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Kapitel 1. Inledning 

 
1.1 Bakgrund 

Kärlek mellan människor av samma kön har inte alltid varit accepterat, setts som något normalt 

eller ens lagligt. Det enkla faktum att det kan uppstå kärlek mellan människor av samma kön är 

något det sällan talats om i offentliga sammanhang. Amor impossibilis, den omöjliga kärleken, 

är ett uttryck som ofta användes när det talades om kärlek mellan kvinnor. Makthavare såväl 

kyrkliga som världsliga har ålagt homosexuell kärlek stränga straff genom historien. Dock har 

detta förbud gentemot homosexualitet skapat spänningar vilka såväl konst som litteratur har 

kunnat ta fasta på.1 Denna studie handlar om just detta, hur litteratur skildrar homosexuell 

kärlek. 

Studien undersöker hur romanerna Carol av Patricia Highsmith publicerad 1952 och 

Maurice av E.M. Forster, skriven mellan 1913–1914 men publicerad 1971, skildrar 

homosexuell kärlek, och hur de homosexuella karaktärernas omgivning ser på homosexuell 

kärlek. Romanerna är som tidigare nämnts skrivna under 1900-talet, vilket var en vändpunkt i 

homosexualitetens historia. Termen homosexualitet användes första gången 1869 då författaren 

Károlyn Mária Benkert von Kertbeny skrev ett brev till den preussiske justitieministern där han 

vädjade om att avskaffa lagarna mot ”onaturliga handlingar”.2 Efter detta började termen 

homosexualitet användas i medicinska texter i tidningar vilket emellertid ledde till att termen 

även användes i vardagsspråket. Efter detta skapades även aktiviströrelser för homosexuellas 

rättigheter, en homosexuell kultur växte fram och litteraturen och pressen satte ljuset på 

homosexualitet. Men trots att homosexualitet uppmärksammades och kämpades för fortsatte 

dock förtrycket gentemot homosexuella av såväl människor som samhälleliga makthavare.3 Det 

var inte förrän 1948 som FN fastslog deklarationen om de mänskliga rättigheterna, och trots 

deklarationen var det svårt att förändra, till och med i länder som var med i FN, gamla attityder 

gentemot t.ex. homosexuella människor.4 

 

Från början av 1950-talet krävde rörelser för lagreform i länder som USA och Storbritannien att 

frivilliga homosexuella handlingar i privata sammanhang skulle avkriminaliseras. Privatlivet skulle 

på så sätt befrias från offentliga juridiska ingripanden. Efter att Alfred Kinsey hade lagt fram sina 

rapporter om manlig sexualitet år 1948 och kvinnlig sexualitet år 1953, i vilka han antydde att det 

                                                 
1 Borgström, Eva, Kärlekshistoria: begär mellan kvinnor i 1800-talets litteratur, 1. uppl., Kabusa böcker, 

Göteborg, 2008, s. 7. 
2 Aldrich, Robert (red.), Gay: en världshistoria, övers. André, Emeli, Natur och kultur, Stockholm, 2007, s. 167. 
3 Aldrich, 2007, s. 167. 
4 Aldrich, 2007, s. 200. 
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var vanligt med homosexualitet och tillbakavisade att det var en sjukdom, föreslog American Law 

Institute år 1955 att lagen skulle ändras. Ändringarna lät emellertid vänta på sig. I Storbritannien 

lade Wolfendenkommitén fram ett liknande reformförslag år 1957, men det var först tio år senare 

som parlamentet ändrade lagen så att privata, frivilliga homosexuella handlingar 

avkriminaliserades.5 

 

Tiden mellan slutet av 1800-talet till mitten av 1900-talet sägs enligt Aldrich vara den 

homosexuella tidsåldern, då homosexualitet sågs som en sjukdom. Under denna tidsperiod 

utspelar sig Carol och Maurice.6 Romanerna är även skrivna i en tid då homosexualitet var 

något straffbart, vilket återges i citatet ovan, vilket gör det intressant att undersöka hur 

karaktärernas homosexualitet skildras samt hur deras omgivning ser på homosexualitet. Ses 

homosexualitet som en sjukdom och som något straffbart i romanerna? Värt att tillägga är också 

det faktum att Carol publicerades under 1950-talet, vilket är en tid då homofobin var stark i 

hela västvärlden eftersom kärnfamiljen sågs som idealet, vilken homosexualiteten hotade.7  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att komparativt undersöka hur kvinnlig och manlig homosexuell kärlek 

skildras i två romaner från 1900-talet. Hur den homosexuella kärleken skildras berör såväl 

fysisk attraktion och närhet samt emotionell kärlek. Intressant är även att undersöka huruvida 

det går att finna några utmärkande teman för skildringen av den kvinnliga och manliga 

homosexuella kärleken. Med studien ämnar jag även komparativt undersöka hur romanernas 

homosexuella karaktärers omgivning ser på homosexuell kärlek. Med omgivning innefattas 

såväl samhällsinvånare som olika typer av samhälleliga makthavare och normer. 

 

Frågeställningar: 

1. Hur skildras homosexuell kärlek i romanerna? 

2. Hur ser de homosexuella karaktärernas omgivning på homosexuell kärlek? 

3. Vilka likheter och skillnader återfinns i romanernas skildringar av homosexuell kärlek? 

 

1.3  Avgränsningar 

Idag finns det många romaner som på olika sätt gestaltar kvinnlig och manlig homosexuell 

kärlek, detta har dock inte genom historien varit fallet. Något än mer ovanligt är romaner som 

skildrar homosexuell kärlek där de homosexuella karaktärerna får ett lyckligt slut. Därför är det 

                                                 
5 Aldrich, 2007, s. 202. 
6 Aldrich, 2007, s. 167. 
7 Aldrich, 2007, s. 203. 
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intressant i denna studie att avgränsa materialet till romaner som skildrar homosexuell kärlek 

med lyckliga slut. Två av de första romanerna som skildrar homosexuell kärlek med lyckliga 

slut är Carol av Patricia Highsmith från 1952, samt Maurice av E.M. Forster från 1971. 

 I Patricia Highsmiths efterord till Carol redogör hon för varför hon tror att boken lockade 

så många läsare, nämligen det lyckliga slutet. Highsmith menar att homosexuella karaktärer i 

amerikanska romaner, före Carol, fick betala ett högt pris för sin avvikelse. Antingen genom 

att skära upp handlederna, dränka sig i en swimmingpool eller byta till heterosexualitet. ”I 

många av breven till mig fanns påståenden som: Er är den första boken i sitt slag med ett lyckligt 

slut! Vi begår inte självmord allihop och många av oss har det mycket bra.”8 

 I E.M. Forsters efterord till Maurice redogör han för romanens lyckliga slut. Forster 

förstod att romanen skulle bli svår att publicera år 1914, särskilt på grund av att de 

homosexuella karaktärernas kärlek fick ett lyckligt slut. Hade romanen däremot slutat med att 

en av männen till exempel hängde sig, hade det varit en annan sak, i ett självmord finns ingen 

pornografi eller någon avvikande förförelse.9 

 

Det var absolut nödvändigt med ett lyckligt slut. I annat fall skulle jag inte ha brytt mig om att skriva. 

Jag hade bestämt mig för att åtminstone i litteraturen skulle två män få bli förälskade och fortsätta 

att älska varandra i den tid och evighet som litteraturen tillåter …10 

Kapitel 2. Material och metod.  

I följande kapitel presenteras studiens material och metod. Materialet, som består av två 

romaner från 1900-talet, presenteras tillsammans med en tillhörande författarbiografi. Maria 

Nikolajeva redogör i Barnbokens byggklossar för olika typer av fokalisering, båda romanerna 

innehar en så kallad icke-fokalisering. Detta innebär att romanerna berättas utifrån en 

fokalisator, en huvudkaraktär, samtidigt som berättaren vet mer än själva fokalisatorn och 

därmed har tillgång till de andra karaktärernas tankar och känslor.11 

2.1 Carol av Patricia Highsmith 

Patricia Mary Highsmith, född 1921 i Texas, USA, död 1995 i Locarno, Schweiz. 1950 

publiceras hennes första roman, Strangers on a Train, vilken handlar om två män som 

representerar ondska respektive godhet.  Fem år senare publicerade The Talented Mr. Ripley, 

                                                 
8 Highsmith, Patricia, Carol, [Ny utg.], övers. Karin Lindeqvist, Modernista, Stockholm, 2016, s. 297–298. 
9 Forster, E. M., Maurice, övers. Maria Ekman, Norstedt, Stockholm, 2014, s. 282. 
10 Forster, E. M, 2014, s. 282. 
11 Nikolajeva, Maria, Barnbokens byggklossar, 2., [rev. och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2004, s. 172–

173. 
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vilken var den första av Highsmiths många deckare som kretsade kring en sympatisk mördare. 

Romanen The Price of Salt, eller Carol som den senare kom att kallas, publicerades 1952 under 

pseudonymen Claire Morgan. Romanen filmatiserades även 2015.12 I Carol finns ett öppet 

kvinnligt homosexuellt tema, där två kvinnor blir kära i varandra. Den homosexuella kärleken 

berättas framför allt ur Thereses perspektiv, vilken är romanens fokalisator. Berättaren har även 

tillgång till andra karaktärers tankar och känslor, det handlar således om en så kallad icke-

fokalisering. Att en roman speglade homosexuell kärlek var inte allt för ovanligt under mitten 

av 1900-talet, men att den homosexuella kärleken skulle få ett lyckligt slut var ovanligt. 

Romanen står även i motsats till tidigare verk Highsmith publicerat, och trots att det är oklart 

huruvida Carol publicerades som ett politiskt ställningstagande för homosexualitet eller inte, 

publicerades den i en tid och på en plats då homosexualitet var tabubelagt och straffbart, vilket 

gör att romanen i sig står för ett politiskt ställningstagande.13 

 

2.2 Maurice av Edward Morgan Forster  

Edward Morgan Forster född 1879 i London, England, död 1970 i Coventry, England. Likt 

huvudkaraktären Maurice i romanen med samma namn, studerade Forster vid Cambridge 

University. Vid 32 års ålder blev han en erkänd författare, och publicerade efter det ett fåtal 

romaner. Forsters bäst säljande och mest omdebatterade roman A passage to India, 1924, gav 

honom internationellt erkännande och är den roman som han är mest ihågkommen för. Några 

av hans biografier om resor till Egypten och Indien har idag även blivit klassiker. Åren efter 

Forsters död uppkom ett nytt intresse för honom, då verk han skrivit under sin livstid först 

publicerades. Ett av dessa verk är romanen Maurice. Romanen handlar om manlig 

homosexualitet och den berättas framför allt ur Maurice perspektiv, trots att berättaren har 

tillgång till andra karaktärers tankar och känslor. Maurice är således berättad med en icke-

fokalisering, berättaren vet och ser mer än fokalisatorn, vilken till störst del är Maurice. 

Troligtvis skrev Forster flertalet verk med homosexualitet som tema, men som med stor 

sannolikhet förstörts av författaren själv.14 Det var mest troligt det homosexuella temat, som 

var anledningen till att Maurice inte publicerades förrän 1971. För homosexuella, som tillhörde 

medelklassen eller den högre medelklassen, var det under början av 1900-talet i England vanligt 

med hot samt självmord på grund av den avvikande sexualiteten, sett till den samhälleliga 

                                                 
12 Dynes, Wayne R., Grier, Barbara G. & Malinowski, Sharon (red.), Gay & lesbian literature. [Vol. 1], St. 

James press, Detroit, Dynes, 1994, s. 180–181. 
13 Dynes, Grier & Malinowski, 1994, s. 184. 
14 Dynes, Grier & Malinowski, 1994, s. 136–137. 
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normen. Forster umgicks dock till stor del med människor vilka var öppna gentemot 

homosexualitet, och tillsammans med några av dem arbetade han för att homosexuella skulle 

bli accepterade i det engelska samhället. Den respons Maurice fick när den gavs ut, har bland 

annat präglats av att den skulle vara en slags ironisk fantasi eller som ett viktigt bidrag för att 

uppmärksamma de homosexuellas orättvisa position i det samhällsklimat den skrevs i.15 

Romanen har även filmatiserats av Merchant-Ivory Productions 1987.16 

2.3 Undersökningens metod 

Metoden för studien består av komparativ närläsning av romanerna. Primärkällorna är skrivna 

på engelska vilket innebär att hänvisningar och citat är hämtade från romanernas originalspråk. 

I närläsningsprocessen lästes romanerna även på svenska för att öka förståelsen av begrepp och 

citat. Genom att ställa studiens frågeställningar till romanerna, besvara dem med hjälp av 

romanernas väsentliga innehåll samt de teoretiska perspektiv jag i nästkommande kapitel 

presenterar, jämför jag i studiens sista kapitel undersökningarnas resultat. 

Kapitel 3. Teori 

I följande kapitel presenteras de teoretiska perspektiv jag ämnar applicera i studiens 

undersökning. I följande ordning presenteras de teoretiska perspektiven: Yvonne Hirdmans 

genuskontrakt, Raewyn Connells lista över kvinnliga och manliga stereotypa egenskaper, Jette 

Lundbo Levys verktyg den dubbla blicken och till sist Karin Johannissons begrepp 

kultursjukdom. 

Den första frågeställningen avser belysa hur kvinnlig och manlig homosexualitet skildras 

i romanerna. För att besvara frågeställningen är ett perspektiv som sätter ljus på hur litteratur 

skildrar kvinnor och män utifrån ett genusperspektiv användbart. Yvonne Hirdmans 

genuskontrakt går ut på att det finns en struktur med ett isärhållande och en hierarki som skapar 

ett genuskontrakt mellan könen. Med begreppet genus avses ”det historiskt, socialt och 

kulturellt skapade könet”, således inte det biologiska. Med begreppet genus och Hirdmans 

genuskontrakt ger det förutsättningar att undersöka hur föreställningar och handlingar formar 

människors sociala kön.17 Genuskontraktet definieras nedan: 

 

… som en kulturellt nedärvd, styrd överenskommelse av könens gemensamma sammandragande 

med åtskilda förpliktelser, skyldigheter och rättigheter. Ty vad begreppet vill ringa in är det 

                                                 
15 Dynes, Grier & Malinowski, 1994, s. 139. 
16 Dynes, Grier & Malinowski, 1994, s. 141. 
17 Hirdman, Yvonne, Genus: om det stabilas föränderliga former, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2003, s. 16. 
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strukturella tvång som båda kön tyngs under, som av ett gemensamt ok de inte kan ruska av sig – 

samtidigt som det antyder möjligheter till förhandling, men också en förståelse av upplevda fördelar 

av den styrda överenskommelsen.18 
 

Att dela upp egenskaper, fenomen och positioner i samhället efter kvinnligt och manligt innebär 

en segregering, ett isärhållande mönster. Hirdman menar att det vanligtvis ses som mer positivt 

när en kvinna bryter detta isärhållande, en kvinna som kör bilen medan mannen sitter i 

passagerarsätet får ofta beröm, medan en man som bryter isärhållandet ofta utsätts för 

förnedring.19 Skapelsen av det isärhållande mönstret menar Hirdman är ett vanligt 

förekommande fenomen, att ordna något oförståeligt för att förstå det: 

 

Att dela upp kan vi se som en metod för att skapa orsak, för att göra förklaringar. Och uppdelningen, 

kategorierna, förstärks genom att de tilldelas rekvisita, det gör dem mer kontrastfyllda. Det är denna 

rekvisita som ger oss en förståelse av genus som abstraktion: att allt, ifrån egenskaper, (sexualitet), 

platser och sysslor och saker, blir bärare av ”genus-essens” på ett uppenbarligen mindre komplicerat 

sätt än den mänskliga kroppen.20 
 

Raewyn Connell redogör i boken Om genus för principen om egenskapernas dikotomi, vilken 

bygger på föreställningen att kvinnor och män har olika uppsättningar av egenskaper. Enligt 

Connell har denna föreställning varit dominerande i den västerländska kulturen sedan 1800-

talet.21 I denna studie blir egenskapernas dikotomi användbart i undersökningen av hur de 

homosexuella karaktärernas kärlek skildras. Egenskapernas dikotomi innehåller stereotypa 

egenskaper som är förknippade med kvinnor och män, vilket innebär att alla litterära karaktärer 

inte nödvändigtvis följer schemat. För att en man ska falla in i egenskapernas dikotomi ska de 

enligt Connell vara aggressiva, envisa, tystlåtna, rationella, analytiska och promiskuösa. För att 

en kvinna å andra sidan ska falla in i egenskapernas dikotomi ska de vara omvårdande, 

lättpåverkade, pratsamma, känslosamma, intuitiva och sexuellt lojala. 

Connells redogörelse av egenskapernas dikotomi kan tillföra möjligheten att undersöka 

hur genus och könsstereotyper skildras i litteraturen, samt huruvida karaktärerna i romanerna 

förhåller sig till isärhållandet av könen, om de faller in i dikotomin eller skrider över gränserna. 

I Gay. En världshistoria redogör Robert Aldrich bland annat för den homosexuella tidsåldern, 

vilket sträcker sig från slutet av 1800-talet till mitten av 1900-talet. Aldrich problematiserar 

synen på homosexualitet genom historien, och anger att de framstående psykiatrerna i slutet av 

                                                 
18 Hirdman, 2003, s. 84. 
19 Hirdman, 2003, s. 66-67. 
20 Hirdman, 2003, s. 73. 
21 Connell, Raewyn, Om genus, 2., utvidgade och omarb. uppl., övers. Charlotte Hjukström och Anna Sörmark, 

Daidalos, Göteborg, 2009, s. 86. 
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1800-talet enades om att homosexualitet visade ”obestridliga tecken på feminisering.”22 Även 

aktivisten och sexologen Magnus Hirschfeld fick stort genomslag med ”idén om den feminine 

’inverterade mannen’, en stereotyp byggd på K.H. Ulrichs definition enligt vilken den 

homosexuelle tillhörde ett ’tredje kön’ och hade ’en kvinnas själ fångad i en mans kropp.’”23 

Enligt Hirschfeld fanns det en skala där man kunde placera in människor för att ta reda på deras 

sexualitet, från ”helt manliga sexuella typen” till ”helt kvinnliga sexuella typen”. De fyra 

kriterierna inbegrep könsorgan, fysiska drag, sexuella instinkter och moralisk karaktär. Under 

den homosexuella tidsåldern, som Aldrich kallar det, kopplades manlig homosexualitet ofta 

ihop med allmän degenerering och kriminalitet, medan kvinnlig homosexualitet ofta kopplades 

ihop med ”sanna” lesbiska kvinnor, vilka var feminina, och ”pseudohomosexuella” kvinnor, 

vilka var maskulina. Sexologen Havelock Ellis som myntade detta, trodde att de 

”pseudohomosexuella” kvinnorna var förförda på något sätt, att de inte var kapabla att förföra 

män och därför fick nöja sig med kvinnor.24 

De homosexuella karaktärerna i romanerna lever som tidigare nämnts i en tid då 

homosexualitet till stor del sågs som ett främmande fenomen, som en synd och/eller något 

straffbart. För att undersöka hur förväntningar och normer i karaktärernas omgivning speglar 

karaktärernas agerande och tänkande är verktyget den dubbla blicken, eller ”dobbeltblikket” 

användbart. Den dubbla blicken är ett verktyg som Jette Lundbo Levy använder sig av i boken 

Dobbeltblikket: om at beskrive kvinder: ideologi og æstetik i Victoria Benedictssons 

forfatterskab för att se hur blicken från samhället uppfattas och internaliseras hos några av 

Benedictssons karaktärer. Det är från Simone de Beauvoirs tanke om kvinnan som ”det andra 

könet” som verktyget utgår från. Tanken om kvinnan som ”det andra könet” handlar om att 

kvinnan ses som ett objekt snarare än subjekt inom makthierarkin. Resultatet blir då för kvinnan 

att hon ser sig som subjekt utifrån sin egna blick, och som objekt utifrån makthierarkins blick, 

den dubbla blicken.25 Denna tanke går att applicera i denna studie då homosexualitet under den 

tid romanerna författades kan ses som ”den andra sexualiteten”, ett objekt snarare än subjekt 

inom den heterosexuella normen. Med verktyget kan jag sätta ljuset på hur de homosexuella 

karaktärerna ser på sin sexualitet utifrån den dubbla blicken. Verktyget är användbart för att se 

de homosexuellas roll i samhället, samt med hjälp av de homosexuella karaktärernas blick se 

hur de växlar mellan att vara objekt till subjekt och därmed gå från en passiv till aktiv roll. 

                                                 
22 Aldrich, 2007, s. 168. 
23 Aldrich, 2007, s. 168. 
24 Aldrich, 2007, s. 168. 
25 Levy, Jette Lundbo, Dobbeltblikket: om at beskrive kvinder : ideologi og æstetik i Victoria Benedictssons 

forfatterskab, Tiderne skifter, København, 1980, s. 124-125. 
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I undersökningen av hur de homosexuella karaktärernas omgivning ser på homosexualitet 

är begreppet kultursjukdom passande. Karin Johannisson, professor vid institutionen för idé- 

och lärdomshistoria vid Uppsala universitet beskriver i boken Medicinens öga: sjukdom, 

medicin och samhälle – historiska erfarenheter en teori om så kallade kultursjukdomar. 

Johannisson redogör för hur varje samhälles sjukdomar speglar samhället självt, och att 

begreppet sjukdom är en dynamisk skapelse av människan som kan växla genom tid och rum. 

Sjukdomar som speglar samhället behöver inte endast ha med ekonomiska eller sociala 

förhållanden att göra, de kan också relateras till värderingar, normer och kulturella mönster som 

återfinns i samhället. Johannisson redogör för hur självmord sågs som en sjukdom under 1900-

talet, och kopplar detta till hur samhällets sjukdomar speglat samhället självt under de tre 

senaste århundraden: ”Vad som varit en synd på 1700-talet och ett brott på 1800-talet hade på 

1900-talet blivit en sjukdom. Liknande berättelser skulle kunna berättas om t.ex. begreppen 

alkoholism och homosexualitet.”26 

För att en sjukdom ska legitimeras som en sjukdom behöver den inkorporeras i den 

medicinska begreppsvärlden, läkarexpertisen behöver förklara sjukdomen som en sjukdom och 

uppta den i professionen. Sjukdomarna får namn, symtombilder, förklaringar och terapeutiska 

lösningar. 

I tider av snabba samhällsförändringar har människan ett behov av att förklara ovanliga 

fenomen med något, sätta ett namn eller en diagnos på det. Detta gäller även sjukdomar, som 

föds och dör i samhället. Precis som att sjukdomar kan växa fram, menar Johannisson att 

sjukdomar på samma sätt kan lösas upp och stötas ut ur den. Om en sjukdom är tillräckligt 

institutionaliserad kan den bli en social norm. Individer kan därmed inordna eller anpassa sina 

sjuksymtom utefter denna norm, för att passa in. 27 Johannisson kopplar även begreppet 

institution till sociologin, där institution står för ”fasta beteenden som bestäms av ett givet 

normsystem.”28 Om man drar denna begreppsdefinition till sin spets menar Johannisson att 

detta betyder att det egentligen inte finns sjukdomar, bara uppfattningar och upplevelser av 

sjukdomar. Kultur- eller kulturrelaterade sjukdomar är en serie sjukdomar där denna typ av 

institutionalisering av sjukdomar inbegrips. Begreppet kultursjukdom har flera definitioner. 

Den definition Johannisson fokuserar på är även den definition som är mest relevant för denna 

studie.29 

                                                 
26 Johannisson, Karin, Medicinens öga: [sjukdom, medicin och samhälle - historiska erfarenheter], [Ny utg.], 

Norstedt, Stockholm, 2013, s. 100. 
27 Johannisson, 2013, s. 99–100. 
28 Johannisson, 2013, s. 100. 
29 Johannisson, 2013, s. 100. 
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Kultursjukdomar kännetecknas då av att de definieras som sjukdom under en viss tid eller i ett 

bestämt samhällsrum, för att – med ändrade kulturella värderingar och normer – antingen uppslukas 

av andra sjukdomar eller försvinna för att deras definition som sjukdom inte längre har någon 

kulturell relevans.30 

  

Under 1900-talet uppkom en rad nya sjukdomar, mycket möjligt på grund av de stora 

samhällsförändringarna vilket innebar att de tidigare trygga och begripliga sociala roller som 

människor befunnit sig i löstes upp.31  ”En serie tidsbundna föreställningar, reaktioner, känslor 

och symtom krävde ett namn och den legitimitet som sjukdomsetiketten gav dem.”32 I denna 

studie kan jag således använda begreppet kultursjukdom för att undersöka hur romanernas 

karaktärers omgivning ser på kvinnlig och manlig homosexualitet. Värt att här tillägga är den 

redogörelse Aldrich gör kring synen på homosexualitet ur läkarnas perspektiv under den 

homosexuella tidsåldern. Aldrich lyfter fram att kvinnlig homosexualitet i lägre utsträckning 

uppmärksammades av läkare vilket grundades i en tanke om att den kvinnliga homosexualiteten 

inte fanns, att den var oviktig eller att de eftersom de inte hade någon sädesvätska kunde uppnå 

tillfredsställelse och därmed ledde sensuella relationer mellan kvinnor ändå bara till frustration 

eller galenskap.33 

Kapitel 4. Tidigare forskning 

I detta kapitel redogörs för central forskning kopplat till hur homosexuell kärlek skildras i 

litteratur. Till en början presenteras tidigare forskning kopplat till kvinnlig homosexualitet, 

sedan tidigare forskning kopplat till manlig homosexualitet. Den tidigare forskning som 

redovisas nedan jämförs med denna studies undersökning i det sista kapitlet. 

 

4.1 Tidigare forskning kopplat till kvinnlig homosexuell kärlek i litteratur 

Forskningsfältet kring kvinnlig homosexuell kärlek i litteratur är relativt smalt. Jag har i detta 

kapitel valt att avgränsa mig till en central person inom ämnet som genomför en undersökning, 

vilken liknar denna, då den fokuserar på hur den kvinnliga homosexuella kärleken gestaltas, 

samt de samhälleliga rösterna kring området. Eva Borgström är docent i litteraturvetenskap och 

lektor vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet. Hon har 

forskat på kärlek mellan kvinnor i litteratur, forskning som exempelvis resulterat i två böcker 

                                                 
30 Johannisson, 2013, s. 100. 
31 Johannisson, 2013, s. 106–107. 
32 Johannisson, 2013, s. 109. 
33 Aldrich, 2007, s. 168–169. 
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kopplat till ämnet: Kärlekshistoria. Begär mellan kvinnor i 1800-talets litteratur och 

Berättelser om det förbjudna – Begär mellan kvinnor i svensk litteratur 1900–1935. I 

Kärlekshistoria. Begär mellan kvinnor i 1800-talets litteratur från 2008 undersöker Borgström 

några av Sveriges mest utforskade författares skildringar av kvinnlig homosexuell kärlek. 

Borgströms studie föddes med undran över huruvida författare från 1800-talet hade något 

intressant att säga kring samkönat begär, då könsfrågan var ett centralt tema i 1800-

talslitteratur.34 Dock var det under 1800-talet inte vanligt att kvinnlig homosexuell kärlek 

utgjorde centrala motiv i berättelser, och att skildra det på ett icke fördömande sätt än mindre. 

Under denna tid sågs trots allt homosexualitet som en synd av kyrkan, som något brottsligt av 

den världsliga makten och som en sjukdom av de biologiska och medicinska vetenskaperna. 

Trots detta finns det skildringar av homosexuell kärlek i 1800-talslitteratur, vilket möjliggjorde 

Borgströms ambition att göra denna studie.35 Studien fokuserar på såväl litteraturens form som 

dess tematiska innehåll. I bokens inledning hävdar Borgström att den internationella 

forskningen i ämnet visar att 1800-talet var en tid då den moderna föreställningen om 

homosexuella kvinnor och män som särskilda sorters människor skapades. Borgström hävdar 

även att det inte finns mycket svensk forskning på området, men av den forskning som finns 

bekräftas anmärkningen ovan om att homosexuella kvinnor och män skulle vara särskilda 

sorters människor. Samma slutsats görs i Borgströms studie, trots att den hade ambitionen att 

se om homosexuell kärlek kunde ses på ett annat sätt.36 En annan slutsats Borgström gjorde av 

studien är att det i 1800-talslitteratur återfinns mycket skildringar av samkönad kärlek, men att 

det ibland krävs noggrann närläsning för att finna dem. I texterna från början av 1800-talet var 

det vanligt att skildra den homosexuella kärleken med ord som betydde något annat än vad det 

egentligen var. Det var vanligt att benämna den homosexuella kärleken som till exempel 

monstruositet, främlingskap, könets maskerad eller en romantisk vänskap.37 

 

Under den äldre tiden, då kvinnor saknade makt och myndighet på de flesta av livets områden, 

bagatelliserades och osynliggjordes de erotiska möjligheter som finns mellan kvinnor, men detta 

skapade samtidigt ett socialt och konstnärligt spelrum för dem. Samkönade begär fick inte bara stå 

i motsatsställning till äktenskapet. I den nya tidens litteratur ser det delvis annorlunda ut. Relationer 

mellan kvinnor framstår inte längre som så oskyldiga, utan skildras allt oftare som ett hot mot 

äktenskapet och familjen, ja mot hela mänskligheten.38 

 

                                                 
34 Borgström, 2008, s. 11. 
35 Borgström, 2008, s. 280. 
36 Borgström, 2008, s. 11–12. 
37 Borgström, 2008, s. 279–280. 
38 Borgström, 2008, s. 279. 
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I texterna som Borgström undersöker, finns det gott om skildringar där kvinnlig homosexuell 

kärlek ses som något som går att förklara eller bortförklara. Något som det däremot inte finns 

särskilt gott om, är raka och enkla skildringar där det inte finns någon tvekan på om det skulle 

handla om kvinnlig homosexuell kärlek eller inte.39 

 

4.2 Tidigare forskning kopplat till manlig homosexuell kärlek i litteratur 

Om forskningsfältet kring kvinnlig homosexuell kärlek i litteratur är smalt, är forskningsfältet 

kring manlig homosexuell kärlek i litteratur ännu smalare. Det finns en del utländsk forskning 

kring manlig homosexualitet i engelsk, fransk, italiensk och tysk litteratur. Den relevanta 

tidigare forskning jag funnit kopplat till hur denna studie ämnar undersöka hur manlig 

homosexualitet skildras i litteratur är dels en bok och dels en studentuppsats på C-nivå.  

Boken Gay Fiction: Wilde to Stonewall: Studies in a Male Homosexual Litarary 

Tradition av Claude Summers undersöker homosexuella drag i Oscar Wildes verk.40 Otto 

Iisakki Ylipelkonens undersöker i sin studentuppsats homosexuella mäns 

identitetsskapande i Jonas Gardells Torka aldrig tårar utan handskar, 1. Kärleken och Tony 

Kushners pjäsmanus Angels in America: A Gay Fantasia on National Themes med fokus på 

identiteterna homosexualitet och religiös. Resultatet visade att relationen mellan identiteterna 

homosexuell och religiös till stor del var antagonistisk med ett undantag då kombinationen av 

dessa identiteter var möjlig. Den antagonistiska relationen ledde i materialet till en hegemonisk 

intervention då karaktärerna var tvungna att välja mellan någon av identiteterna för att 

hegemoni skulle uppnås.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Borgström, 2008, s. 279. 
40 Summers, Cloud, Gay Fictions: Wilde to Stonewall : Studies in a Male Homosexual Literary 

Tradition, New York, 1990. 
41 Ylipelkonen, Otto Iisakki, Homosexuell och religiös? 2016. http://uu.diva-

portal.org/smash/get/diva2:934161/FULLTEXT01.pdf 

http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:934161/FULLTEXT01.pdf
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:934161/FULLTEXT01.pdf
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Kapitel 5. Undersökning 

I följande kapitel besvaras studiens frågeställningar om hur homosexuell kärlek skildras i 

romanerna samt hur ser de homosexuella karaktärernas omgivning ser på homosexuell kärlek. 

Dispositionen för kapitlet består av rubriker som svarar på de två frågeställningarna gällande 

de enskilda romanerna. 

5.1 Skildring av kvinnlig homosexuell kärlek i Carol av Patricia Highsmith 

Den kvinnliga homosexuella kärleken mellan Therese och Carol skildras på ett varierat sätt i 

romanen. I närläsningen av romanen har jag kunnat urskilja centrala teman för hur den 

kvinnliga homosexuella kärleken skildras. De teman som är mest framträdande berör 

skildringen av kärleken som starkt uttryckt emotionellt och kyskt framställt fysiskt, att en av 

karaktärerna är en vägledare i homosexualiteten, att relationen liknar en mor- och dotterrelation, 

med svartsjukekänslor och en distansering samt med en passiv och en aktiv initiativtagare. 

Huruvida karaktärerna skrider över gränserna och/eller faller in i de könsstereotypa 

egenskaperna, egenskapernas dikotomi, redogörs för löpande i texten. Före underrubrikerna 

som består av de tidigare nämnda temana, presenteras kort en bakgrund till den kvinnliga 

homosexuella kärleken i romanen. 

Före Therese och Carols första möte finns det, för mig som läsare, ingen indikation på att 

Therese skulle ha en annan sexualitet än heterosexuell. Hon är i romanens början tillsammans 

med en man som heter Richard. Men när Carol kommer till varuhuset Frankenbergs 

leksaksavdelning, där Therese arbetar, uppstår en attraktion vid första ögonkastet. Det första 

mötet resulterar i att Therese skickar en julhälsning till Carol, som Carol svarar på genom att 

ringa till varuhuset och bjuda ut Therese på lunch kommande dag.42 Under lunchen fattar de ett 

uppenbart tyckte för varandra, (H. s. 45–50) och efter lunchen tänker Therese mycket på Carol 

och på det faktum att hon vill vara intim med henne. (H. s. 48) ”A indefinite longing, that she 

had been only vaguely conscious of at times before, became now a recognizable wish.” (H. s. 

49–50) Citatet tyder på att Therese tidigare haft en längtan efter att vara med en kvinna vilken 

hon nu känner att hon kan ta på allvar. Therese är som tidigare nämnts tillsammans med en man 

som heter Richard, och när hon träffar honom efter att ha ätit lunch med Carol påpekar han att 

hon verkar vara på ett särskilt gott humör. Richards närhet ger Therese en obehaglig känsla och 

det enda hon kan tänka på är att hon nästa dag ska få träffa Carol igen. (H. s. 51) 

 

                                                 
42 Highsmith, Patricia, Carol, Bloomsbury, London, 2015, s.35-44. Fortsatt hänvisning till Carol sker i den 

löpande texten med förkortningen (H. sidnummer). 
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Richard swung her hand as they walked. As if they were lovers, Therese thought. It would be almost 

like love, what she felt for Carol, except that Carol was a woman. It was not quite insanity, but it 

was certainly blissful. (H. s. 52) 
 

 

I slutet av kvällen ifrågasätter Richard Thereses humör och beteende, han tycker att hon verkar 

vara långt borta i sinnet. Han påpekar även det faktum att de i sin relation inte tycks göra några 

framsteg, och Therese säger att hon inte är kär i honom, inte älskar honom och inte vill åka 

till Europa med honom i sommar. (H. s. 56–57) Resterande del av romanen är det relationen 

mellan Carol och Therese som står i centrum för samtliga karaktärer. 

Vad beträffar Carols sexualitet är hon under tiden som hon och Therese börjar träffas gift 

med en man vid namn Harge som hon håller på att skilja sig ifrån. De har tillsammans en dotter, 

Rindy. Carols berättar i mitten av romanen om sin första attraktion till en kvinna för Therese. 

Denna attraktion kände hon för sin väninna Abby, som hon hade en kärleksaffär med under en 

kortare period samtidigt som hon levde ihop med Harge, och som hon nu endast är vän med. 

”’I don’t know, why not call it love, it had all the earmarks. But it lasted only two months, like 

a disease that came and went.’” Carol hävdar även att kärleksaffären aldrig hade inträffat om 

det inte vore för Abbys mamma som insisterade på att de skulle sova i samma säng när de var 

där på besök. (H. s. 207) Sättet Carol beskriver sin kärleksaffär med Abby i citatet liknar 

Johannissons beskrivning av begreppet kultursjukdom, något tillfälligt under en kortare period. 

I slutet av romanen skildras det lyckligt och öppna slutet av den homosexuella kärleken 

mellan Carol och Therese. Före det lyckliga slutet är Carol och Thereses relation tvivelaktig. 

Huruvida de kommer att förenas eller aldrig träffa varandra igen efter skilsmässodispyten är 

oklart. Det som slutligen gör att de träffas igen är det faktum att Therese fortfarande har Carols 

bil, vilken hon måste återlämna. Vid det mötet informerar Carol Therese om att hon fått en 

lägenhet rymlig för två vilken Carol vill att de båda ska leva i tillsammans. Dessvärre tackar 

Therese nej till Carols förslag, och bjuder in henne till en fest som ska äga rum samma kväll. 

Carol tackar nej till festen, men under kvällen dyker hon trots allt upp. När Carol och Therese 

då får ögonkontakt inser Therese att hon vill spendera sitt liv med Carol. Mer än så återges inte 

i romanen, men det är tydligt för läsaren att slutet är lyckligt och öppet. 

 

5.1.1 Stark emotionell kärlek och kysk fysisk kärlek 

Den starka emotionella kärleken och den kyska fysiska kärleken är två motsättningar som 

tydligt skildras i romanen. Medan den emotionella kärleken skildras genom återkommande 

komplimanger och kärleksförklaringar skildras den fysiska kärleken på ett kyskt och 

återhållsamt sätt. De starka känslorna och den fysiska attraktionen är tidigt förekommande i 
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romanen. Therese känner redan vid deras fösta möte en attraktion för Carol och efter första 

gången de träffats vet Therese att hon älskar henne. (H. s. 62) Det dröjer dock innan de uttalar 

att de älskar varandra, men när de gör detta framstår det som att Carol älskat Therese under en 

längre tid trots att hon inte sagt det till henne. (H. s. 199) 

Under Carol och Thereses bilresa genom USA tänker de båda på hur deras relation 

kommer att utvecklas när de kommer tillbaka till New York. De vill båda leva tillsammans men 

vet att de inte kommer kunna göra det, framför allt med tanke på det faktum att Carol har en 

dotter. ”They couldn’t live together with Rindy, Therese knew. It was useless to dream of it. 

But it was more than enough that Carol promised in words it would be the same.” (H. s. 214) 

Den fysiska kärleken mellan Carol och Therese är kysk och återhållsam fram till dess att 

de har sex för första gången. Den fysiska kärleken skildras framför allt genom att de tar 

varandras händer (H. s. 79) och att olika kroppsdelar snuddar vid varandra. (H. s. 106) När 

Therese sover över hemma hos Carol sover de alltid i separata rum, och när de ska säga god 

natt, säger de ”god natt” och inget mer. (H. s. 86) Första gången de har sex med varandra är 

under bilresan. Det är även första gången Therese ser Carol naken. Therese blir då nervös och 

när Carol ser att Therese tittar på hennes nakna kropp, ser Carol på Therese på ett sätt som får 

Therese att slå ihop ögonen hårt och gå in i ett annat rum. (H. s. 191) När de samma kväll går 

till sängs har de sex för första gången. Carol uppmanar Therese om att somna, men i gryningen 

vaknar Therese av att Carol kysser henne: 

 

Her arms were tight around Carol, and she was conscious of Carol and nothing else, of Carol’s hand 

that slid along her ribs, Carol’s hair that brushed her bare breasts, and then her body too seemed to 

vanish in widening circles that leaped further, beyond where thought could follow. While a thousand 

memories and moments, words, the first darling, the second time Carol had met her at the store, a 

thousand memories of Carol’s face, her voice, moments of anger and laughter flashed like the tail 

of comet across her brain. And now it was pale blue distance and space, an expanding space in which 

she took flight suddenly like a long arrow. … And she did not have to ask if this was right, no one 

had to tell her, because this could not have been more right or perfect. She held Carol tighter against 

her, and felt Carol’s mouth on her own smiling mouth. (H. s. 200–201) 

 

Efter det att de har haft sex fortsätter de att sova ihop under resan. De har även sex vid ett andra 

tillfälle då de duschar tillsammans. Denna gång skildras sexet subtilt och läsaren lämnas utan 

detaljer kring vad som egentligen sker. (H. s. 252–253)  

Connells beskrivning av egenskapernas dikotomi blir som tidigare nämnts användbart i 

fråga om huruvida karaktärerna i romanerna förhåller sig till isärhållandet av könen, om de 

faller in i dikotomin eller skrider över gränserna. Carol och Therese faller in i egenskapernas 
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dikotomi med deras känslosamma egenskaper samt i deras sexuellt lojala egenskap. De väntar 

länge med att ha sex, och de har inte sex med några andra personer än med varandra. Till 

skillnad från Borgströms resultat som påvisar att den kvinnliga homosexuella kärleken i 1800-

talslitteratur inte skildras på ett enkelt och rakt sätt, är det precis så som den kvinnliga 

homosexuella kärleken skildras i Carol. Det råder inga tvivel, för mig som läsare, om huruvida 

Carol och Therese skulle ingå i en parrelation eller i en vänskapsrelation. 

 

5.1.2 Vägledare i homosexualiteten 

Något annat som är tydligt i romanen är det faktum att Carol är en slags vägledare för Therese 

i hennes homosexualitet. Genom att Therese har träffat Carol kan man se det som att Therese 

blivit medveten om sin homosexualitet och trätt in i en ny värld genom att erkänna sin 

homosexualitet. ”A world was born around her, like a bright forest with a million shimmering 

leaves.” (H. s. 73) Skildringen av Thereses acceptans gentemot sin homosexualitet skildras som 

något stort och unikt: ”Carol was like a secret spreading through her, spreading through this 

house, too, like a light invisible to everyone but her.” (H. s. 95) ”Att Therese är säker på sina 

känslor gentemot Carol och sin sexualitet är återkommande i romanen: ”… her mind refused 

to survey or to renounce, and her mind was the same as her heart now and refused to renounce 

Carol.” (H. s. 278) 

 

5.1.2 Mor- och dotterrelation 

Ett tema som återkommer är skildringen av Carol och Thereses relation likt en mor- och 

dotterrelation. Värt att nämna är det faktum att Therese inte har någon kontakt med sin mamma 

och att hennes pappa är död samt att hon vuxit upp i ett nunnekloster. (H. s. 66–67) Det som 

motiverar detta är Carols återkommande omvårdande egenskap, vilket gör att hon faller in i 

egenskapernas dikotomi, och hennes sätt att se på Therese som en individ som är i behov av 

omvårdnad och därmed står över Therese i någon form av hierarki. Återkommande kallar Carol 

Therese för ett barn. Vid ett tillfälle märker Carol att Therese är trött och intar den 

omhändertagande rollen genom att stoppa om henne i sängen. Carol frågar då hur gammal 

Therese är, hon svarar att hon är 19 år gammal.  

 

Then Carol slipped her hands under her shoulders, and bent her head down to Therese’s throat, and 

Therese felt the tension go out of Carol’s body with the sign that made her neck warm, that carried 

the perfume that was in Carol’s hair. ‘You are a child,’ Carol said, like a reproach. (H. s. 65) 
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 Utöver att kalla Therese för ett barn kallar även Carol henne för sin lilla hemlösa. (H. s. 195) 

Det faktum att Carol skulle stå högre i någon form av hierarki dem emellan skildras i följande 

citat: ”And she remembered Carol saying, I like to see you walking. When I see you from a 

distance, I feel you’re walking on the palm of my hand and you’re about five inches high.” (H. 

s. 281–282) Även Therese bekräftar denna hierarki i följande citat där hennes avsaknad på att 

bli sedd är tydligt: ”… and under her eyes that went from her face to her hands in her lap, 

Therese felt like a puppy Carol had bought at a roadside kennel, that Carol had just remembered 

was riding beside her.” (H. s. 80) 

 

5.1.3 Svartsjuka och distansering 

Även svartsjuka är ett återkommande tema i skildringen av kärleken mellan Carol och Therese. 

Det finns en asymmetri i deras relation där Therese är mer beroende av Carol än vad Carol är 

av Therese. Carol ifrågasätter bland annat deras relation och distanserar sig gentemot Therese 

när de diskuterar Thereses relation med Richard. Carol vill veta om Therese har haft sex med 

Richard och hur många gånger de har haft sex med varandra. Efter detta distanserar sig Carol 

genom att rakt ut föreslå att Therese borde ge Richard en andra chans, och trots att Therese 

säger att hon inte är kär i honom menar Carol att hon kanske kan bli kär om hon bara ger honom 

en andra chans. Att Carol säger detta gör Therese upprörd, eftersom hon endast vill ha Carol. 

(H. s. 81) Vid ett annat tillfälle blir Therese svartsjuk då Carol återigen talar gott om Richard 

och hon inbillar sig att Carol tycker om honom. ”Why talk of Richard now, Therese thought 

irritably. She felt that Carol liked him – which could only be her own fault – and a distant 

jealousy pricked her, sharp as a pin.” (H. s. 85) Även följande citat visar på Therese svartsjuka 

där hon förlöjligar Richard:  

 

Carol was watching Richard as he opened the box with his pocketknife. She liked his smile, Therese 

thought. She likes him, the gangling young man with unruly blond hair, the broad lean shoulders, 

and the big funny feet in moccasins. (H. s. 107) 

 

Men Therese hyser inte endast svartsjuka gentemot Carol och Richard, hon är även svartsjuk 

gällande Carols före detta älskarinna och nuvarande väninnan Abby. Therese vill veta om det 

var likadant mellan Carol och Abby som det är mellan henne och Carol, vilket Carol försäkrar 

Therese om att det inte är. Därefter distanserar sig Carol åter igen gentemot Therese genom att 

uppmuntra henne till att ligga med andra män i framtiden: 

 

’Well, don’t you think you’d better try some others?’ … ‘I mean some time, darling. You’ve got 

a lot of years ahead.’ Therese said nothing. She could not imagine ever leaving Carol either. That 
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was another terrible question that had sprung into her mind at the start, that hammered at her brain 

now with a painful insistence to be answered. Would Carol ever want to leave her? (H. s. 205) 

 

Att Carol distanserar sig från Therese samt Thereses medvetenhet om detta är återkommande. 

Therese tänker flertalet gånger att hon aldrig kommer kunna göra Carol så lycklig som hon gör 

henne. ”Therese looked at Carol now, and though Carol was watching her, it was through that 

veil of preoccupation that Therese so often saw, that kept them a world apart.” (H. s. 169) 

Therese känner även att Carol får henne att känna sig omintetgjord, som att hon inte uppnått 

något i livet och som att hon inte är något. (H. s. 186–187) När Carol och Therese konfronterar 

detektiven som Carols exman Harge anlitat känner hon sig åter onyttig: ”Therese was beside 

her. She put her arm around Carol’s shoulder. She squeezed the cloth shoulder of the coat, and 

felt as useless as any stranger.” (H. s. 243) Att Carol medvetet återkommande distanserar sig 

gentemot Therese skulle kunna ses som ett slags upprätthållande av en hierarki dem emellan, 

där Carol står över Therese. Detta går även att koppla till egenskapernas dikotomi. Carols 

distansering kan ses som en slags envishet, och Therese underkastelse till denna envishet kan 

ses som att vara lättpåverkad. 

 

5.1.4 En passiv och en aktiv initiativtagare     

Ett ytterligare centralt tema är uppdelningen av en passiv och en aktiv initiativtagare. Carol tar 

de allra flesta initiativen gällande fysiska närmanden och sätter reglerna för den emotionella 

kärlekens utveckling. I relation till Carol är Therese mer tystlåten, samtidigt som hon är väldigt 

känslosam i sina tankar. Therese vill ta initiativ men vågar inte, hon både faller in i och skrider 

över gränserna i egenskapernas dikotomi eftersom hon återkommande är tystlåten men också 

är väldigt känslosam. Trots detta är Therese sätt att uttrycka sina känslor återhållsamt. 

Morgonen efter att de haft sex för andra gången blir hierarkin tydligt då Therese explicit lägger 

makten över deras sexliv i Carols händer: ”’Why did you wait so long?’ Therese asked. 

’Because – I thought there wouldn’t be a second time, that I wouldn’t want it. But that’s not 

true.” (H. s. 203) Vid ett tillfälle tänker Therese att hon vill ta ett initiativ till fysiskt närmande, 

med återigen skildras deras relation av att det är Carol som tar initiativen, och det blir inget av 

Thereses tanke, kanske på grund av blygsel eller kanske på grund av den outtalade 

överenskommelsen av att det är Carol som tar initiativen. ”She had an impulse to go to Carol, 

crush her in her arms, pull her down on the bed, and the fact that she didn’t now made her tense 

and alert, filled her with a repressed but reckless exhilaration.” (H. s. 225) Varför det är Carol 

som tar alla initiativen och varför Therese inrättar sig i det kan besvaras i följande citat: 
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If she simply asked, she thought, Carol would let her sleep tonight in the same bed with her. She 

wanted more than that, to kiss her, to feel their bodies next to each other’s. Therese thought of the 

two girls she had seen in the Palermo bar. They did that, she knew, and more. And would Carol 

suddenly thrust her away in disgust, if she merely wanted to hold her in her arms? And would 

whatever affection Carol now had for her vanish in that instant? A vision of Carol’s cold rebuff 

swept her courage clean away. It crept back humbly in the question, couldn’t she ask simply to sleep 

in the same bed with her? ‘Carol, would you mind –‘ (H. s. 197) 

 

Therese känner således en rädsla inför att bli avvisad. Samma kväll tar Therese mod till sig och 

frågar om de ska sova i samma säng, vilket Carol bemöter med ett självklart ja och motiverar 

det med att det endast finns en dubbelsäng i rummet. (H. s. 200–201) Första gången Carol kallar 

Therese för ”älskling” är när de bestämmer sig för att åka på en bilresa genom USA 

tillsammans. (H. s. 140) Det är, som tidigare nämnts, Carol som tar de allra flesta initiativen till 

fysisk beröring och som sätter reglerna kring deras emotionella kärleks utveckling. Under 

samma kväll som Carol och Therese bestämmer sig för att åka på en bilresa frågar Therese om 

hon får kyssa Carol god natt, vilket Carol inte tillåter. Detta gör Therese besviken med tanke på 

att planerna som gjorts symboliserar en viktig kväll. Men, det är Carol som bestämmer. (H. s. 

142) 

I den tidigare redogörelsen kring Carols omhändertagande egenskap faller Carol in i 

dikotomin, men återkommande återges en karaktärsskildring av Carol likt en stereotyp man när 

det kommer till egenskaper och utseende, där hon skrider över gränserna. Therese beskriver 

återkommande Carols ansikte och kropp som kraftig och stark, bortsett från de smala anklarna. 

(H. s. 62) Det finns även ett fåtal passager där Carol skildras som aggressiv vilket nedanstående 

citat visar på: “’Play some,’ Carol said firmly. Therese was frightened by the sudden white 

anger in her eyes. ‘I can’t,’ Therese said, stubborn as a mule.” (H. s. 71) I citatet beskrivs 

Therese som envis, vilket innebär att hon skrider över gränserna. När Carol och Therese i slutet 

av romanen blir förföljda av en detektiv som Carols exman anlitat visar Carol inga tecken på 

rädsla. Hon bär en pistol och hotar detektiven för att få tillgång till detektivens material. (H. s. 

233) Efter mötet med detektiven släpper Carol den starka fasaden och gråter tyst för sig själv 

en kort stund. (H. s. 239) Carol är den som skrider över gränserna i egenskapernas dikotomi 

flest antal gånger, vilket skulle kunna göra henne till en manlig ”pseudohomosexuell” kvinna, 

medan Therese som mestadels rättar sig efter egenskapernas dikotomi skulle kunna vara en 

kvinnlig ”sann” lesbisk kvinna, enligt Ellis. 
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5.2 Omgivningens syn på homosexuell kärlek i Carol av Patricia Highsmith 

De homosexuella karaktärernas omgivning som har en syn på och uttalar sig om homosexuell 

kärlek i romanen inbegriper framför allt de män som Carol och Therese tidigare haft en 

heterosexuell kärleksrelation med. Utöver dessa finns även samhälleliga normer vilka går emot 

homosexuella relationer vilka mer eller mindre påverkar karaktärerna. Två centrala skildringar 

är särskilt tydliga gällande omgivningens syn på homosexualitet. Den första centrala 

skildringen återger en negativ och sjuklig syn på homosexualitet, vilken går att koppla till 

Johannissons begrepp kultursjukdom. Den andra centrala skildringen handlar om karaktärernas 

förhållningssätt till den egna och omgivningens syn på homosexualitet. Lundbo Levys begrepp 

den dubbla blicken blir användbart i redogörelsen kring karaktärernas förhållningssätt till deras 

egna och omgivningens syn på homosexualitet. 

 

5.2.1 Omgivningens negativa syn på homosexualitet 

Som tidigare nämnts sågs ofta kvinnlig homosexualitet enligt Aldrich under den homosexuella 

tidsåldern som något oviktigt eller icke-existerande. Det fanns en tanke om att relationer mellan 

kvinnor ledde till frustration och galenskap eftersom de inte kunde uppnå någon 

tillfredsställelse utan sädesvätska.43 Detta blir tydligt i romanen när Therese diskuterar 

homosexualitet med sin före detta pojkvän Richard. Hon frågar då honom om han någonsin 

varit kär i en pojke, vilket han inte har. Diskussionen dem emellan fortsätter i följande citat: 

 

’Did you ever hear of it?’ she asked. ‘Hear of it? You mean people like that? Of course.’ Richard 

was standing straight now, winding the string in with figure-of-eight movements of the stick. 

Therese said carefully, because he was listening, ‘I don’t mean people like that. I mean two people 

who fall in love suddenly with each other, out of the blue. Say two men or two girls.’ Richard’s face 

looked the same as it might have if they had been talking about politics. ‘Did I ever know any? No.’ 

Therese waited until he was working with the kite again, trying to pump it higher. Then she 

remarked, ‘I suppose it could happen, though, to almost anyone, couldn’t it?’ He went on, winding 

the kite. ’But those things don’t just happen. There’s always some reason for it in the background.’ 

(H. s. 99-100) 

 

Richard har hört talats om homosexualitet, men känner inte några homosexuella människor, 

vilket kan bekräfta Aldrich redogörelse kring att det fanns en tanke om att kvinnlig 

homosexualitet inte existerade under den homosexuella tidsåldern. För dem som menade att 

kvinnlig homosexualitet existerade under den tiden var det enligt Ellis vanligt att dessa kvinnor 

antingen var ”sanna” lesbiska kvinnor, det vill säga feminina, eller ”pseudohomosexuella” 

                                                 
43 Aldrich, 2007, s. 168–169. 
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kvinnor, vilka var maskulina. Detta är inget som framkommer ur karaktärernas omgivning i 

romanen. Som Johannisson menar har människan ett behov av att förklara ovanliga fenomen 

med något i tider av snabba samhällsförändringar. Detta är precis vad Richard gör, när han i 

citatet säger att det alltid finns en förklaring bakom att en människa drar sig sexuellt till någon 

av samma kön. 

I citatet ovan försvarar Therese homosexuella människor när hon säger att hon inte menar 

”sådana människor” utan två människor som blir förälskade i varandra. Trots sin egen 

övertygelse om att kärleken mellan henne och Carol är på riktigt frågar hon Richard om han 

tror att hon skulle kunna bli kär i en flicka. (H. s. 100) Då förstår Richard att Therese är kär i 

Carol och förklarar för henne att hon är i trance, att det är en skolflicksförälskelse och att det är 

löjligt. (H. s. 161) 

 

Therese, you’re like a person gone so crazy, you think you’re saner than ever! … ‘I’ll tell you one 

thing, I think your friend knows what she’s doing. I think she’s committing a crime against you. I’ve 

half a mind to report her to somebody, but the trouble is you’re not a child. You’re just acting like 

one. (H. s. 163) 

 

Även Carols exmake Harge har en negativ syn på homosexuell kärlek då han har anlitat en 

detektiv för att spionera på Carol och Therese under deras bilresa. Bakgrunden till detta är att 

han med det material detektiven samlat på sig ska kunna utpressa Carol och därmed få ensam 

vårdnad om dottern. Carol och Therese är båda medvetna om vilka konsekvenser deras relation 

får, (H. s. 246) men i situationen tänker Carol rationellt medan Therese är känslosam och 

lättpåverkad i sina känslor på grund av situationen. (H. s. 219–220) 

 

She had seen just now what she had only sensed before, that the whole world was ready to be their 

enemy, and suddenly what she and Carol had togheter seemed no longer love or anything happy but 

a monster between them, with each of them caught in a fist. (H. s. 245) 

 

Således kan man säga att omgivningens syn på homosexualitet antingen präglas av att se på 

homosexualitet som något tokigt eller som något brottsligt. 

 

5.2.2 Karaktärernas förhållningssätt till homosexualitet 

She had heard about girls falling in love, and she knew what kind of people they were and what they 

looked like. Neither she nor Carol looked like that. Yet the way she felt about Carol passed all the 

tests for love and fitted all the descriptions. (H. s. 100) 

 

I citatet blir det tydligt hur Therese distanserar sig från ”andra” homosexuella människor trots 

att hon anser att kärleken mellan henne och Carol är på riktigt och legitimerad för kärlekens 

kriterier. När Richard uttrycker sin negativitet gentemot homosexuell kärlek påverkar det inte 
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Thereses känslor för Carol vilket gör att hon ser sig själv som ett subjekt utifrån den dubbla 

blicken. 

 

And glancing at him, she had seen him looking at her with that soft, inane smile that in memory now 

looked cruel, and unhealthy. And its unhealthiness might have escaped her, she thought, if it weren’t 

that Richard was so frankly trying to convince her she was unhealthy. (H. s. 166) 

 

Något som påverkar Carol i hennes agerande gentemot Therese är samhällets normer kring 

homosexualitet. Therese reflekterar kring att människor håller handen på bio, och hur orättvist 

det är att hon och Carol inte kan göra det. När Therese försöker hålla om Carols hand i en affär 

visar Carol tydligt att hon ska låta bli att göra så. (H. s. 204) För att koppla detta till den dubbla 

blicken ser sig Carol som ett objekt och intar en passiv roll, hon inordnar sig i samhällets normer 

och makthierarki. Carol säger vid ett tillfälle till Therese att homosexuell kärlek i världens ögon 

är en styggelse och att man måste anpassa sig efter den värld man lever i. (H. s. 210–211) Under 

bilresan bestämmer sig Carol och Therese för att åka på en utflykt, och då frågar Carol om de 

ska bjuda med en kvinna de träffat på hotellet, eftersom hon tror att hon inte skulle ha några 

invändningar ifall att de skulle vilja hålla varandra i händerna. (H. s. 229) Carol ser sig här som 

ett istället som ett subjekt och tar ett aktivt beslut som går emot samhällets normer och 

makthierarki. 

Som tidigare nämnts diskuterar Carol och Therese under sin bilresa hur deras relation 

kommer att se ut när de kommer tillbaka till New York. Carol framhåller då tydligt att de inte 

kommer kunna leva tillsammans på grund av Carols dotter, vilket Therese förstår. (H. s. 214) 

Deras relation kommer då att påverkas på grund av deras homosexualitet. Även deras 

brevväxling under tiden som de är ifrån varandra påverkas på grund av deras homosexualitet. 

Carol skriver antingen korta brev utan någon avslöjande information om deras relation eller 

inga brev alls. Allt för att deras kärlek inte ska mynna ut i att hon förlorar vårdnaden av sitt 

barn. (H. s. 262) Detta når sin kulmen när Carol skriver till Therese angående rättegången som 

pågår kring skilsmässan och vårdnaden. Carol skriver då att hon inte får träffa Therese, eller 

andra människor som är homosexuella, om hon ska få träffa sitt barn i framtiden. Carol väljer 

då sitt barn före kärleken och ser sig själv som ett objekt. (H. s. 270–271) Detta gör att Therese 

tvivlar starkt på sin relation med Carol, så starkt att hon tänker att hon inte vill ha en relation 

med en kvinna i framtiden. Hon ger upp för en stund. (H. s. 288) 
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5.3. Skildring av manlig homosexuell kärlek i Maurice av E.M. Forster 

Den manliga homosexuella kärleken mellan Maurice och Clive samt mellan Maurice och Alec 

skildras på ett varierat sätt i romanen. I närläsningen av romanen har jag kunnat urskilja fem 

centrala teman för hur den manliga homosexuella kärleken skildras. De teman som är mest 

framträdande berör skildringen av kärleken på ett starkt emotionellt sätt och ett kyskt fysiskt 

sätt, att båda karaktärerna är vägledare i homosexualiteten, att kärleken skildras med förnekelse 

och acceptans samt en rädsla inför lagen vilket resulterar i en vilja av att botas eller byta 

sexualitet samt att kärleken är starkt kopplad till såväl verbalt som fysiskt våld. Huruvida 

karaktärerna faller in i eller skrider över gränserna i egenskapernas dikotomi redogörs för 

löpande i brödtexten. Samtliga teman redogörs för under separata underrubriker. Före 

underrubrikerna presenteras kort en bakgrund till den manliga homosexuella kärleken i 

romanen. 

Maurice Hall kände sig som liten könlös. Som ung drömde han om homosexualitet men 

intalade sig att vännen han drömmer om var Jesus. Han undvek att definiera drömmen på grund 

av de snuskiga tankarna.44 Kanske försökte Maurice rättfärdiga relationen mellan identiteterna 

homosexualitet och religiös genom att intala sig att vännen i drömmen är Jesus, anpassa 

drömmen efter sin tro och till det samhälle han levde i. Och kanske kände han sig som liten 

könlös just på grund av att han var medveten om att hans homosexualitet inte var något som 

hans omgivning godkände.  

När Clive Durham insåg sin homosexualitet trodde han att han blev prövad av Gud, men 

insåg att han var fördömd. Kanske även Clive försöker rättfärdiga relationen mellan 

identiteterna homosexualitet och religiös genom att intala sig själv att det var just en prövning 

av Gud. Som ungdom såg han sin sjukdom fint beskriven i Faidros av Platon och övergav 

kristendomen. Kyrkans tolkning av David och Jonatan gick emot hans, vilken skildrar en 

homosexuell kärlek mellan just David och Jonatan vilken inte slutar med ett lyckligt slut på 

grund av Guds vilja. Vid arton års ålder såg han sig själv som mogen och därmed kunde han 

behärska sig själv och sin sexualitet. Han var försiktig i sin njutning och vetskapen om att det 

fanns fler som honom gladde honom. (F. s. 61–62)  

Maurices och Clives första möte sker i en studentkorridor på Cambridge. Mötet berättas 

ur Maurice perspektiv och efter en intim ögonkontakt börjar de efter detta möte att träffas. Men 

                                                 
44 Forster, E. M., Maurice: a novel, Arnold, London, 1971, s. 29-30. Fortsatt hänvisning till Maurice sker i den 

löpande texten med förkortningen (F. sidnummer). 
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trots att Maurices hjärta hade tänts för att aldrig mer släckas vågade han inte hoppas på kärleken. 

(F. s. 32–33) 

 

If obliged to ask himself, ‘What’s all this?’ he would have replied, ‘Durham is another of those boys 

in whom I was interested at school,’ but he was obliged to ask nothing, and merely went ahead with 

his mouth and his mind shut. Each day with its contradictions slipped into the abyss, and he knew 

that he was gaining ground. Nothing else mattered. … He didn’t so much as have hope, for hope 

distracts, and he had a great deal to see to. (F. s. 32) 

 

Clives känslor för Maurice utvecklas inte lika fort som Maurices. Det är i följande citat tydligt 

att Clive måste ge sina känslor tid: ”He flung down all the barriers – not at once, for he did not 

live in a house that can be destroyed in a day.” (F. s. 64) 

I romanen är kärleken mellan Maurice och Clive i fokus, men det är av och an. Det 

lyckliga slutet mellan två kära män berör inte Maurice och Clive, utan Maurice och Alec. Slutet 

är öppet men lyckligt, läsaren får ta del av hur Maurice och Alec planerar att spendera livet 

tillsammans. De sista meningarna i boken indikerar även på att Clive under resten av sitt liv 

levt i förnekelse gentemot sin homosexualitet och reflekterat kring sitt val av att leva 

tillsammans med en kvinna. 

 

5.3.1 Stark emotionell kärlek och kysk fysisk kärlek 

Att Maurice är kristen är ett problem i deras relation, men kärleken mellan Maurice och Clive 

är så stark att Maurice till sist överger kristendomen. När detta sker ser Maurice inte detta som 

ett problem eftersom hans tro förlorade med ett gott resultat. Genom att överge sin tro blottade 

han sitt hjärta för Clive. (F. s. 42) Likt resultatet i Ylipelkonens studentuppsats är 

relationen mellan identiteterna homosexuell och religiös i Maurice 

antagonistisk. Maurice och Clive överger båda den kristna tron på grund av 

att de är homosexuella. De känner på liknande sätt som de homosexuella 

karaktärerna i Ylipelkonens studentuppsats sig tvungna att välja mellan någon 

av identiteterna för att hegemoni ska uppnås.  

Maurice och Clive utbyter känslosamma kärleksförklaringar till varandra både verbalt 

och genom brev, och de brev Maurice får av Clive nålar han fast i sina kläder för att alltid kunna 

bära dem med sig. (F. s. 45) De är under denna tid båda två starkt känslosamma vilket gör att 

de skrider över gränserna i egenskapernas dikotomi. Men då Clive säger att han älskar Maurice 

uppstår en konflikt dem emellan. Maurice förnekar deras kärlek och blir upprörd över att Clive 

misstagit deras vänskap för något som det inte är. (F. s. 56–57) Han säger att Maurice är grotesk 
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i och med det han sagt, men ber sedan om ursäkt och slutligen ber Clive honom lämna rummet. 

Efter detta träffas Maurice och Clive inte på några veckor och lever åtskilda och olyckliga. Men 

till slut står det klart för dem att de inte kan fortsätta förneka sina känslor för varandra. 

 

Clive’s defeat increased: his life had been blown in pieces, and he felt no inward strength to rebuild 

it and clear out evil. His conclusion was ‘Ridiculous boy! I never loved him. I only had an image I 

made up in my polluted mind, and may God help me to get rid of it.’ But it was this image that 

visited his sleep, and caused him to whisper its name. ‘Maurice…’ ‘Clive…’ ‘Hall!’ he gasped, fully 

awake. Warmth was upon him. ‘Maurice, Maurice, Maurice… Oh Maurice-‘ ‘I know’ ‘Maurice I 

love you.’ ‘I you.’ The kissed, scarcely wishing it. Then Maurice vanished as he had came, through 

the window. (F. s. 65) 

 

I citatet skildras bland annat Clives bild av sig själv, han ser sin hjärna som förorenad. Det är 

hans homosexualitet som får skulden för denna förorenade hjärna. När Maurice och Clive 

återförenats följer en tid av lycka och återupprepade kärleksförklaringar, i citatet nedan 

återfinns en skildring av deras starka kärleksband: 

 

And their love scene drew out, having the inestimable gain of a new language. No tradition overawed 

the boys. No convention settled what was poetic, what absurd. They were concerned with a passion 

that few English minds have admitted, and so created untrammelled. Something of exquisite beauty 

arose in the mind of each at last, something unforgettable and eternal, but built of the humblest 

scraps of speech and from the simplest emotions. (F. s. 83–84) 

 

 

Första gången Maurice och Clive är intima med varandra är det en kysk kärlek som skildras 

och detta sker i ett skede då de inte uttalat några känslor för varandra: ”Now Durham stretched 

up to him, stroked his hair. They clasped one another. They were lying breast against breast 

soon, head was on shoulder, but just as their cheeks met someone called.” (F. s. 50) Innan de 

uttalat några känslor för varandra sker det även att de är intima med varandra i ett rum där andra 

människor befinner sig, vilket de inte bryr sig om:  

 

It was delightful too when Hall stroked his hair: the faces of the two people in the room would fade: 

he leant back till his cheek brushed the flannel of the trousers and felt the warmth strike through. He 

was under no illusion on these occasions. He knew what kind of pleasure he was receiving, and 

received it honestly, certain that it brought no harm in either of them. (F. s. 63) 

 

Utöver dessa citat och citat liknande dessa lämnas läsaren utan någon indikation på att de haft 

sex. Detsamma gäller mellan Maurice och Alec. Även den fysiska kärleken mellan dem skildras 

på ett kyskt sätt: ”They slept separate at first, as if proximity harassed them, but towards 

morning a movement began, and they woke deep in each other’s arms.” (F. s. 182) Den fysiska 
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kärleken skildras framför allt genom att karaktärerna ligger bredvid varandra och sover, håller 

armkrok, brottas och att de kysser varandra. 

Vid ett tillfälle tidigt i romanen beskrivs Maurice på ett icke stereotypt manligt sätt: ”He 

made an exaggerated gesture when introduced, and when he spoke, which was continually, he 

used strong yet unmanly superlatives.” (F. s. 22) Maurice skulle här kunna falla in i Ulrich 

definition av att en homosexuell man skulle tillhöra ett ”tredje kön” och ha en kvinnas själ 

fångad i en mans kropp. Utöver detta citat återfinns inga skildringar av männen som explicit 

syftar till att de skulle ha en kvinnas själ fångad i en mans kropp. Dock är Maurice, Clive och 

Alec återkommande känslosamma karaktärer som genom kärleksförklaringar och 

komplimanger visar sina känslor för varandra. 

 

5.3.2 Vägledare i homosexualiteten 

I en dialog mellan Maurice och Clive uppenbarar det sig hur de anser att de väglett varandra i 

deras homosexualitet. Denna vägledning som de anser sig bidragit till och öppet talar om anser 

jag tyder på att de båda besitter känslomässiga egenskaper, och därmed skrider de över 

gränserna i egenskapernas dikotomi. 

 

‘I should have gone through life half awake if you’d had the decency to leave me alone. Awake 

intellectually, yes, and emotionally in a way; but here – ‘ He pointed with his pipe stem to his heart; 

and both smiled. ‘Perhaps we woke up one another. I like to think that any way.’ (F. s. 82) 

 

I citatet likställs att bli medveten om homosexualiteten med ett uppvaknande. Följande citat 

skildras en jämlik vägledning in i homosexualiteten, där två ickeperfekta själar blir perfekta av 

kärleken. Så stark är deras kärlek. 

 

He educated Maurice, or rather his spirit educated Maurice’s spirit, for they themselves became 

equal. Neither thought ‘Am I led; am I leading’? Love had caught him out of triviality and Maurice 

out of bewilderment in order that two imperfect souls might touch perfection. (F. s. 89) 

 

Huruvida Maurice och Alec agerat vägledare för varandra i homosexualiteten är oklart. Det är 

inget som explicit framkommer i romanen. 

 

5.3.3 Förnekelse och acceptans 

Maurice was scandalized, horrified. He was shocked to the bottom of his suburban soul, and 

exclaimed, ”Oh, rot!” The words, the manner, were out of him before he could recall them. ”Durham, 

you’re an Englishman. I’m another. Don’t talk nonsense. I’m not offended, because I know you 

don’t mean it, but it’s the only subject absolutely beyond the limits as you know, it’s the worst crime 

in the calender, and you must never mention it again. Durham! a rotten notion really –“ (F. s. 50) 
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Lyckan mellan Maurice och Clive tar till sist slut, och deras relation som tidigare bestått av 

kärleksförklaringar byts ut mot förnekelse och en vilja av att bli botad eller att byta sexualitet. 

I citatet ovan skildras Maurice tankar och åsikter efter det att Clive sagt att han älskar honom 

för första gången. Där skildras homosexualitet som det värsta tänkbara och Maurice blir 

upprörd över att Clive tagit deras vänskapsrelation för en kärleksrelation. Detta reder de till slut 

ut, och det är först senare i romanen som förnekelse kring homosexualitet skildras igen. Det 

hela börjar med att Clive blir sängliggande på grund av sjukdom och får omvårdnad av en 

kvinnlig sjuksköterska. I och med sjukdomen och att han börjat fatta tycke för sin sjuksköterska 

börjar Clive tvivla på sin sexualitet, han reser till Grekland och distanserar sig gentemot 

Maurice. (F. s. 108) När Clive efter en längre tid skickar ett brev till Maurice, förklarar han att 

han inte längre kan älska någon av sitt eget kön. Brevet resulterade i ett krossat hjärta, 

självmordstankar och en lång ensamhet för Maurice. (F. s. 107) Clive är den rationella mannen 

som faller in i egenskapernas dikotomi, och Maurice den känslosamma som skrider över 

gränserna. Clive förlovar sig senare med en kvinna vid namn Lady Anne Woods vilket får 

Maurice att tappa fattningen. (F. s. 134) Han stöter på en ung tjänstepojke hemma hos sin mor, 

vilken han lyckas gå hand i hand med men som senare reglar sin dörr för att slippa undan 

Maurice. (F. s. 138) 

 

And it was not Clive who would heal him. That influence, even if exerted, would have failed, for a 

relation such as theirs cannot break without transforming both men for ever. But he could not realize 

all this. The ethereal past had blinded him, and the highest happiness he could dream was a return 

to it. (F. s. 139) 

 

Rädslan inför lagen är även det återkommande. Clive skriver i ett iskallt brev till Maurice efter 

deras första uppbrott: ”I shall be obliged if you will not mention my criminal morbidity to 

anyone.” (F. s. 51) Clive ser således på sin homosexualitet som en brottslig läggning. Vid ett 

annat tillfälle är Clives förnekelse så stark att han till och med förnekar att han någonsin älskat 

Maurice, att det hela bara var en bild han byggt upp i sitt besudlade sinne vilken han hoppas att 

Gud ska hjälpa honom att bli av med. (F. s. 65) Samtidigt som detta brev når Maurice, känner 

Maurice acceptans gentemot sin homosexualitet:  

 

He would not – and this was the test – pretend to care about women when the only sex that attracted 

him was his own. He loved men and always had loved them. He longed to embrace them and mingle 

his being with theirs. Now that the man who returned his love had been lost, he admitted this. (F. s. 

53) 
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Inte kort efter Maurice acceptans av sin homosexualitet står den i motsats till en rädsla inför 

lagen. Han är rädd för att Clive väcker tankar inom honom som går emot lagen. (F. s. 64–65)  

Clive förnekar sin homosexualitet till den grad att han blir heterosexuell utan att veta hur. 

Han ser det som att han har blivit normal likt andra heterosexuella män. (F. s. 116) När Clive 

säger detta till Maurice blir Maurice chockad och ifrågasättande. Men Clive är säker på att han 

har förändrats, att han aldrig varit som Maurice och att han älskar en kvinna nu. (F. s. 117–118) 

Till slut blir det så ansträngande för Maurice i sin ensamma homosexualitet att han 

bestämmer sig för att uppsöka en läkare. Han vill inget hellre än att bli botad från sin sjukdom. 

Johannissons begrepp kultursjukdom blir här centralt, eftersom homosexualitet sågs som en 

sjukdom under en kortare period, nämligen denna period. 

 

He loathed the idea of a doctor, but he had failed to kill lust single-handed. As crude as in his 

boyhood, it was many times as strong, and raged in his empty soul. He might ‘keep away from young 

men’, as he had naively resolved, but he could not keep away from their images, and hourly 

committed sin in his heart. Any punishment was preferable, for he assumed a doctor would punish 

him. He could undergo any course of treatment on the chance of being cured. (F. s. 142) 

 

 

Under läkarbesöket gråter Maurice över det faktum att han är homosexuell. Maurice framhåller 

då att han inte är en sedeslös usling av Oscar Wildes sort, vilket doktorn besvarar med att be 

honom att aldrig mer låta en sådan syndig hallucination eller djävuls frestelse komma över 

honom igen, det vill säga kultursjukdomen homosexualitet. Doktorn undrar också vem som 

lurat in Maurice i detta, men gör det sedan väldigt tydligt att det bara blir värre av att diskutera 

saken. För Maurice är hans homosexualitet inte struntprat som doktorn menar, det är hans liv. 

Och han vill bli botad. Maurice tar sin kultursjukdom på stort allvar, medan doktorn inte gör 

det. Om Clive kan vända sig till kvinnor kanske även han kunde utvecklas. Men doktorn 

avslutar snabbt mötet. (F. s. 145–146) Maurice är inte ensam i processen eller viljan av att bli 

botad. Clive är högst deltagande och beslutsam om att göra Maurice heterosexuell, vilket gör 

att de kan börja umgås igen. (F. 150) Clive vill rädda sin vän från homosexualiteten (F. s.  230) 

samtidigt som han vill slå ner ”missfostret”. (F. s. 228) 

Det som skiljer Maurice och Clive åt i deras förnekelse är en inre och en yttre förnekelse. 

Clive förnekar inte bara sin homosexualitet på ett yttre plan, gentemot omgivningen och 

samhällets normer. Hans förnekelse skildras även på ett inre plan där han fullkomligt förnekar 

sin homosexualitet. Maurice, å andra sidan, förnekar endast sin homosexualitet på ett yttre plan. 

Han tror visserligen att hans homosexualitet går att bota, men så länge han inte erfarit det 

accepterar han sitt innersta väsen. (F. s. 156) 
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5.3.4 Verbalt och fysiskt våld 

Kärleksrelationen mellan Maurice och Clive genomsyras återkommande av verbalt och fysiskt 

våld. Clive blev förtjust i Maurice just på grund av att han retades med honom verbalt och 

fysiskt. De diskuterar ofta filosofiska- och teologiska ämnen, som de har starkt åtskilda åsikter 

kring, vilket resulterar i flertalet diskussioner. Även deras diskussioner kring deras 

homosexualitets existens eller icke-existens utmynnar i hätska bråk. Vid ett flertal gånger 

brottas de bland träden och knuffas, de till och med slår varandra. (F. s. 68) “Wherever they 

met, which was everywhere, they would butt and spar and embroil their friends. At last Durham 

got tired. Being the weaker he was hurt sometimes, and his chairs had been broken.” (F. s. 37) 

Maurice och Clive faller båda in i egenskapernas dikotomi då de upprepat genom aggressivitet 

visar sina känslor. Vid det tillfälle då Alec utpressar Maurice för hans homosexualitet uppstår 

även ett verbalt bråk dem emellan. Under detta bråk kommer dock Alec till sans med sina egna 

känslor för Maurice och tar tillbaka utpressningen, vilket resulterar i att de vågar visa sina 

känslor för varandra. 

 

5.4. Omgivningens syn på homosexuell kärlek i Maurice av E.M. Forster 

De homosexuella karaktärernas omgivning som har en syn på homosexuell kärlek består till 

viss del av deras familjer och bekanta, men framför allt av olika samhälleliga normer och lagar 

från staten och den medicinska världen. En central skildring är synen på homosexualitet som 

något olagligt, normbrytande och sjukligt vilket går att bota. Denna skildring går att koppla till 

Johannissons begrepp kultursjukdom. En annan central skildring är karaktärernas 

förhållningssätt till den egna och omgivningens syn på homosexualitet. Lundbo Levys begrepp 

den dubbla blicken blir användbart i redogörelsen kring karaktärernas förhållningssätt till deras 

egna och omgivningens syn på homosexualitet. 

 

5.4.1 Omgivningens negativa syn på homosexuell kärlek 

I romanen händer det flertalet gånger att Maurice och Clive vill byta sexualitet och/eller bli 

botade från deras homosexualitet på grund av omgivningens negativa syn på homosexualitet. 

Vid Maurice första läkarbesök hos familjevännen doktor Barry skildras heteronormen av 

doktorn: ”Man that is born of woman must go with woman if the human race is to continue.” 

(F. s. 20) 

Maurice uttrycker vid flera tillfällen önskan om att gifta sig med en fru eftersom att det 

skulle underlätta för honom i hans homosexualitet. Att gifta sig med en fru skulle skydda honom 
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i samhället, minska hans homosexuella begär och föda barn åt honom. (F. s. 166) “It would be 

jolly certainly to be married, and at one with society and the law. Dr Barry, meeting him on 

another day, said, ‘Maurice, you get the right girl – there’ll be no more trouble then.’” (F. s. 

148) 

 Maurice besöker läkare vid flertalet gånger med förhoppningen om att bli botad från sin 

homosexualitet. Vid ett av dessa möten berättar läkaren att Maurices problem kallas för 

medfödd homosexualitet, och att han lyckats bota 50% av hans homosexuella patienter. För att 

se hur djupt rotad homosexualiteten är försätter läkaren Maurice i trans och försöker få Maurice 

att bli attraherad av kvinnokroppen, vilket de misslyckas med. Till nästa möte ger läkaren 

Maurice rådet att motionera, spela tennis och ströva omkring med en bössa. (F. s. 166–170) 

 Vid ett annat läkarbesök råds Maurice om att flytta till Frankrike eller Italien där 

homosexualitet under tiden inte längre är brottsligt. Om man som homosexuell är myndig och 

inte uppträder sedlighetssårande på allmänna platser är det möjligt att leva tillsammans med en 

av samma kön i dessa länder. (F. s. 196) Läkaren tvivlar på att lagen någonsin kommer att 

ändras i England och tillägger: 

 

’Fresh air and exercise may do wonders yet’ The doctor wanted to get on to his next patient, and he 

did not care for Maurice’s type. He was not shocked like Dr Barry, but he was bored, and never 

thought of the young invert again. (F. s. 199) 

 

I citatet kallas Maurice på grund av sin homosexualitet för ”sodomit”, i läkarens tankar.  Strax 

innan den homosexuella tidsåldern var det enligt Aldrich vanligt att konstruera homosexuella 

identiteter genom att likställa homosexuella människor som sodomiter. Aldrich översätter 

sodomit till ”en brottsling inför Gud”. Under den homosexuella tidsåldern ersattes sodomiten, 

bland annat i Amerika, av ”den homosexuelle” vilken var sjuk, pervers och degenererad. Den 

homosexuelle mannen var då ett fall för medicinsk behandling.45 Trots att sodomit enligt 

Aldrich skulle vara ett begrepp synonymt med en homosexuell man innan den homosexuella 

tidsåldern visar citatet på att begreppet med stor sannolikhet levde kvar även under början av 

1900-talet, då romanen skrevs. Det kan också vara så att begreppet sodomit stannade kvar 

längre i England än vad det gjorde i Amerika, vilken är den kontext Aldrich talar utifrån 

gällande detta. Likt tidigare läkarbesök ges Maurice i citatet rådet om frisk luft och motion för 

att få bukt med sin homosexualitet. 

 

                                                 
45 Aldrich, 2007, s. 167. 
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5.4.2 Karaktärernas förhållningssätt till homosexualitet 

Då Clive insjuknar i influensan kommer Maurice för att hälsa på hemma hos honom. Hemma 

hos Clive befinner sig även Maurices familj eftersom Maurices och Clives familjer blivit goda 

vänner. Under detta besök kysser Maurice Clive, vilket Maurices mamma ser. “’Mother, you 

needn’t tell the others I kissed Durham.’ ’Oh, certainly not.’ ’He wouldn’t like it. I was rather 

upset and did it without thinking. As you know, we are great friends, relations almost.’” (F. s. 

95) I citatet försvarar Maurice kyssen mellan sig och Clive med att de är nära vänner, nästan 

släkt, och att det var därför han kysste honom, utan att tänka. Maurice intar rollen som objekt 

och på grund av omgivningens heteronorm och förväntningar bortförklarar deras faktiska 

kärleksrelation. Att Maurice och Clive är ett par är inget som Maurice ens vill att hans mamma 

ska veta om. 

 

So they proceeded outwardly like other men. Society received them, as she receives thousands like 

them. Behind Society slumbered the Law. They had their last year at Cambridge together, they 

travelled in Italy. Then the prison house closed, but on both of them. Clive was working for the bar, 

Maurice harnessed to an office. They were together still. (F. s. 89–90) 

 

I citatet återges Maurice och Clive som subjekt, för att koppla deras förhållningssätt till 

homosexualitet till det teoretiska perspektivet om den dubbla blicken. Trots omgivningens 

förväntningar och dess heteronorm intar männen en aktiv roll som subjekt då de anser sig leva 

sina liv likt andra arbetande och resande män. De är två män som är medvetna om sin 

homosexualitet, medvetna om att samhället är emot homosexualitet och trots detta är 

samhällskuggar med respektabla yrken i en miljö präglad av den övre medelklassen. Något som 

skiljer dem från andra män i deras omgivning är det faktum att de inte kommer att kunna 

efterlämna liv. Under tiden romanen utspelar sig fanns ingen möjlighet för två män att skaffa 

barn. Detta är något som tynger Maurice och Clive, att naturen trotsar dem, och de känner en 

slags skam över ofruktsamheten. (F. s. 87) Till störst del intar Clive dock en objektiv och passiv 

roll gentemot sin homosexualitet eftersom han förnekar den och lever sitt liv tillsammans med 

en kvinna efter uppbrottet med Maurice. 

Trots att kärleken mellan Maurice och Alec får ett lyckligt slut genomsyrades deras 

relation av en rädsla inför omgivningen och lagen. Alec är även av en lägre samhällsklass än 

Maurice vilket göra att Maurice återkommande tvivlar på huruvida de bör gå in i en relation 

eller inte. Till slut väljer Maurice dock kärleken över klasskillnaden. (F. s. 234) De bestämmer 

att de ska träffas, men den ena dyker inte upp. Alec utpressar Maurice på pengar för att han inte 

ska avslöja Maurices homosexualitet. Båda är rädda för att visa sina känslor innan de kan lita 

på varandra, eftersom ingen av dem vill bli straffad för sin homosexualitet. (F. s. 2016–210) 
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”Alec was not a hero or god, but a man embedded in society like himself …” (F. s. 220) Två 

män inneslutna i det samhället de lever i. Två passiva objekt. Så snart de två männen utvecklat 

en tillit sig emellan är de dock inte objekt längre, de är subjekt. Två subjekt som tänker ta sin 

plats i samhället där homosexuella inte är accepterade. Två subjekt som tänker stå upp och slåss 

för det. Men just på grund av att de är två homosexuella män i ett samhälle där homosexuella 

inte är accepterade, blir de från sin egna blick subjekt och utifrån omgivningens blick objekt: 

 

His mind had cleared, and he felt that they were against the whole world, that not only Mr Borenius 

and the field but the audience in the shed and all England were closing round the wickets. They 

played for the sake of each other and of their fragile relationship – if one fell the other would follow. 

They intended no harm to the world, but so long as it attacked they must punish, they must stand 

wary, then hit with full strength, they must show that when two are gathered together majorities 

shall not triumph. (F. s. 187) 

 

Cricketmatchen, vilket är en populär sport än idag i England, symboliserar den homosexuella 

kärleken mellan Maurice och Alec, de prövningar de står inför och hur de planerar att ta sig an 

dem. I citatet skildras hur Maurice på grund av sin homosexualitet känner att hela världen är 

emot hans och Alecs relation och att världen är ”closing round the wickets”, vilka man i cricket 

ska skjuta på. Detta är precis vad Maurice tänker i citatet, att han och Alec måste skjuta mot 

”the wickets” med full kraft för att påvisa att två enade personer kan vinna över majoriteten, i 

detta fall omgivningen som är emot homosexuella relationer. Det finns även ett talesätt om att 

en företeelse kan vara ”not cricket”, vilket kan översättas med ett icke moraliskt eller ärligt 

beteende.46 Att en cricketmatch i romanen får symbolisera Maurices och Alecs homosexuella 

kärleksrelation kan därför ses som ironiskt med tanke på att homosexualitet, under den tiden 

och platsen, inte ansågs som en god moralisk företeelse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/not-cricket 2016-05-18. 

http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/not-cricket
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Kapitel 6. Sammanfattning och slutsats 

 
Syftet med studien var att komparativt undersöka hur kvinnlig och manlig homosexuell kärlek 

skildras i två romaner, urskilja utmärkande teman för skildringarna samt undersöka hur de 

homosexuella karaktärernas omgivning ser på homosexualitet. De frågeställningar som ställdes 

var hur homosexuell kärlek skildras i romanerna, hur de homosexuella karaktärernas omgivning 

ser på homosexuell kärlek samt vilka likheter och skillnader som återfinns i romanernas 

skildringar av homosexuell kärlek. För att besvara dessa frågeställningar har romanernas 

närlästs och analyserats utifrån Yvonne Hirdmans genuskontrakt, Raewyn Connells begrepp 

egenskapernas dikotomi, Jette Lundbo Levys verktyg den dubbla blicken samt Karin 

Johannissons begrepp kultursjukdom. Före sammanfattningen och slutsatserna av det som 

besvarats gällande frågeställningarna kopplas studiens undersökning till den tidigare forskning 

som presenterats i kapitel 4. 

Borgström kommer i sin forskning kring kvinnlig homosexualitet i litteratur från 1800-

talet fram till att det finns gott om skildringar där kvinnlig homosexuell kärlek ses som något 

som går att förklara eller bortförklara. Något som det däremot inte finns särskilt gott om, är 

raka och enkla skildringar där det inte finns någon tvekan om att det skulle handla om kvinnlig 

homosexuell kärlek eller inte. I Carol som däremot är publicerad under mitten av 1900-talet 

återfinns den enkla och raka skildringen av kvinnlig homosexuell kärlek som Borgström inte 

finner i litteraturen från 1800-talet. Likt Ylipelkonens resultat i hans studentuppsats känner sig 

Maurice och Clive tvungna att överge den religiösa identiteten för att skapa hegemoni mellan 

identiteterna religiös och homosexuell. Innan de överger den religiösa identiteten försöker 

Maurice rättfärdiga relationen mellan identiteterna homosexualitet och religiös genom att intala 

sig att vännen i drömmen är Jesus, och Clive genom att se homosexualiteten som en prövning 

av Gud. Detta är inget som berör Carol och Therese eftersom de inte skildras med religiösa 

identiteter och därmed inte behöver välja eller inte välja mellan identiteterna religiös och 

homosexuell. En anledning till att Maurice och Clive tvingas välja mellan dessa identiteter kan 

ha att göra med den tid och plats som Maurice skrevs och publicerades i, Carol publicerades 

nästan 50 år senare i ett annat samhälle och land. 

Undersökning visar på likheten mellan två teman som återfinns både i Carol och Maurice, 

stark emotionell kärlek och kysk fysisk kärlek samt vägledare i homosexualiteten. Det som 

skiljer romanerna åt är att det i Maurice skildras en än mer kysk kärlek än i Carol då mindre 

fysisk beröring och inget sexuellt umgänge gestaltas. En annan skillnad är att endast Carol 

agerar vägledare i homosexualiteten medan både Clive och Maurice agerar vägledare i 
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homosexualiteten. Utöver dessa teman skiljer sig romanerna åt gällande vilka utmärkande 

teman som gått att urskilja. Det tema som är särskilt utmärkande i Maurice är förnekelse och 

acceptans samt viljan av att bli botad och en rädsla inför lagen, och det finns även flera inslag 

av att kärleken skildras genom verbalt och fysiskt våld. I Carol återfinns ingen förnekelse eller 

vilja att bli botad gentemot homosexualiteten och inget verbalt eller fysiskt våld. Dock finns 

det tendenser av att Carol och Therese känner en rädsla inför lagen då de är medvetna om 

omgivningens normer och lagar kring homosexualitet, men denna rädsla är inget som de tar på 

lika stort allvar som Clive och Maurice. Dock skildras kärleken mellan kvinnorna i Carol med 

svartsjuka, distansering samt en passiv och en aktiv initiativtagare. Detta förekommer inte i 

Maurice. Kärleken mellan kvinnorna skildras även likt en mor- och dotterrelation vilket är en 

skillnad gentemot Maurice där männen skildras som jämlika. 

En central likhet i Carol och Maurice är det faktum att kärleksparen upplever någon form 

av ”kärlek vid första ögonkastet”. En central skillnad är att Carol och Therese i början av Carol 

är i heterosexuella relationer trots att de haft tankar på kvinnor eller haft kärleksaffärer med 

kvinnor. Clive och Maurice har när de träffats aldrig varit i en heterosexuell relation, de förstår 

båda i ung ålder att de dras till samma kön. Huruvida Carol och Therese reflekterat kring detta 

i ung ålder är oklart. 

I båda romanerna återfinns tankar kring att homosexualitet skulle vara en sjukdom. 

Johannissons begrepp kultursjukdom stämmer väl överens med hur homosexualitet skildras i 

romanerna. Homosexualitet sågs under den homosexuella tidsåldern, i vilken romanernas är 

skrivna och publicerade, som en sjukdom. Detta uttrycks i Carol dock bara av det Richard säger 

till Therese. I Maurice upptar denna tanke en stor del av romanen i dialoger mellan Maurice 

och Clive, i samtal med läkare och i omgivningens syn på homosexualitet. Att omgivningen 

skulle ha en negativ syn på homosexualitet är framträdande i både Carol och Maurice. I Carol 

ser omgivningen på homosexualitet som något tokigt eller brottsligt. Denna syn är än mer 

explicit i Maurice i och med de läkarbesök läsaren får följa med Maurice på, där han i läkarens 

tankar blir kallad för sodomit, samt det faktum att Clive förnekar sin homosexualitet och som 

resultat av omgivningens negativa syn gifter sig med en kvinna. 

I romanerna skiftar Carol, Therese, Maurice och Clive mellan att vara subjekt och objekt 

i förhållande till omgivningens förväntningar på dem. I undersökningen är det tydligt att 

omgivningens förväntningar är förknippade med en heteronorm. Stundtals anpassar sig 

karaktärerna till omgivningen och intar rollen som objekt under omgivningens förväntningar. 

Men stundtals går de ifrån omgivningens förväntningar och intar rollen som subjekt där de 

aktivt agerar och reflekterar i motsats till dessa förväntningar. Carol och Therese skiftar 
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beroende på situation, ute i allmänheten och i skilsmässosituationen är de bland annat 

varsamma på grund av att Carol intar rollen som objekt och passivt anpassar sig till 

omgivningens förväntningar. I deras relation i övrigt är de subjekt, men samtidigt subjekt 

eftersom de känner att de inte kan leva ut sin homosexualitet i det samhälle de lever i. Detsamma 

gäller Maurice och Clive, de är samtidigt subjekt och objekt då de väljer att vara tillsammans 

men samtidigt anpassar sig till omgivningens förväntningar ute i samhället.  I slutet av Carol 

intar Carol och Therese rollen som subjekt eftersom de implicit väljer att leva i en parrelation 

tillsammans. Hur de ska ta sig an parrelationen i förhållande till förväntningarna i framtiden 

förblir outtalat. I slutet av Maurice har Clive till fullo intagit rollen som subjekt eftersom han 

väljer att spendera sitt liv tillsammans med en kvinna och förnekar sin homosexualitet. Maurice 

och Alec intar rollen som subjekt då de planerar att leva tillsammans i en parrelation, men även 

de är samtidigt objekt, likt Carol och Therese, eftersom de i sin homosexuella parrelation är 

medvetna om att de måste anpassa sig till omgivningens förväntningar. 

Gällande egenskapernas dikotomi faller samtliga karaktärer inte in i de könsstereotypa 

egenskaper som Connell presenterar. De faller in och skrider över gränserna växlande i 

romanerna. De rätter sig således inte efter isärhållandet av könen som Hirdman redogör för 

eftersom de växlar mellan de könsstereotypa egenskaperna. Carol och Therese skulle kunna 

falla in i Ellis beskrivning av den ”pseudohomosexuella” kvinnan och den ”sanna” lesbiska 

kvinnan då Carol stundtals beskrivs med manliga egenskaper och attribut. Clive och Alec faller 

inte in i Ulrichs definition av att en homosexuell man skulle tillhöra ett ”tredje kön” och ha en 

kvinnas själ fångad i en mans kropp. Maurice skulle dock kunna falla in i denna definition 

utifrån vad läkaren tänker om honom. 

De homosexuella karaktärernas syn på homosexualitet är till övervägande del präglad av 

acceptans. Carol och Therese tvivlar aldrig på att de skulle ha någon annan sexualitet eller att 

de inte skulle vilja vara tillsammans med kvinnor. Therese uttrycker i en passage fördomar 

gentemot homosexuella människor och distanserar sig och Carol från ”sådana människor” 

gällande utseende och beteende. Slutligen väljer de att leva tillsammans i en parrelation. Till 

skillnad från denna acceptans förändras Clives syn på homosexualitet från acceptans till att han 

blir ”botad”. Clives syn präglas efter detta av förnekelse samt ett kritiskt och motbjudande 

förhållningssätt. Han ser sin hjärna som förorenad av homosexualiteten. Maurice växlar i 

romanen mellan acceptans, förnekelse och en vilja av att bli botad. Slutligen väljer han dock att 

acceptera sin homosexualitet och planerar att leva tillsammans med Alec likt en cricketmatch. 

Amor (im)possibilis. 
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