shoot it. Shoot it, stud. Shoot it" 

    The other man suddenly cried, "I'm coming. Yeah. I'm coming." 

    Echoing his shout, his partner gasped, "I'm coming, too. I'm coming. Shoot it. Shoot it." and then I 

heard nothing but heavy breathing, until someone whispered, "God, that was hot." The other man grunted 

affirmatively. (Levine, 1998, s. 77-78) 

 

 Inom queerteorin så är sexualitet och kön en social konstruktion. Levines iakttagelse på en 

bastuklubb ger oss en bra beskrivning av hett sex, grovt sex, bögsex. Men framförallt: manligt sex. 

Den ena mannen som ber den andre att titta på hur stor, lång och hård hans kuk är (som tidigare 

konstaterat, korrelatet mellan stor kuk och maskulinitet), att han ska sätta på hans "mans"-hål, att han 

säger "take it like a man" och att båda vid otaliga tillfällen benämner varandra som män, de 

demonstrerar (maskerar?) sig som riktiga män. Sexualiteten blir konstruerad som något maskulint där 

bådas sexuella roller blir maskulina (istället för att den mottagande rollen blir en feminin roll) 

(Levine, 1998, s. 79). 

 Läderbögen, går att definiera som en egen subkultur. Thomas S. Weinberg beskriver hur 

bögars läderbarer är mindre dolda än de heterosexuella S/M-klubbar (S/M är en förkortning av 

sadomachosism), och att de ofta är väl kända inom gaysamhället (2008, s. 27, 35-37). Den modernaste 

benämningen är BDSM (bondage/disciplin, dominans/submission (underkastelse), sadism och 

masochism) men har tidigare talats mer om sadomachosism. Inom läderbögs-kulturen är olika former 

av BDSM-praktiker vanliga. Det finns dock en skillnad mellan sadomachosism och lädersex, där 

lädersexet är erotiserande av det maskulina, symboliserat med att bära läder eller uniformer som 

symboliserar olika manliga yrken eller positioner (som exempelvis cowboy och motorcyklist) 

(Weinberg, 2008, s. 20).  

 

3.1.6 HBTQ-rörelsen från 60-talet till idag 

Om nutida gayhistoria skriver Robert Aldrish i sitt avslutande kapitel i boken Gay - en världshistoria 

(2007, s. 333-363). Han skriver att från slutet av 60-talet startade den så kallade sexuella revolutionen 

i västvärlden. Detta ledde till att en gaykultur började växa fram i många större städer (Aldrish, 2007, 

s. 333). Den razzia mot baren Stonewall Inn på Christopher Street i New York den 27 juni 1969 och 
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det upplopp med kraftfulla protester som följde därefter brukar ses som en vattendelare i USA och 

sedan vidare i resten av världen. Årligen på samma dag firas stonewall-parader över hela världen, det 

som sedan utvecklades till prideparader (Aldrish, 2007, s. 333). Under 70-talet blev gayvärlden mer 

uteslutande homosexuell istället för barer med en mixad publik. De nya ställena som uppkom var 

gaybarer, backrooms och bastuklubbar och i discokulturen som kom i slutet av 70-talet och 80-talet 

så kom narkotika in i den homosexuella sociala sfären. Gaykulturen sexualiserades. Homosexuella 

män hade större möjlighet till sex än någonsin när inte polisen längre attackerade bögar. Denna 

utveckling stannade snabbt av, på grund av den aidsepidemi som kom under början av 80-talet. I 

Sverige stängdes bastuklubbar ner av staten och den sociala miljön för homosexuella män blev 

återigen väldigt utsatt enligt Aldrish (2007, s 338). På början av 90 talet hade aidsepidemin lagt sig 

och den homosexuella gemenskapen började återigen växa. Den mediala exponeringen som 

aidsepedemin lett fram till gav allmänheten en kunskap och ett intresse i homosexuella mäns liv och 

mötesplatser. I början av 90-talet kom också bromsmediciner som gjorde att patienterna levde längre 

men med stora bieffekter. 1996 kom en ny medicin som var en blandning av andra mediciner vilket 

gjorde hiv till en kronisk åkomma istället för något man dog av (Aldrish, 2007, s 339-346). Under 

90-talets början hade ämnen som förr varit tabu blivit vanliga och behandlades obehindrat i media. 

Hollywood gör mainstream-film med homosexuella teman så som Philladelpia (1994), Gods and 

Monsters (1998) och Brokeback Mountain (2005). Queer som tidigare varit ett skällsord blev på 90-

talet ett populärt ord att kalla sig själv och ha som politisk åsikt och in i akademin. Rättigheter som 

partnerskap och äktenskap börjar dyka upp, 1989 ingår det danska paret Axel och Eigil Axgil 

partnerskap som första par i världen och 1995 kom rätten till partnerskap till Sverige avslutar Aldrish 

sin bok med att berätta (2007, s 351-363).  

 Tom of Finlands konst, som blev stor och större under ovan nämnda tid, började på 70-talet 

nå en bredare gay-publik skriver Martti Lahti (2008, s. 192) genom att hans första utställning skedde 

i Hamburg 1973 och sedan i San Francisco 1978, samt att flera av hans bilder kom i kalenderformat. 

På utställningen i San Francisco 1978 mötte Tom Roberth Mapplethorpe, och de skulle sedan bli 

vänner och Mapplethorpes vänskap skulle betyda mycket för Toms möjligheter att komma ut på större 

konstgallerier (Tom of Finland, 2013, s. 165-176).  

 

3.2 Tidigare forskning 
Tidigare forskning Tom of Finland som jag har hittat är begränsad, det finns en del populär-

vetenskapliga beskrivningar över hans liv samt att jag hittat två vetenskapliga artiklar inom 
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genusvetenskapen som beskriver konsten med fokus på kön, maskulinitet och sexualitet, vilka 

beskrivs här nedan. 

 Lahti (2008) berättar om Touko Laaksonen och att han flyttade vid 19 års ålder, 1939, till 

Helsingfors. Där började han måla sina första erotiska bilder för sin egen njutning, ett år senare blev 

han inkallad i kriget mellan Finland och Sovjetunionen där han tjänstgjorde i 5 år. Lahti förklarar de 

målningar Touko gjorde tidigt i sitt liv hade en mer romantisk stil med mer milda former och männen 

i bilderna kom ofta från en medelklass, till skillnad från senare konst som föreställde män från lägre 

social bakgrund (se bilaga 2, s. 3). Laaksonen publicerade sin första bild i Physique Pictorial vilket 

blev starten på hans professionella karriär som konstnär (2008 s. 189).  

 Marti Lahti (2008) och Guy Snaith (2003) berättar båda i sina olika artiklar hur Tom i mitten 

av 1970-talet börjar använda sig av en fotorealistisk målarteknik som han kallade det, eller 

hyperrealism som den konstnärliga genere kallas. De skriver att den värld han målar upp kallas 

Tomland där män är redo att knulla och är redo att bli knullade av och med andra män. Tomland är 

en fantasi av en bögutopi fylld av kåta skogshuggare, poliser och andra män i uniform, det är ett 

fantasiland där maskulinitet är det högsta idealet (Lahti, 2008 s. 191, Snaith, 2003, s. 77).  

 Snaith beskriver hur Toms hypermaskulina fantasimålningar skapade han en ny maskulin 

identitet (de killar han målade kallade han "prototyper"). Snaith fortsätter att skriva att på 70-talet 

förvandlades dessa prototyper till verklighet framför Toms ögon i och med den gymkultur som då 

växte fram, med stor tillgång till steroider (2003, s 80). 

 Martti Lahti ger en kritisk bild av Toms konst för att den sexualiserar vit och manlig makt. 

Han väljer att citera Kobena Mercer och Isaac Julien: "the racist and fascist connotations of these new 

'macho' styles escape gay consciousness and those who embrace the 'threatening' symbolism of the 

tough-guy look were really only interested in the eroticization of masculinity" (2008, s 196-197). 

Erotiseringen av uniformen är inte det enda Lahti beskriver som en del av en rasistisk diskurs i 

bilderna, utan att även det ofta finns bilder där svarta män porträtteras som våldtäktsmän. En annan 

bild från 1962 sammanfattar Lahnti visar två vita män i jeans och utan som tröja tittar överlägset på 

en afroamerikansk man med ett oroligt uttryck, som är fastbunden i två pelare, iklädd endast ett par 

kalsonger. Bilden ger tydliga associationer till slaveriet med och den vita makten över den svarta 

kroppen. Att den svarte mannen tydligt gillar sin underordnade makt, som bekräftas med ett stort 

stånd, visar på koloniala diskurser som producerar ett andreskap där den svarte mannen samtidigt är 

hotande, översexuell, en vilde och som en undergiven, ett objekt av rädsla och åtrå skriver Lahti 

(2008, s. 198). 
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4. Metod 
I min uppsats har jag valt att använda tidningsartiklar och analyserat både med en kvalitativ och med 

en kvantitativ läsning. Till att börja med har jag valt att angripa artiklarna ur ett kvalitativt perspektiv, 

för att fortsätta ur ett kvantitativt. Som Karin Widerberg, författare av Kvalitativ metod i praktiken, 

skriver när hon jämför värdet på kvalitativ och kvantitativ forskning "Om man trots allt ändå vill 

hävda att något är viktigare än det andra, så borde det logiskt sett vara den kvalitativa forskningen 

eftersom man rimligen bör veta vad man mäter innan man mäter det." (2002. s. 19). I boken 

Metodpraktikan motsätter sig författarna ett sådant påstående och säger istället "Vi tar därför bestämt 

avstånd från uppfattningen att skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys handlar 

om skillnaden mellan att räkna och att tolka." (Esaiasson m.fl. 2012, s. 198). Utefter dessa författares 

argumentation har jag valt att först djupläsa 19 artiklar för att hitta vad jag tycker är viktigt att 

analysera. Jag valde att titta på tre kvantitativa data, som jag inkluderade i analysen som ett extra 

verktyg för att förstå artikelförfattarnas texter. 

För att hitta artiklar valde jag ett artikelsök i Retriever, där hittade jag tidningsartiklar från 

1994 fram till dagen jag gjorde artikelsöket, den 14 mars 2016. Eftersom Tom of Finland idag är 

högst aktuell och det frekvent skrivs om honom med anledning av den pågående filminspelningen 

och andra händelser kommer det nya artiklar under tiden jag skriver denna uppsats. Därmed är utbudet 

av artiklar jag analyserar begränsat till dagen jag gjorde artikelsök. Jag sökte på artiklar skrivna i 

Sverige och i Finland, men begränsade de finska artiklarna till de författade på svenska. Jag gick 

igenom Svenska Tidningsartiklars tidningsindex från 1970 fram till 1992 utan framgång. I databasen 

ArtikelSök fann jag två tidningsartiklar från Hufvudstadsblandet från 1990 och 1992 som inte var 

tillgängliga online, vilket jag misslyckades att få tag på och därmed inte valt att inkludera i uppsatsen1. 

Sökord har varit "Tom of Finland" samt "Touko Laaksonen". Antal artiklar jag hittade var 332. För 

full artikelförteckning se bilaga 1. I ett stort antal av artiklarna nämns bara Tom i förbifarten eller 

som en referens, exempelvis att hans konst används som en måttstock till att förstå kroppar eller att 

en utställning nämns i samband med andra utställningar. Även ett stort antal artiklar handlar om den 

pågående filminspelningen eller de frimärken som producerades av hans konst, men handlar då 

snarare om filmproduktionen eller frimärksproduktionen än om konsten eller om Tom. Jag har 

därmed plockat ut de artiklar som handlar om Tom of Finland eller till stor del handlar om honom 

eller hans konst, det är dessa jag använt till den kvalitativa analysen och när jag haft djupläsning av 

                                                 
1 Jag gjorde en förfrågan hos Finlands nationalbibliotek, Kansallis Kirjasto, om de kunde mejla en kopia av artiklarna, 
vilket de skulle göra, men de kom aldrig fram. 
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artiklar. Jag har läst igenom alla 332 artiklar för att kunna sortera ut de artiklar som jag sedan använde 

för den kvalitativa läsningen.  

 

4.1 Kvalitativ metod 
Den kvalitativa metoden handlar om att finna väsentliga delar av en text och ge dessa delar en 

noggrann läsning, att förstå helheten och den kontext den ingår i. För det måste en text läsas aktivt 

och ett flertal gånger för att hitta det centrala (Esaiasson m.fl. 2012, s 210).  

 Den kvalitativa textanalysen kan sägas vara en diskursanalys. En diskursanalys beskrivs i 

Metodpraktikan som att se en argumentation och fundera hur den lever upp till rationella eller 

moraliska normer, det vill säga om texten anses samhälligt acceptabel, vad som betraktas som normalt 

i ett samhälle och vilka som tjänar på utformningen av det normala (Esaiasson m.fl. 2012, s 212-213). 

Börjesson och Palmblad säger att diskursanalysen har ett intresse för maktförhållanden, att den som 

gör diskursanalysen ser hur språket formulerar vår verklighet. För varje gång språket används så 

konstrueras verkligheten (2007, s. 10).  

 Karin Widerberg skriver att "[d]iskurser är pågående metasamtal som möjliggör förändringar 

inte bara av individens självförståelse utan också av diskurserna som sådana" (2002, s 157). Det 

innebär att förstå diskurserna är att förstå hur de formar vår verklighet och hur de påverkas oss och 

vår självförståelse av de strukturer vi lever efter. För en diskursanalys går ut på att en ska övertyga 

om att det finns strukturer som påverkar vårt agerande (Esaiasson m.fl. 2012, s 212-213). Diskursen 

vill också visa på vad en inte är, utan vad ens identitet står emot. Det vill säga att ord innehåller fler 

betydelser och säger vad de är och inte. Ett exempel skulle kunna vara rubriken "Se bilderna på 

superstjärnan äta pizza", nyheten får värde i att vår bild av en superstjärna är att de är smala och äter 

nyttigt, nyheten "Se bilderna på superstjärnan äta sallad" skulle inte ge samma logiska nyhetsvärde 

(Börjesson & Palmblad, 2007, s. 8)2. Jag har i min uppsats valt att använda mig av en diskursanalys 

för att tolka och förstå de 19 vetenskapliga artiklar jag valt för djupläsning. 

 Jag läste de 19 artiklarna ett flertal gånger, jag strök under och sorterade i texterna de 

delar som jag ansåg relevanta till resultatet och analysen. I texten har jag försökt läsa vad som inte 

skrivs, som exempelvis att en ”äkta Tom of Finland-man” benämns som begrepp och att då försöka 

förstå vad en oäkta eller falsk Tom of Finland-man är, vilka egenskaper som motsatsen tilldelas. Att 

hitta dessa nyckelbegrepp och förstå hur dessa formar den verklighet författarna skapar i sina artiklar. 

Jag har fått förhålla mig medveten till att jag har tolkat de texter som jag har läst, efter att 

artikelförfattarna har tolkat sin omvärld och fört ner det i skrift. Å andra sidan är det just deras 

                                                 
2 Börjesson och Palmblad använder sig av ett annat, längre, exempel, men essensen av mitt exempel är densamma. 
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verklighetsformation jag varit ute efter och tolka. Eftersom mitt syfte har varit att förstå hur konsten 

har diskuterats och kunna använda ett queerteoretiskt genusperspektiv i förståelsen av Toms 

konstnärliga betydelse, samt för att förstå hur sexualitet och maskulinitet konstrueras i text utefter 

Toms konst, har den kvalitativa läsningen av tidningsartiklar kunnat fylla detta syfte. 

 

4.2 Kvantitativ metod 
Som ett extra verktyg i min analys har jag också använt mig av en kvantitativ metod. Den kvantitativa 

metoden handlar om att undersöka innehållet med likvärdiga eller jämförbara uppgifter, tillräckligt 

många för att kunna göra en analys med siffror. Metoden är bra för att få svar på förekomsten av 

innehållsliga kategorier i ett material skriver Esaiasson m.fl. (2012, s 197). 

 I uppsatsen har jag tittat på frekvenser, ett mekaniskt räknande och registrering av 

förekomsten av innehållskategorier i jämförelse av hur bilderna beskrivs som konst eller porr. 

(Esaiasson m.fl. 2012, s 198) För att göra detta gjorde jag ett vanligt ordsök i samtliga artiklar för att 

se frekvensen av ordet porr och av ordet konst. En felkälla här kan vara att orden porr eller konst kan 

förekomma i andra sammanhang än de som handlar om Tom of Finland. Men det ger en fingervisning 

på hur frekvensen av ordet är. Det ger också en fingervisning på i vilka sammanhang Tom of Finland 

kopplas ihop med, om det är med pornografi eller konst. De exakta sökorden jag använde var "porr", 

"konst", "porno" och "teckn". I dessa sökningar kom sammansatta ord eller olika böjningar av orden 

med, så som konstverk, pornografi eller pornograf, bögporr eller tecknare.  

 Ett statiskt räknande av samtliga artiklar och i vilket frekvens det skrivit om Tom of Finland 

baserat på år har också gjorts. Den datan presenterades i Retriver artikelsök och inhämtades direkt 

därifrån. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

13 
 
 

5. Resultat och analys 
I det kapitel som följer presenterar jag den information jag fått fram ur tidningsartiklar och i 

kvantitativ räkning och analyserar den löpande. Kapitlet börjar med att förstå den kvalitativa 

inläsningen av språkpolitiska förändringar i kapitel 5.1, för att fortsätta med en förståelse av hur 

maskulinitet presenteras och hur icke-maskulinitet konstrueras i kapitel 5.2.  Kapitel 5.3 och 5.4 

beskriver jag hur sex och sexualitet benämns, konstrueras, kritiseras och hyllas på olika sätt samt hur 

det går att förstå bilderna utefter om de är konst eller pornografi. I kapitel 5.5 visar jag på det motstånd 

som finns i de tidningsartiklar jag läst för att förstå Toms konstnärskap. Slutligen i kapitel 5.6 

presenterar jag hur antalet artiklar förändrats över tid i en kvalitativ analys. 

 

5.1 Språkpolitiska förändringar, från blyghet till öppenhet, från homosex till 

queer 
 Genom åren har den språkliga diskursen kring Tom of Finlands konst förändrats. Att prata om 

grov homoerotik i dagspress har ibland behövt bäddats in i finare ord eller med humor. I Gunilla 

Grahn Hinnfors artikel New York väntar på den nya konsttrenden från 1994 skriver hon om en "av 

de roligare homosexutställningarna" som hon har sett på konsthallen Feature i New York. Såhär väljer 

hon att beskriva Tom of Finlands konst som hon såg där: "Om man kan tänka sig en Fassbindersk 

komedi skulle den nog se ut såhär. Kåta uniformsklädda unga män med läder, svällande muskler och 

gigantiska penisar. Men med humor alltså." Här ligger betoningen i det roliga, i komedin i konsten. 

Även om gigantiska penisar och svällande muskler benämns, så är det i relation till den tyska 

regissören Fassbinder och att om han skulle göra en komedi, då skulle det se ut så. För att få titta på 

homoerotiken så behöver det göras med humor, inte med kåthet eller inte med konstnärsblick. 

 Den beskrivning Grahn Hinnfors gör kan vi jämföra med hur Johan Hilton ger en målande 

beskrivning från i sin artikel Finska Pinnar: "Hål penetreras, penisar sprutar, det rotas runt i skrev". 

Här döljs ingenting från läsaren, han berättar glatt hur "inte en enda karla-karl som inte ägnar sig åt 

lite obekymrat kuckelimuck i buskarna med skogshuggar- eller snutkollegan emellanåt" finns med i 

Toms konst (Hilton, 2011). Till motsats mot Grahn Hinnfors beskrivning så skriver Hilton om 

konsten med en viss erotisk laddning. 

 Vanligare är dock objektiva beskrivningar av konsten som exempelvis ur artikeln Legendarisk 

pornograf på Kulturhuset: "bilder av notoriskt välbyggda, monsturöst välutrustade och mycket stolta 

män" (Johans, 2012) eller som det beskrivs 15 år tidigare i artikeln Sexmaskiner: "De var muskulösa 

och hade gigantiska penisar. De var skogshuggare, bönder, byggnadsarbetare, poliser, militärer, 

sjömän, motorcyklister och cowboys. Men hur de än var klädda, och hur de än såg ut, hade de en sak 
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gemensamt - de älskade andra män och hade kraftfullt sex med varandra" (Malmqvist, 1997). Här ger 

båda författarna en objektivt korrekt bild av konsten, men språket hetsar inte upp, det blir snarare ett 

monotont uppräknande av vilka typer av män och hur bilderna ser ut, än att väva in Toms egna 

upphetsning i texten. 

 Själva motivet av konsten är det som ofta diskuteras och själva kvalitén av densamma är sällan 

prioriterat att skriva om, några undantag där konstnärsglasögon är påsatta finns så som: "teckningar 

som inte bara utgår från fotografier i flera fall utan också med sin exakthet och sina diskreta 

blyertstoner imiterar dem" som Malmberg skriver i Svenska Dagbladets artikel Är allt Luthers fel 

(1998) eller "vilken fantastisk begåvad tecknare Touko Laaksonen var" från Håkanssons artikel Visas 

i hemlandet 20 år efter sin död (2011). Det som snarare är genomgående i alla artiklar är fascinationen 

av de gigantiska penisarna då det är de som väckt debatt. Men det är inte bara hur modigt eller hur 

objektivt konsten beskrivs som det skett förändringar i, en viss språkpolitisk förändring har också 

skett. 

 Queer, det akademiska, politiska och identitetsbegrepp som blev stort i början av 90-talet 

nämns för första gången i 2004 i samband med Tom of Finland i en kort liten mening och det är inte 

förrän 2011 Johan Hilton pratar om hur "den patriarkala ordningsmakten queerifieras" i Toms konst 

(2011). Efter det dröjer det till 2014 när denna mening skrivs "Och i år kan vi alla glädja oss åt 

frimärken med Tove Jansson och Tom of Finland (Touko Laaksonen) - två tecknare som gjort världen 

lite mer queer" skrivs i artikeln Queera Finland (Ingvarsson, 2014). 

 Tove Jansson, som nämns i stycket ovanför, beskrivs i vissa senare artiklar från 2006 och 

framåt tillsammans med Tom of Finland. Tove Jansson som kan ses som en nationalklenod i Finland, 

med sina mumintroll, kan ses som vågat att jämföra med den homoerotiske Tom of Finland, och det 

kan vara av den anledningen till att det dröjer innan de två stora finska konstnärerna kopplas ihop. 

Det är inte förrän 2014 både Tove Jansson och Tom of Finland benämns som finska homosexuella 

superkonstnärer (Svaetichin, 2014). Hela 13 gånger kommer Tove Jansson och Tom of Finland att 

nämnas i samma artiklar. Det dröjer även fram till 2006 innan han benämns som en av Finlands största 

konstnärer (Svenska Dagbladet, 2006). 

 Den politiska HBTQ-diskursen som varit under stor förändring från 90-talet fram till idag går 

även att se i det som beskrivits om konsten. En större öppenhet och mer queer-politiskt ton går att 

utläsa ju senare artiklarna är författade, där ord som homosex inte används i de senare artiklarna men 

däremot queer, vilket även följer samhällsutvecklingen. Samtidigt har maskulinitetsdiskurserna inte 

varit under lika stor förändring. Därmed har maskulinitetesbeskrivningarna varit liknande genom 

artiklarna. 
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5.2 "Tom ville visa ett annat slags bög än den fjolliga" 
Maskulinitet är ett genomgående tema i artiklarna genom alla år, och ett antal olika associerade 

begrepp används. Ord som kraftfull, macho och grov är vanligt förekommande. Maskulinitetens 

diskurs präglas av en polarisering kring "en riktig Tom of Finland-man" (Malmqvist, 1997) och 

fjollor. Texterna argumenterar alltid för en maskulinitet, trots bildernas bögestestik. Argument som 

att Tom skapade bilden av hur en riktig maskulin homosexuell kille skulle se ut eller som ordförande 

för Toms Club (en förening för män som tycker om andra män i läder, gummi, fetisch eller BDSM, 

baserad i Helsingfors), Timo Rautiomäki, säger "Tom visade att man kan vara både bög och 

maskulin" i en intervju med Östman i artikeln "Läder är ingen billig hobby" (2006). Hade ordet bög 

bytts ut mot exempelvis brandman hade ovanstående citat blivit obegripligt då brandmän redan idag 

ses som maskulina.  

 Maskuliniteten behöver förstås från att homosexuella och heterosexuella män har olika 

maskuliniteter. Stefan Malmqvist skriver om Tom och att "hans idé om vad som är manligt har 

dessutom spridit sig ut i den allmänna kulturen. Inom hårdrocken fanns det exempelvis i många år 

paraphernalia (skinnjackor, nitar, kepsar etc) som var direkt hämtade från läderbögarnas värld. Och 

Burt Reynolds, i sin glans dagar, såg ut som han var direkt urklippt ur en Tom of Finland-teckning" 

(1997). Här finns en homosexuell maskulinitet som spridit sig till en heterosexuell maskulinitet. Det 

som inte är homosexuellt är det som är allmänt. En stark gräns sätts upp mellan det allmänna 

heterosexuella och vad som inte är det, där skinnjackor och kepsar går att hämta från den avskilda 

världen av läderbögar, till det socialt accepterade allmänna. 

 I motsats beskrivs fjollan. "Tom ville visa ett annat slags bög än den fjolliga" säger 

Rautiomäki (Östman, 2006), här igen påvisas det att vara bög, inte är att vara manlig. Nyhetsvärdet 

hade möjligen varit lägre om Tom hade visa den bög som var fjollig. För att i Toms konst "finns inga 

veklingar eller fjollor" som de skriver i Vi i Vasastan, (2012). I citatet kopplas verklighet samman 

med fjollighet, ickemaskulint kategoriserade egenskaper.  

 Språket som används i artiklarna konstruerar machobögen. Språket blir en maskerad av 

(extremt) manliga attribut. "Många bögar runtom i världen har upplevt att Tom haft en stor betydelse 

i deras liv, eftersom han visade att det är okej att vara både bög och naturligt maskulin" som 

Rautiomäki säger (Östman, 2006). Här har dessa överdrivna maskulina attribut förvandlats till 

naturliga. Tidigare i artikeln har Rautiomäki pratat om (den maskuline) uniformen som en viktig del 

av klubbesökarnas identitet. Uniformen, den som ofta återfinns i konsten, som återfinns på Toms 

Club och som beskrivs genom artiklarna, får ett språkligt och symboliskt innehåll som betyder 

maskulinitet och erotik. Att Rautiomäki då ser den maskuliniteten som naturlig kanske inte kan anses 
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förvånande då den klubbmiljö han befinner sig i är fylld av detta. Men det är inte bara kläderna, eller 

uniformen som kategoriseras som maskulint och klär (ut) de språkliga beskrivningarna av konsten 

med ett os av testosteron. "Bilderna uppfyller mina fördomar om machobögen, de bekräftas med råge 

och pang, där smäller storkuken i bordet, smock. Yeah man" som Klingspor lite föraktfullt förklarar 

i sin konstrecension I ögat speglar sig samtiden (1998). Hur kuken benämns, behandlas och talas om 

i ovan nämnda citat visar på dennes betydelse för maskuliniteten. En hård rörelse med en smock ner 

i bordet, inte en lätt smekning, storleken är stor, inte liten och att det hela avslutas med ett "Yeah 

man" för att återigen betona att meningen handlar om män och manliga, grova män. Och även sexet 

blir en del av denna maskerad av ett maskulint genus. 

 

5.3 Perversa sadister eller njutande män? 
Att tänka tillbaka på Levines (1998) upplevelser från en gaybastu ger oss en liknande upplevelse av 

att läsa vissa av artiklarna om Tom of Finland "pang, där smäller storkuken i bordet, smock. Yeah 

man". (Klingspor, 1998). 

 Barbro Westling beskriver i Glad to be gay hur Toms män har en "fysisk tät manlig 

gemenskap, där alla är fria att visa upp och känna på alla, och brett leende tillfredsställer och njuter 

av varandras manliga kroppar" (2012). Vi förstår precis vad som händer och sker, det kan vara en 

bastu, det kan vara i en skog, det kan vara på en bar eller arbetsplats. Det är en plats där män kan ha 

en fysisk tät manlig gemenskap tillsammans, för just den manliga gemenskapen som Westling 

beskriver innehåller en kulturell bomb av associationer på där män umgås med andra män. Meningen 

fortsätter sedan med nyheten av vad dessa män gör, de visar upp sig och känner på varandra, eller 

som Malmqvist (1997) beskriver det: "de älskade andra män och hade maskulint, kraftfullt sex med 

varandra". Här beskrivs en frihet och en beundran av varandra, till och med att de älskade varandra, 

dock med reservation för att dessa män ska vara manliga och att sexet ska vara maskulint och 

kraftfullt. I Westlings beskrivning får ordet manlig så stor betydelse att det till och med behöver 

benämnas två gånger. Båda dessa meningar vinner just legitimitet för att de är maskulina och inte 

underordnas genom att vara motsatsen. 

 Även om förmågan till potens och att kunna sätta på brukar beskrivas som maskulina 

egenskaper så skriver Johan Hilton (2011) att det inte sätts några "likhetstecken mellan maskulinitet 

och överordning. Mannen får vara både subjekt och objekt, över- och underordnad medan sex tycks 

vara någonting som bara händer." Det kan bero på att alla Toms män ses som maskulina och att det 

därmed är svårt att göra en objektiv bedömning vem som ska vara den som är passiv (mottagande av 

analsex) eller den som ska vara aktiv (den som sätter på). Östman (2006) finner det intressant hur 
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"Laaksonens agenda [är] att vänta på maktförhållanden", så att "den auktoritära konstapeln, som 

kanske missbrukar sin polisiära makt, i mötet med andra män ("bråkstakarna") kan bli den passivt 

mottagande". Här bekräftar Östman hur det passivt mottagande är i motsats till att vara auktoritär, att 

vara maskulin. Hilton (2011) pratar om detta som en queerifiering av patriarkatets ordning, en sexuell 

extas. Samtidigt är det inte bara påsättningar som dyker upp i Toms bilder och vänder på 

maktförhållanden. 

 De sexuella uttryck som faller under BDSM-paraplyet bemöts av olika åsikter inom artiklarna. 

Agneta Klingspor (1998) beskriver hur den nakna konsten får henne att känna sig som en voyeur och 

att hon och andra voyeurer tittar på den och därmed "förvandlas till blottare, runkare och perversa 

sadister." Det är inte med glädje hon beskriver sadism, utan det är något som är perverst. Hon säger 

att eftersom hon inte är "blottare, runkare eller pervers sadist, så känner jag mig våldtagen." Även om 

BDSM inte är för alla, så går Klingspor till väldig hård attack mot den sexuella identitet som 

återspeglas. Malmberg (1998) vill i sin tur säga att sadomachosismen "kan man naturligtvis ha olika 

uppfattningar" om. Rita Paqvalén, queerforskare och produktions-koordinator vid stiftelsen Åbo 2011 

har en annan bild där hon blir intervjuad i artikeln Visas i hemlandet 20 år efter sin död , hon säger: 

"Det är klart att S&M, sadomasochism, är ett starkt inslag i bilderna, men det handlar om vuxna 

människor och det handlar om ömsesidighet. Det är viktigt när man tittar på de här bilderna att titta 

på blickar, på att männen verkligen verkar njuta" (Håkansson, 2011). Den positiva syn på sex och 

BDSM som Paqvaléns ger uttryck för grundar sig ur den queerpolitiska ideologin som ofta gjort en 

bedömning av sex som något positivt, till skillnad från vissa delar av feminismen som är sexnegativ. 

 

5.4 Porr eller konst? Och går det att visa upp? 
Genom de olika artiklarna benämns Tom of Finlands konst både som porr och konst, och vad de olika 

orden innehåller för betydelse tycks skiljas från artikel till artikel. Vissa av textförfattarna konstaterar 

att Tom såg sina teckningar som porr och att han själv blev upphetsad av det han målade (Malmberg, 

1998, Hilton, 2011, Svaetichin 2014). Det finns exempel 

som benämner teckningarna endast som porr (Sjögren, 

2010) och ett stort antal artiklar som pratar om det som 

konst. I diagrammet till höger går att utläsa fördelningen 

av orden porno-(grafi/graf/grafisk/etc), porr-(bilder/etc), 

konst-(verk/etc), teckn-(ing/ingar/are/etc). Majoriteten av 

artiklarna beskriver bilderna inom ramen för konst, endast 

åtta procent av de fyra orden handlar om pornografi. Detta 
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bekräftar att majoriteten av artikelförfattarna kopplar ihop Tom of Finland med ett konstnärskap 

snarare än som pornograf. 

 "Det här med tanke på att det för 15 år sedan ännu var otänkbart att ens visa hans bilder 

offentlig" säger Berndt Arell, chef för nationalmuseet i Stockholm i intervju med Kia Svaetichin i 

artikeln Mannen bakom Tom of Finland (2014). Detta säger han trots att den första utställningen i 

Sverige med Tom of Finland var 1997 i Stockholm det vill säga 17 år innan detta citat. Men även då 

diskuterades det kring varför Tom of Finland inte visats tidigare och om det kommer att gå att visa 

på något museum i Sverige. I artikeln Sexmaskiner intervjuas Dennis Dahlqvist på konsthallen 

Ynglingagatan 1, han säger att det är "lite av en skandal att Tom of Finland aldrig har ställts ut i 

Sverige tidigare" och att det "borde vara en museiuppgift" men "att få ett svenskt museum intresserade 

av något dylikt lär vara en sisyfosuppgift" (Malmqvist, 1997). Båda bekräftar ett motstånd mot 

pornografin i konsten och att det leder till att det är svårt att ställa ut, även om Toms konst senare 

kommer att ställas ut på svenska museer och hade ställts ut tidigare än vad Berndt Arell sa. Båda 

bekräftar däremot att en diskursförändring i vad som anses lämpligt att visa eller ej. 

 Carl-Johan Malmberg (1998) lyfter upp frågeställningen om det "ohållbara i försöken till 

strikta gränsdragningar mellan pornografi och konst". Svaret kanske finner sig i den "Varning för 

stora kön" Vi i Vasastan (2012) har som rubrik i sin tidning inför en konstutställning med Tom of 

Finland (jämte en bild av en nästan naken Tom of Finland man, endast iklädd ett par stövlar, se bilaga 

2, s. 3). Eller i en festrecension från en fest på Münchenbryggeriet med Tom of Finland-tema som 

benämns som barnförbjuden (Sjödin, 1998). 

 Sören Billing (2003) sammanfattar den förändring som skett: "På senare år har bilderna gått 

från att klassas som pornografi till att betraktas som konst där maskulina maktstrukturer ifrågasätts." 

Toms egen definition av sina bilder har därmed omtolkats att istället handla om konst. Att se bilderna 

som både konst och porr, eller att pornografi skulle kunna tolkas som finkultur blir inte möjligt, det 

får vara antingen eller. Och för att ställa ut Toms bilder så behöver de konstrueras som konst för att 

få en legitimitet på en konsthall. 

 

5.5 Motstånd 
Det motstånd som går att utläsa från artiklarna är både beskrivningar av motstånd som Toms bilder 

gett upphov till samt Agneta Klingspors egen känsla för motstånd mot Tom of Finlands konst. 

 "Vi vill inte att vårt land representeras, på inrikes och utrikes försändelser, av homoerotiska 

ämnen" citerar TT via Hallandsposten (2014) de som undertecknat ett upprop mot att Finlands 

postverk Itella ska sätta några av Toms bilder på några frimärken. När Klingspor (1998) däremot 
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motsätter sig nutida naken konst gör hon det med lite mer eftertryck, hon säger att "nuvarande 

superfixering på sex och kropp speglar främst ett samhälle i brist på något. Kanske ett 

dödsmedvetande, kanske en njutning." Hon fortsätter med att konstatera att "[n]utida konst gör mig 

till voyeur". Såhär beskriver hon sin upplevelse av att gå och se på Toms konst: 

 
Apropå bak så går jag till tecknaren Tom of Finland på galleri Lars Bohman. Garanterat sex och kropp, den 

simpla voyeuren ska få sitt. Men förväntan kommer på skam. För att jag är kvinna och heterosexuell, alltså 

stående utanför på riktigt? Eller för att jättekönen på något sätt tittar tillbaka? Som Mapplethorpes kön ur 

gylfen. Teckningarna är av serietidningstyp, Starlet fast tvärtom. Perfekt kitschiga manskroppar, 

machobög-karikatyrer av de levande karikatyrer som befolkar San Fransiscos gator.. Bilderna uppfyller 

mina fördomar om machobögen, de bekräftas med råge och pang, där smäller storkuken i bordet, smock. 

Yeah man. Det överdrivna utlöser komiken som hindrar voyeuren. 

 

Det motstånd Klingspor känner, som tidigare beskrivit gör att hon känner sig våldtagen går att utläsa 

i hennes konstupplevelse. Dock med en form av besvikelse, det går nästan att utläsa ett missnöjde i 

att det är överdrivet och komiskt och därmed hindrar hennes icke-önskade voyeurism. Klingspor vill 

ge förklaring i sin kvinnliga heterosexualitet att hon inte känner sig voyeuristisk (kåt?) av bilderna 

hon ser på galleriet, eller hennes andra förklaring är för att hon känner att jättekönen tittar tillbaka på 

henne.  

  

5.6 Kvantitativ data 
Ser vi till kvalitativa data kan vi inledningsvis 

notera att kapitel 5.4 presenteras frekvensen av hur 

ofta orden porr, pornografi, konst och teckning samt 

dess olika böjningar förekommer i samband med 

Tom of Finlands konst. Det var en del av den 

kvantitativa analysen. Antal artiklar som skrivits 

om Tom of Finland eller antal artiklar där hans 

konstnärsskap nämns presenteras här i ett 

stapeldiagram. Den första artikel som går att hitta 

på Retriever är från 1994. Den första stora ökningen 

av artiklar är under europride 1998 då det var en 

utställning med Toms konst i samband med 

Pridefestivalen. Den andra stora ökningen som går 
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att se är under 2006 då Toms konst ställs ut i Finland. Efter det ligger antalet artiklar stadigt högt och 

under 2014 kommer sista boomen med artiklar, det år Tom of Finland-frimärkena presenterades och 

släpptes av Finska postbolaget. Det går att se en generell ökning av antalet artiklar längs med åren. 

Tom of Finland dog 1991 och var under sin livstid främst känd i läderbögskretsar och blev på 90-

talet känd bland allmänheten. En ökad tolerans och fler HBTQ-rättigheter, utvecklingen av 

bromsmediciner för hiv gjorde samhället mer öppet och har därmed gett möjligheter för att visa upp 

Toms konst och skriva om den. 

 

6. Sammanfattning och slutsats 
I min avslutande del ska jag nu analyserande svara på de tre frågeställningarna som jag till denna 

uppsats formulerat. 

 

6.1 På vilket sätt har Tom of Finlands konstnärskap beskrivits i tidningsartiklar 

med fokus på sexualitet och maskulinitet?  
Toms konst har debatterats och beskrivits i ett antal olika artiklar med olika infallsvinklar. 

Textförfattarna har i stort haft fokus på frågor som rör maskulinitet, sexualitet, kroppar och 

frågeställningar kring vad som går att definiera som konst. 

 Konstnärskapet kommer i och med att bilderna definieras som konst, Agneta Klingspors åsikt 

är att nutida naken konst snarare är pornografi som gör henne till voyeurist, även ett flertal gånger 

nämns bilderna som pornografi eller att Tom själv såg sina bilder som snusk. Men det är ändå inte 

som pornograf Touko Laaksonen gör sig känd i artiklarna, utan som den superkända konstnären Tom 

of Finland. Det dröjer visserligen fram till mitten av 00-talet som han börjar benämnas som en av 

Finlands största konstnärer. Det är vid få tillfällen själva kvalitén av konsten benämns, utan snarare 

är det motiven som fångar författarnas uppmärksamhet. Att skriva om Toms hyperrealism är inte lika 

intressant som att skriva om könsorgan och bögsex. Troligen hade dock inte Tom fått lika stor 

uppmärksamhet som konstnär om hans målningar varit lite halvtaskiga, utan kvalitén legitimerar 

bilderna, däremot är kvalitén inte det som skapar intresse. 

  Min analys är att de beskrivningar av konstnärskapet som finns är att de måste 

legitimeras som konst, inte att Tom skulle vara pornograf. Att sätta hans bilder i ett konstgalleri istället 

för homoerotiska tidningar (där Tom först publicerade sina bilder) ger dem legitimitet för en allmän 

publik att titta på. Att smygtitta på erotiska bilder i en tidning hemma tolkas inte som en kulturell 

gärning, till skillnad från om bilderna går att se på ett galleri. Det blir alltså omgivningen som ger 

legitimitet åt vad som ses som acceptabelt eller inte. Omgivningen som också alltid är under 
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förändring, som från 90-talet och framåt haft ett samhällsklimat där HBTQ-personer vinner rättigheter 

har också gett en större acceptans för konst på temat homosexualitet, och även erotisk sådan.  

 

6.2 Går det att urskilja förändringar genom tid i synen och sättet att tala om 

sexualitet och maskulinitet? 
De direkt största skillnaderna som går att se från de tidigare artiklarna fram till de senare är att de 

tidigare använder sig av ett språkbruk som är mer skylande och använder ålderdomliga ord så som 

"homosex" och att politiskt nyare ord så som "queer" dyker upp i artiklarna från senare år, även om 

beskrivningarna av konstnärskapet i princip är densamma. Den språkpolitiska förändring som sker 

går hand i hand med det samhällsklimat som ger fler juridiska rättigheter och större levnadsvillkor 

för HBTQ-personer. Det förklarar också ökningen av artiklar i som presenterats och att konsten har 

vunnit nya arenor, så som frimärken, längs tiden.  

 

6.3 På vilket sätt konstruerar artikelförfattarna maskulinitet och sexualitet ur ett 

queerteoretiskt genusperspektiv? 
Att genus konstrueras är något queerteorin slår fast vid, i artiklarna så beskrivs bilderna utefter den 

machobögsdiskurs som råder i bilderna. Tomland, den fantasivärld där maskulinitet ses som högsta 

ideal går att ifrågasätta hur mycket fantasivärld den är. Självklart ser inte alla män ut som de gör i 

Tomland, men det ideal som efterfrågas och värderas är liknande de ideal som dyrkas i samhället 

idag. Den återspeglingen går att se i artiklarna, de beskriver bland annat hur en "riktig Tom of Finland-

man" ska och bör vara och klä sig. Det kan till och med ses som naturligt att vara i en sådan maskulin 

positionering som Toms män, eller prototyper. Som Connell skriver "Sann maskulinitet förväntas 

nästan alltid utgå från männens kroppar", och eftersom Toms män är kända för deras kroppar så 

bekräftas de som maskulina. 

 De konstruktioner som visas handlar mycket om muskler, kukstorlek och kläder. Men också 

om antikonstruktioner, vilka egenskaper som männen inte har, de som istället tilldelas fjollan. 

Egenskaper som veklig skrivs direkt ut, men det går också att läsa in i motsats till machobögen att 

den andre är liten, feminin, har en liten kuk och att den som inte är macho är en oäkta man. Den oäkta 

maskuliniteten utgår ifrån en omanlig kropp, den som är inte visas upp i bilderna. 

 Det finns även en diskurs som bekräftar homosexualitet som något icke maskulint. "Tom ville 

visa ett annat slags bög än den fjolliga" som Timo Rautiomäki säger visar på att normen för bögar är 

att vara feminina, och att Tom kom och visade att det går att vara något annat. Att vara bög och ta 

emot analsex bekräftas också som en feminin egenskap, att vara passiv. I Toms bilder blir däremot 
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var och varannan prototyp påsatt av närmsta andre man. Men eftersom de vunnit tillräckligt många 

andra maskulinitetspoäng i och med deras yrken som poliser, cowboys eller skogshuggare, eller deras 

muskler, mustascher eller jättekukar så kan de förlora några maskulinitetspoäng och fortfarande 

klassificeras som riktiga män. 

 Sexualitet och genus är starkt sammankopplat vilket går att utläsa. Foucault säger att sexuella 

praktiker kommer att definiera och begränsa en person. Den machosexualitet som visualiseras 

begränsar i möjligheten att uttrycka andra egenskaper än de som glorifieras. 

 Men sexualitet handlar inte endast om de sexuella praktiker som beskrivs. Sexualitet som en 

del av det personliga blir här också politiskt, en queerpolitisk agenda går att utläsa, i sexpositiv och 

BDSM-positiv vinkel från Johan Hilton och Rita Paqvalén. De hyllar de välmående männen som i 

Toms bilder njuter av deras sexualitet. Hilton beskriver också hur Tom gör att den "patriarkala 

ordningsmakten queerifieras". Även andra av artikelförfattarna bekräftar hur Tom gjort världen lite 

mer queer. Här blir de sexuella praktikerna som visas upp ett queerpolitiskt verktyg. 

 

7. Förslag på vidare frågeställningar 
Efter att ha skrivit den här uppsatsen så har fortsatta frågeställningar kring hur klass och etnicitet 

behandlas i de tidningsartiklar jag läst.  

 

8. Avslutande reflektioner  
Efter att ha skrivit den här uppsatsen har rummet fått stor betydelse i min analysförmåga. Att ett ting 

inte går att förstås utan sitt sammanhang. I det här fallet har Tom of Finland fått förstås för att han 

har ställts ut på konsthallar och sedan skrivits om i media. Lite som Duchamps konstverk Fountain, 

den liggande urinoaren som han ställde i en konsthall och kallade konst vilket väckte stor 

uppståndelse. Men rummet ger konsten sin legitimitet. Att läsa artiklarna måste göras ur denna 

förståelse att se att de flesta tittat på bilderna med en neutral eller konstnärlig blick och sedan haft 

åsikter om bilderna. Det är inte den tilltänkta målgruppen som ska upphetsas av bilderna som i första 

hand skrivit artiklarna, för de är ännu inte önskvärda. Endast en artikel har en intervju med en aktiv 

läderbög, "en riktig Tom of Finland-man" och ger hans perspektiv på Tom of Finland och hans konst. 

 I ett stycke beskrivs det hur Toms idéer har spridit sig in i den allmänna, den heterosexuella 

världen. Där läderjackor och nitar har blivit socialt acceptabelt för att de har satts på heterosexuella 

personer. På samma sätt har Toms konst accepterats för det har satts i den allmänna, den 

heterosexuella, konsthallen. För att männen tillhör en allmän bild av hur en man ska se ut, en 

heterosexuell man. Hade det varit fjollor som ägnat sig åt ohämmat analsex på konsthallarnas väggar 
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vågar jag påstå att det inte hade fått samma uppmärksamhet, kanske till och med förkastas och setts 

på med vämjelse.  

 Det har varit spännande att se hur de flesta av författarna utan någon form av motstånd köper 

idéen om en maskulinitet som baseras på orimliga maskulina ideal. Det är endast Johan Hilton som 

efterfrågar mer pökande fjollor (detta nämnde jag inte i uppsatsen) (2011). Att motsätta sig den 

marginaliserade maskuliniteten och tillhöra den hegemoniska maskuliniteten och att detta ses som 

endast positivt ifrågasätts inte. Att visa på att man kan vara manlig och bög är något bra. Men att 

påvisa att man kan vara fjollig och bög, det är gammal skåpmat som vi gärna vill komma bort ifrån. 
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9. Litteraturförteckning 
I litteraturförteckningen presenterar jag först den litteratur jag använt till teoretisk bakgrund och 

metod. Sedan presenterar jag de artiklar jag använt för djupläsning och avslutningsvis kommer två 

bilagor, den första med samtliga artiklar och den andra med bilder. 
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