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1. Inledning 
 

”Hårda killar” och ”bögar”; les durs och les pédés. Det är vad Édouard Louis debutroman och 

barndomsskildring En finir avec Eddy Bellegueule (2014) tycks befolkas av, och de 

förstnämnda överstiger rejält de sistnämnda i antal.  

   Franska romaner utspelar sig ofta i Paris, eller möjligen på Rivieran. Så är inte fallet med En 

finir avec Eddy Bellegueule, som utspelar sig i en by med knappt tusen invånare i norra 

Frankrike. Inte heller behandlar romanen franska klyschor som rödvin, kärlek och kulturell 

intellektualitet i särskilt stor utsträckning. Istället möter man som läsare människor från den 

landsbygd där Marine Le Pen kammade hem höga siffror i presidentvalet 2017.1 Nästan 

samtliga män i byn arbetar på den närliggande mässingfabriken, medan kvinnorna antingen är 

hemmafruar eller arbetar inom servicesektorn som kassörskor eller i hemtjänsten. Miljön är 

homosocial: kvinnorna står i klungor utanför skolan och samtalar med varandra i väntan på att 

barnen ska sluta för dagen, och männen umgås med andra män: på fabriken, på caféet i byn, 

hemma framför teveapparaterna.2 Utanför fabriken ägnar de sina korta raster åt att sleva i sig 

matlådor hemifrån och skämta om kvinnor eller ”araber” (les Arabes), och på caféet om 

kvällarna uttrycker de sin avsky mot homosexuella, dricker alkohol och slåss.3 I denna by bor 

också den homosexuella pojken Eddy Bellegueule. Med sina föräldrar och syskon – två äldre 

från moderns tidigare äktenskap samt två småsyskon – bor han i ett medfaret hus under torftiga 

förhållanden. Det är Eddys uppväxt i denna homofoba och maskulint präglade arbetarklassmiljö 

som romanen återger.  

   Eddy Bellegueule är un pédé, en bög, men hans högsta önskan är att bli un dur, en hård kille. 

Liten och blek, med ljus röst och livligt gestikulerande händer när han talar, är han långt ifrån 

det idealet, men mantrat Aujourd’hui je serai un dur, Idag ska jag bli en hård kille, följer honom 

genom uppväxten.4 Hans strävan misslyckas, och som äldre lämnar han byn för ett annat liv i 

staden, men vägen dit är märkt av en lång rad försök att bli mer maskulin. Dessa försök står i 

fokus i romanen, där ett av de främsta teman är maskulinitet. Genom Eddys försök att förvärva 

maskulinitet får man som läsare se hur han förhåller sig till de rådande maskulinitetsnormerna, 

men också vilken relation omgivningen har till samma normer. Att Eddy bryter mot 

maskulinitetsnormer är uppenbart redan från början, det är själva kärnan i 

																																																								
1 Garth Greenwell, ”Growing up poor and queer in a french village”, The New Yorker, 8/5 2017, https://www.newyorker.com/magazine/2017/05/08/growing-up-
poor-and-queer-in-a-french-village (2018-06-11). 
2 Homosocialitet innebär att ”endast personer av ett kön deltar i, eller kraftigt dominerar, ett visst socialt sammanhang”. ”Homosocialitet”, Nationella 
sekretariatet för genusforskning, https://www.genus.se/ord/homosocialitet/ (2018-04-27). 
3 Édouard Louis, En finir avec Eddy Bellegueule, Paris: Éditions Points 2015, s. 45, s. 63. 
4 Louis 2015, s. 155. Min översättning till svenska.  
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romanen, och historien om en homosexuell man i homofob miljö, eller en ung man som gör en 

klassresa, är i sig heller inget nytt. De som rör sig runtomkring honom – framförallt de 

normativa männen, de som inte är annorlunda och inte har ambitioner att lämna byn – tycks 

mer sällan få träda fram inom litteraturen och vara föremål för studier. I min uppsats är det dem, 

snarare än huvudpersonen själv, som kommer att studeras; les durs snarare än les pédés.  

   För en läsare som är van vid att läsa franska romaner som utspelar sig i Paris kan Édouard 

Louis brutalt uppriktiga skildring verka både främmande och provocerande.5 Den arbetarklass 

som skildras utmålas som fattig och homofob. Dessa människor, vars hela liv är knutna till den 

lilla hembyn, och av vilka många kanske aldrig ens satt sin fot i Paris, tycks sällan stå i fokus 

inom litteraturen. Romanen gör även anspråk på att vara självbiografisk. Édouard Louis (född 

1992) bytte år 2012 namn från Eddy Bellegueule, och i romanen skildras hans egen uppväxt 

under det sena 1990-talet samt 2000-talets början. Det Frankrike som framställs är ett vardagligt 

och föga hoppingivande Frankrike, ett som sällan tillåts ta plats i den samtida litteraturen. Detta 

tar också Mikael Timm upp i Fokus – Sveriges nyhetsmagasin, i sin recension av romanen bara 

någon månad efter att den publicerats i Frankrike: 

 

Fattigdomen är påtaglig, här är vi långt ifrån kokböckernas omsorgsfullt 

tillagade franska specialiteter och det är i alla bemärkelser kallt kring 

middagsbordet. Om vintern tränger fukten in i det fallfärdiga huset. Och det 

finns fattigare grannar. Nej, detta är inte La douce France, det ljuva Frankrike, 

vi känner från filmer och sånger.6 

 

Eddy Bellegueule växer alltså upp i det fattiga Frankrike, där Paris känns avlägset. De 

könsnormer som råder i byn är kopplade till arbetarklassen och tycks skilja sig från de som 

gäller i huvudstaden. När Eddy berättar historien om sin uppväxt speglar han också många 

andras, men från motsatt håll. Att berätta om hur han blir mobbad och slagen berättar också om 

de som mobbar och slåss, att berätta om synen på homosexualitet säger något om de 

heterosexuella, och nedvärderandet av det feminina lyfter det maskulina. Eddys beklagansvärda 

barndom står i romanens centrum, men i den här uppsatsen kommer jag att lägga tonvikt på att 

undersöka omgivningen och deras relation till de maskulinitetsnormer som Eddy så tydligt 

bryter mot.   

 

																																																								
5 Mikael Timm, ”Från Europas mörka hjärta”, Fokus – Sveriges nyhetsmagasin 23/5 2014, https://www.fokus.se/2014/05/fran-europas-
morka-hjarta/ (2018-05-07). 
6 Timm 2014. 
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1.1  Syfte och frågeställning 
 

Syftet med min uppsats är att studera maskulinitetsnormer i En finir avec Eddy Bellegueule, 

Édouard Louis debutroman från 2014. Med hjälp av bland annat R. W. Connells beskrivning 

av ett maskulint hierarkisystem och dess olika kategorier kommer jag att granska ett antal 

episoder ur romanen där maskulinitet är ett viktigt motiv. Jag kommer att pröva och jämföra 

Connells begrepp samt andra maskulinitetsnormer och undersöka om och hur de konstrueras i 

Louis roman med frågeställningarna: Hur förhåller sig Eddys omgivning till 

maskulinitetsnormerna som dikteras i romanen? Vilka överträdelser från normerna 

förekommer?  

 

1.2 Teori och metod  
 

1.2.1 Maskulinitetsforskning  

 

De senaste decennierna har genusforskningen tagit allt större utrymme inom det 

litteraturvetenskapliga fältet. Fokus låg länge på historiska och samtida skildringar av kvinnor, 

men under 1970- och 80-talen fick anglosaxiska forskare även upp ögonen för 

maskulinitetsstudier och gjorde mannen till objekt för sin forskning. Under 1990-talet slog 

maskulinitetsforskningen igenom även i Sverige.7 Fram till dess hade maskulinitet varit ett 

relativt outforskat ämne. Förvisso har de allra flesta texter under historien skrivits om, av och 

för män, men fokus har sällan legat på mannen i egenskap av sitt kön, utan snarare har man 

skildrat mannen som den könlösa normen, som människa. Detta diskuterar den svenska 

idéhistorikern och författaren Ronny Ambjörnsson, som gjort ett flertal studier om maskulinitet, 

och litteraturvetaren Torbjörn Forslid, som bland annat i Varför män? (2006) lyfter idén om att 

studera män inom litteraturen.8 Forslid skriver att nutida forskning om maskulinitet strävar efter 

att synliggöra de koder som styr manligt beteende.9 I denna strävan har de flesta forskare inom 

ämnet kommit fram till att man inte kan tala om en maskulinitet, utan att det rör sig om flera 

maskuliniteter.10 Mannen är strukturellt överordnad kvinnan, men också inom själva 

maskuliniteten råder en hierarki.  

																																																								
7 ”Maskulinitetsforskning”, Nationalencyklopedin, https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/maskulinitetsforskning (2018-05-08). 
8 Ronny Ambjörnsson, Mansmyter, Stockholm: Ordfront förlag AB 2001 (1990); Torbjörn Forslid, Varför män?, Stockholm: Carlsson 2006. 
9 Forslid 2006. 
10 R. W. Connell; James W. Messerschmidt, ”Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept”, Gender and Society, 19, 2005:6, s. 832; 
David Morgan, ”Class and Masculinity”,  i Handbook of Studies on Men and Masculinities, Michael Kimmel; Jeff Hearn; Raewyn Connell 
(red.), Thousand Oaks: Sage Publications 2005, s. 172. 
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   Inom maskulinitetsstudier varierar användandet av orden ”maskulinitet” och ”manlighet”. 

Orden ges ibland åtskilda betydelser medan de andra gånger ses som synonyma. I den här 

uppsatsen kommer jag att använda maskulinitet och manlighet synonymt, där båda orden 

betecknar normer för det manliga könet.  

 

1.2.2 Maskulin hierarki  

 

Den australiske sociologen R. W. Connell, som gjorde stort genomslag inom mansforskningen 

med Maskuliniteter (1995), delar in den maskulina hierarkin i fyra olika kategorier: 1. 

Hegemoni (hegemony), 2. Underordnande (subordination), 3. Delaktighet (complicity) och 4. 

Marginalisering (marginalisation).11  

   Den hegemoniska maskuliniteten rymmer de som är högst värderade som män, de som i störst 

utsträckning lever upp till det rådande mansidealet och är dominanta och övertygande i sina 

roller. Den hegemoniska maskuliniteten är historiskt föränderlig, vilket gör att de män som 

innefattas i den skiljer sig åt i olika tider och samhällen, beroende på hur samhällets mansideal 

ser ut. Det är vanligt att män som har mycket makt är en del av den hegemoniska maskuliniteten, 

men också skådespelare eller fiktiva personer kan inkluderas. Hegemonisk maskulinitet 

behöver inte överensstämma med verkliga män utan är snarare uttryck för ideal och fantasier. 

Denna grupp utgör en minoritet av männen, men är idealet för nästan samtliga.12 Den här typen 

av hegemoni – där en grupp män dominerar en annan – kallas för intern, vilket R. W. Connell 

och James W. Messerschmidt nämner i sin artikel ”Hegemonic Masculinity: Rethinking the 

Concept”. I artikeln upplyser de även om extern hegemoni, som kännetecknas av mäns 

dominans över kvinnor.13  

   Motpolen till den hegemoniska maskuliniteten är kategorin underordnande (subordination). 

Här återfinns enligt Connell de homosexuella männen. Generellt sett hånas och bespottas de av 

de män som upprätthåller hegemonin, men förtrycks också av själva samhället i form av 

exempelvis exkluderande lagstiftning.14 Connell skriver hur förtrycket placerar homosexuella 

män längst ned i genushierarkin, totalt utestängda från den hegemoniska maskuliniteten. 

Homosexuella män är inte de enda underordnade. Fega, mesiga, ”mammiga” män inkluderas 

också i den underordnade maskuliniteten. Ett centralt drag, enligt Connell, är att de 

underordnade männen kopplas till det feminina – motsatsen till det som premieras i den 

																																																								
11 R. W. Connell, Maskuliniteter, Göteborg: Bokförlaget Daidalos 2008 (1995), s. 114. 
12 Connell; Messerschmidt 2005, s. 838. 
13 Connell; Messerschmidt 2005, s. 844. 
14 Connell 2008 (1995), s. 116. 
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hegemoniska maskuliniteten.15 Genom att homosexuella ses som feminina förstärks kopplingen 

mellan heterosexualitet och maskulinitet, vilket ökar hegemonins status.  

   Den tredje kategorin, delaktighet (complicity), är den största. Där ryms män som tjänar på det 

patriarkala systemet och betraktar den hegemoniska maskuliniteten som ideal men själva inte 

riktigt når dit. Det är i relation till denna kategori som den hegemoniska maskuliniteten är som 

starkast.16   

   Slutligen talar Connell om marginalisering (marginalisation). Till skillnad från hegemonisk, 

underordnad och delaktig maskulinitet, som alla är inre relationer i genushierarkin, betecknar 

den marginaliserade maskuliniteten det som står utanför. Här är bland annat etnicitet en faktor 

– i den vita genushierarkin är svarta män marginaliserade. Connell nämner att man exempelvis 

kan lyfta in vissa enskilda svarta atleter som förebilder för den hegemoniska maskuliniteten – 

för att de genom sin fysiska prestation och styrka är praktexempel på idealmannen – men att 

detta inte gör att svarta män i övrigt får högre status. Marginaliseringen hör alltså samman med 

auktoriseringen av den dominerande gruppens hegemoniska maskulinitet.17  

   Den hegemoniska maskuliniteten är historiskt föränderlig, men om man ser till historien är 

det ett antal egenskaper eller mansroller som återkommande har stått att finna i hegemonin. Det 

finns en tendens till våld, som är ett vanligt sätt för den priviligierade gruppen att hålla fast vid 

makten.18 Ansvarsfullhet, självkontroll och att inte visa känslor, liksom självständighet och 

kroppslig kraft är också sådant som förknippas med den maskuline mannen.19 Mannen som 

familjeförsörjare – eller ”breadwinner” – har länge varit en central mansroll, vilket den 

amerikanska sociologen Sonya Rose ägnar stort utrymme åt i Limited Livelihoods (1992).20 

Michael Kimmel, amerikansk sociolog och författare till Manhood in America (1996), skriver 

i sin tur om mannens behov av respekt och menar att mäns självbild påverkas mer av relationer 

till andra män än vad den påverkas av relationer till kvinnor.21 Både Kimmel och Forslid 

påpekar att respekt och godkännande från kvinnor inte väger särskilt tungt. Det är relationerna 

inom det egna könet som är de prioriterade: män har behov av att bekräftas av andra män.22  

 

 

																																																								
15 Connell 2008 (1995), s. 116. 
16 Connell; Messerschmidt 2005, s. 832. 
17 Connell 2008 (1995), s. 118. 
18 Connell 2008 (1995), s. 122. 
19 Michael Kimmel, Manhood in America, New York: The Free Press 1996, s. 83, s. 282; Ronny Ambjörnsson, Mansmyter, Stockholm: 
Ordfront förlag AB 2001 (1990). 
20 Sonya Rose, Limited Livelihoods – Gender and Class in Nineteenth-Century England, Berkeley och Los Angeles: University of California 
Press 1992, t. ex s. 127. 
21 Kimmel 1996, s. 7. 
22 Kimmel 1996, s. 7; Forslid 2006, s. 12. 
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1.2.3 Homosocialitet och homosocialt begär  

 

Homosocialitet, det vill säga samkönat umgänge, är en viktig punkt inom maskulinitetsstudier. 

Forskare som Forslid och Kimmel menar att man ända sedan 1800-talet kan se homosocialiteten 

som själva kärnan i mäns försök att bevisa sin maskulinitet: konstruktionen av manlighet är en 

homosocial företeelse.23 Homosocialiteten har under åren odlats på alltifrån internatskolor och 

mansdominerade arbetsplatser till biljardhallar och lokala pubar. Många män har spenderat mer 

tid i sammanhang som dessa än med sina egna familjer.24 Den homosociala miljön är viktig för 

män. Eftersom män generellt lägger stor vikt vid andra mäns åsikter styrs de till stor del av 

rädsla för att bli dominerade av eller utskämda inför andra män, eftersom detta skulle kunna få 

dem att exkluderas ur gruppen.25 Samhörigheten i att vara en man bland män är bland det högst 

värderade och måste bevaras till varje pris.26  

   Eve Kosofsky Sedgwick, amerikansk genusforskare, skriver om kopplingen mellan 

homosocialitet och homosocialt begär i Between Men. English Literature and Male Homosocial 

Desire (1985). Enligt Sedgwick kännetecknas homosocialiteten ofta av stark homofobi och 

rädsla för och avsky mot homosexualitet, men övergår samtidigt ibland från homosocial närhet 

till erotiskt begär.27 Detta kan tyckas paradoxalt och pekar på ett kluvet förhållande till 

sexualitet.28 Däremot är det långt ifrån något nytt att män är intima med andra män utan att 

betecknas som homosexuella. Michel Foucault, fransk filosof och idéhistoriker, skriver i 

Sexualitetens historia (1986) om sexuella relationer i antika Grekland. Homosexualitet som 

begrepp existerade inte, men sex mellan män förekom och var till och med en fullt accepterad 

del av kulturen under lång tid. Fokus låg inte på sexpartnerns kön utan på polariteten mellan 

aktivitet och passivitet, där det inte hade någon betydelse vem man hade samlag med så länge 

man intog den aktiva rollen, vilket enligt Foucaults beskrivning är den ”hedervärda” rollen.29 

Man ansåg att det fanns en tydlig överensstämmelse mellan sexuell relation och socialt 

förhållande, och att passivitet alltid likställdes med något negativt. 30 Det sexuella umgänget 

speglade alltså de sociala strukturerna i sitt förhållande mellan aktiv och passiv, överordnad 

och underordnad, dominant och dominerad.31  

																																																								
23 Forslid 2006, s.15, Kimmel 1996, s. 7. 
24 Kimmel 1996, s. 124. 
25 Kimmel 1996, s. 8, Forslid 2006, s. 15.  
26 Kimmel 1996, s. 7.  
27 Eve Kosofsky Sedgwick, Between Men. English Literature and Male Homosocial Desire, New York: Columbia University Press 1985, s. 
1-2. 
28 ”Homosocialitet”, Nationella sekretariatet för genusforskning, https://www.genus.se/ord/homosocialitet/ (2018-04-27). 
29 Michel Foucault, Sexualitetens historia 2. Njutningarnas bruk, Stockholm: Gidlunds bokförlag 1986, s. 187–188. 
30 Foucault 1986, s. 170. 
31 Foucault 1986, s. 187–188. 
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   Trots att det finns många olika sorters maskuliniteter menar sociologen David Morgan, som 

specialiserat sig på maskulinitetsstudier, att man kan se det som att nästan alla de olika typerna 

faller in under två sorters huvudkategorier. Den ena rollen är den kollektiva, fysiska, 

förkroppsligade och motståndsfulla; den andra är individualistisk, rationell och relativt befriad 

från det kroppsliga.32 Enligt Morgan kan man förenklat säga att dessa typer representerar 

arbetarklassens respektive medelklassens maskulinitet. Eftersom Édouard Louis roman utspelar 

sig i arbetarklassmiljö kommer jag ha Morgans uppdelning i åtanke och pröva hans idéer i min 

uppsats.  

 

1.2.4 Metod 

 

I min analys kommer jag att diskutera R. W. Connells maskulinitetskategorier – hegemonisk, 

underordnad, delaktig och marginaliserad maskulinitet, samt de maskulinitetsnormer som 

behandlas av bland andra Sonya Rose och Michael Kimmel. Min metod är att göra en 

jämförande textanalys där jag prövar och jämför ovanstående begrepp och maskulinitetsnormer 

på och med Édouard Louis roman En finir avec Eddy Bellegueule utifrån olika aspekter där 

frågan om maskulinitet aktualiseras, såsom försörjning, våld, homosexualitet och homosocialt 

begär, med utgångspunkt i de män som rör sig kring huvudpersonen Eddy. Jag kommer även 

kort att diskutera kvinnorollen. 	

 

1.3 Material 
 

Det material jag använt mig av i min studie är primärt Édouard Louis debutroman En finir avec 

Eddy Belleguele (2014). Till teoriavsnittet har jag använt mig av ett antal verk som studerar 

maskuliniteter, främst R. W. Connells Maskuliniteter (2008 [1995]), men mycket har också 

hämtats från Sonya Roses Limited Livelihoods (1992) och Michael Kimmels Manhood in 

America (1996), samt andra verk. Romancitaten i uppsatsen kommer från den franska 

pocketutgåvan (Éditions Points, 2015) och Marianne Tufvessons svenska översättning Göra 

sig kvitt Eddy Bellegueule (Månpocket, 2015), förutom i enstaka fall där jag bedömt min egen 

översättning vara mer passande. När min egen översättning används anges detta tydligt. 

Somliga ord har jag genomgående låtit förbli oöversatta eftersom uttrycken i mitt tycke gör sig 

																																																								
32 Morgan 2005, s. 170. 
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bäst på franska. I dessa fall förklaras ordens betydelse på svenska första gången de nämns i 

texten.  

 

1.4 Tidigare forskning  
 

Till följd av att En finir avec Eddy Bellegueule utkom år 2014 och därmed är relativt ny är den 

befintliga mängden material som behandlar romanen inte särskilt stor. I Sverige förekommer 

inga akademiska uppsatser om vare sig romanen eller författaren, däremot publicerades en 

vetenskaplig uppsats i Danmark år 2016.33 I Italien återfinns åtminstone två längre akademiska 

artiklar som behandlar ämnet och i Schweiz har litteraturkritikern Jérôme Meizoz, som också 

är professor vid universitetet i Lausanne, publicerat en artikel på ämnet.34  

   I Frankrike, Édouard Louis hemland, tycks det ännu inte finnas några akademiska uppsatser 

kring hans författarskap i allmänhet eller debutroman i synnerhet. (Sökningar på WorldCat, 

Persee, thèses.fr, Thèses en Ligne (TeL), Système Universitaire de Documentation (Sudoc), 

Sorbonne et cetera ger inga träffar.) Däremot förekommer ett antal artiklar samt kortare studier 

som behandlar eller nämner Louis och hans författarskap.35  

   I Sverige har ett antal tidningsartiklar, intervjuer och recensioner med romanen och/eller 

författaren i fokus publicerats. Dessa berör i stor utsträckning Édouard Louis 

arbetarklassbakgrund, avståndstagandet från uppväxten, samt våld och homofobi.36 Ingen av de 

akademiska texter jag funnit studerar maskulinitetsnormer på det sätt som görs i den här 

uppsatsen.   

																																																								
33 Pia Jantunen,”En finir avec Eddy Bellegueule” : om fattigdom som elementær erindringsfaktor, Köpenhamns universitet 2016. 
34 Raffaello Rossi, “Écrire le roman du sujet minoritaire : le cas d’Édouard Louis”, L'immaginario politico. Impegno, resistenza, ideologia, 
Eds. S. Albertazzi, F. Bertoni, E. Piga, L. Raimondi, G. Tinelli, Between, 10, 2015, http://www.Betweenjournal.it/ (2018-05-08); 
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2. Analys 

 

2.1. Familjeförsörjning 
 

Under lång tid har familjeförsörjning varit en central del av manligheten. Familjeförsörjande 

går att koppla till maskulint förknippade egenskaper såsom ansvarstagande och kontroll, vilket 

sociologerna Sonya Rose och Michael Kimmel tar upp.37 Rose går så långt som att beskriva 

innehavandet av ett yrke och en lön som en del av själva definitionen av att vara en man.38 

Också David Morgan, forskare inom maskulinitetsstudier, skriver att man kan argumentera för 

att idén om mannen som försörjare spelar en betydande roll i konstruktionen av maskulinitet.39 

I En finir avec Eddy Bellegueule (2014) är det i likhet med denna beskrivning Eddys pappa 

Jacky som försörjer familjen. Detta får antas gälla för de flesta familjerna i byn, eftersom 

byborna reagerar starkt när en man försummar sin ”plikt”. Ett exempel är när Eddys pappa blir 

arbetslös efter en arbetsskada. Efter att ha burit alltför tungt under många år på fabriken 

kollapsar han och sjukskrivs. Så småningom är han kapabel att söka ett nytt jobb, men väljer 

att stanna hemma med sin pastis framför teveapparaten.40 Byborna är inte sena med att reagera:  

 

Jacky är en slöfock, han har inte jobbat på fyra år nu, han kan inte ens försörja 

frugan och ungarna. Titta bara så vanskött kåken är, fönsterluckorna lossnar 

och fasadfärgen flagnar av, och ingen pli får han på äldste sonen som är alkis.41 

 

Jacky, c’est un fainéant, ça fait quatre ans qu’il travaille pas, il est même pas 

foutu de nourrir sa femme et ses gosses. Regardez comme sa maison est 

négligée, les volets qui se décrochent, la peinture de la façade écaillée, et son 

grand fils alcoolique qu’il arrive pas à calmer.42 

 

Eddys pappas arbetslöshet innebär ett brott mot manlighetsnormer kring familjeförsörjning. 

Resten av byn upprätthåller ännu normen och den tycks vara viktig. En man som inte tar hand 

om sin hustru, sina barn och sitt hem är un fainéant, en slöfock. Att han inte heller gör något åt 

																																																								
37 Rose 1992, s. 127, s. 137; Kimmel 1996, s. 44, s. 83.  
38 Rose 1992, s. 127. 
39 Morgan 2005, s. 169.	
40 Pastis är en fransk aperitif med smak av anis. Alkoholhalten är 40-45%. ”Pastis”, Wikipedia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Pastis (2018-05-
12).  
41 Louis2 2015, s. 88. Svensk översättning av Marianne Tufvesson.  
42 Louis 2015, s. 105. 
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sin alkoholiserade son ses som ytterligare ett exempel på att han släppt kontrollen över sin 

familj. Morgan menar att just eftersom familjeförsörjandet är en så viktig del av mannens 

identitet, kan arbetslöshet upplevas som ett stort nederlag.43 Michael Kimmel, amerikansk 

sociolog och maskulinitetsforskare, beskriver i sin tur den manliga strävan efter att vara en 

lyckad familjeförsörjare som en källa till ansträngdhet och konflikt.44 Detta i kombination med 

att arbetslösheten i sig innebär en kris för mannen, kan förklara varför det kan vara svårt att 

resa sig ur en sådan situation.  

   Fram till dess att han blir arbetslös är Eddys pappa emellertid ett mycket auktoritärt 

familjeöverhuvud. Det märks i de flesta vardagssituationer, som när familjen ser på teve vid 

måltiderna och alla förbjuds tala förutom pappan, eller när han obekymrat går omkring naken 

hemma utan att ta notis om att Eddy blir besvärad. ”Det är jag som är pappa, jag som 

bestämmer”, säger han då, och tappar humöret om han får mothugg.45 Auktoriteten speglas 

också i en scen där det beskrivs vad familjen äter till middag, vilket enligt pappans önskemål 

nästan alltid är pommes frites. Mamman, Brigitte, låtsas som att det är hon som bestämmer 

måltiderna, men hon avslöjar sig själv när hon anförtror Eddy att ”jag skulle gärna äta bönor 

eller sallad då och då, men din pappa skulle få ett utbrott”.46 Ett annat exempel som styrker 

auktoriteten är en episod som inträffar på nyårsafton 1999, när pappan lurar i Eddy att en 

asteroid kommer att träffa jorden vid tolvslaget med följden att alla kommer att dö. Eddy blir 

förtvivlad och lyssnar inte på mammans tröstande avfärdanden, han litar bara på sin pappas ord, 

på ”mannen i huset” som han själv benämner honom.47  

   Pappans roll som auktoritär familjeförsörjare följer alltså de normer som beskrivs av Rose. 

Hon beskriver vidare hur det historiskt sett har funnits en tydlig distinktion mellan män och 

kvinnor: männen skulle vara familjeförsörjare, kvinnorna skulle sköta hushållet och vara 

ekonomiskt beroende av män.48 Samma bild återges av Michael Kimmel, som skriver att 

arbetsplatsen historiskt sett varit maskuliniserad och hemmet feminiserat.49 Trots att detta är en 

daterad uppdelning resonerar Eddys pappa på liknande sätt när hans hustru Brigitte tillika Eddys 

mamma uppger att hon vill börja förvärvsarbeta. Tidigare har hon varit mère au foyer, 

hemmafru, men på pappret står det att hon är arbetslös. Efter mycket övertalning går Eddys 

pappa med på att låta henne arbeta, men han är tydlig med att det är förnedrande för honom. 

																																																								
43 Morgan 2005, s. 169. 
44 Kimmel 1996, s. 265. 
45 Louis 2015, s. 71. Min översättning.  
46 Louis 2015, s. 103. Min översättning.  
47	Louis 2015, s. 191.	
48 Rose 1992, s. 127. 
49 Kimmel 1996, s. 53. 
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Han anser att det underminerar hans status som man.50 Under en kort period arbetar sedan 

Brigitte inom hemtjänsten. Det hela får ett abrupt slut när hennes inkomst överstiger Jackys – 

tusen euro per månad jämfört med sjuhundra. Jacky menar att det är onödigt att hon arbetar och 

att de klarar sig bra på det han drar in. Sjuhundra euro räcker till sju personer, säger han.51 Trots 

att de är fattiga, och precis som Rose beskriver att idealet var under 1800-talet – att mannen 

skulle vara den enda familjeförsörjaren – väljer Jacky att hellre avstå helt från hustruns inkomst 

än att vara den som tjänar minst av dem.52 Detta går i linje med det William Lovett, brittisk 

politisk ledare, skrev i Social and Political Morality år 1853: ”En man måste onekligen ha 

förlorat all självrespekt för att tillåta sig själv och sin avkomma att vara beroende av en hustrus 

arbete.” (”A man must indeed have lost all self-respect to allow himself and his offspring to be 

dependent on a wife’s labor.”)53 Mannens stolthet får sig en törn om han inte är den primära 

inkomsttagaren i familjen, så även i fallet med Eddys pappa. Män behöver ha makten, annars 

kan de inte vara män, som den amerikanska feministiska författaren Susan Faludi uttryckte 

det.54 Mannen som familjeförsörjare tycks alltså vara ett djupt rotat mansideal, som erkänns av 

både Rose och Kimmel, och även finns kvar i modernare tid. Idealet anses föråldrat av vissa 

grupper, men inte alla, vilket En finir avec Eddy Bellegueule blir ett bevis på. Normerna kring 

att vara auktoritär och familjeförsörjande går även i linje med Morgans beskrivning av 

arbetarklassmaskulinitet, särskilt som fabriksyrket fordrar fysisk styrka.55 

   Familjeförsörjandet är ett uttryck för mannens behov av makt och kontroll. En osjälvständig 

man är ”avmaskuliniserad”.56 I fallet med familjeförsörjningen gäller detta alla män, och det 

blir därmed svårt att tillämpa Connells begrepp om den interna maskulina hierarkin. Däremot 

kan man se det som ett exempel på extern hegemoni, vilket diskuteras i Connells och 

Messerschmidts artikel ”Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept” (2005). Artikeln 

utkom tio år efter att Connell publicerade Maskuliniteter (1995) och innehåller utvecklade 

diskussioner och reflektioner kring de maskulinitetsbegrepp som nämns i Maskuliniteter. I 

fallet med familjeförsörjandet är de inre relationerna mellan män mindre intressanta. Istället är 

relationen till kvinnan central. Att mannen är det dominanta könet, att kvinnor är underordnade, 

och att relationerna dem emellan är byggda på makt blir tydligt i den konkreta frågan om vem 

som ska arbeta och sörja för familjen.57  

																																																								
50 Louis 2015, s. 65. 
51 Louis 2015, s. 66.	
52 Rose 1992, s. 149. 
53 Rose 1992, s. 148. Min översättning.  
54 Susan Faludi, Ställd. Förräderiet mot mannen, Stockholm: Ordfront 2000 (1999), s. 16. 
55 Morgan 2005, s. 170. 
56 Kimmel 1996, s. 31. 
57 Connell 2008 (1995), s. 111. 
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2.2. Våld 

 
Våld är ett vanligt förekommande maktmedel som används av den priviligierade gruppen för 

att upprätthålla dominans.58 Detta gäller för män mot kvinnor, men existerar också inom den 

maskulina hierarkin där den hegemoniska maskuliniteten till viss del präglas av våld.59 Connell 

skriver att hegemonin visserligen främst söker belysa sin dominans genom hävdandet av 

auktoritet, men att våld kan användas för att bygga upp auktoriteten.60 I de fallen riktas våldet 

främst mot den underordnade gruppen – exempelvis homosexuella, som enligt den patriarkala 

kulturen anses sakna maskulinitet.61  

   I byn som Eddy Bellegueule och de runtomkring honom lever i är våld vardag. Det beskrivs 

tidigt i romanen att våld är något naturligt för en man, att alla män i byn är våldsamma, och 

kanske framförallt när de är berusade.62 Överlag är alkoholkonsumtionen bland männen i byn 

hög, antingen dricker de tillsammans på det lokala caféet, eller hemma hos sig själva. Michael 

Kimmel redogör i Manhood in America för hur det höga alkoholintaget varit vanligt bland män 

ur arbetarklassen, och Morgan beskriver arbetarklassmaskulinitet som motståndsfull.63 Louis 

roman speglar detta: männens kvällar vid caféet brukar avslutas i slagsmål, ofta efter att någon 

tittat för länge på någon annans fru, och det hela tar inte slut förrän deras hustrur går emellan 

och försöker lugna och dra isär dem.64 Enligt Kimmels resonemang är kvinnans inblandning 

inte något märkvärdigt. Hon har länge ansetts ha i uppdrag att hålla tillbaka sin man, eftersom 

mannen ensam inte är kapabel att lägga band på sina ”mer oädla känslor”, sitt våld och sin 

aggressiva och tävlingslystna sida.65  

   De yngre männen och pojkarna beter sig på samma sätt som de vuxna. De maskulina männen 

i byn kallas för les durs, ”de hårda”. Det är de tuffa killarna, de fysiskt starka, våghalsiga och 

maskulina, de som driver runt och dricker öl vid busshållplatsen, träffar tjejer, spelar fotboll 

och slåss.66 Efter högstadiet skaffar de ingen utbildning utan går direkt till ett arbete på 

fabriken.67 Att tycka om skolan och att studera anses vara en kvinnlig egenskap.68 Kort sagt 

																																																								
58 Connell 2008 (1995), s. 122. 
59 Connel; Messerschmidt 2005, s. 14. 
60 Connell 2008 (1995), s. 115. 
61 Connell 2008 (1995), s. 177. 
62 Louis 2015, s. 39. 
63 Kimmel 1996, s. 48; Morgan 2005, s. 170.  
64 Louis 2015, s. 14. 
65 Kimmel 1996, s. 54. 
66 Louis 2015, s. 96. 
67 Louis 2015, s. 32. 
68 Louis 2015, s. 80. 
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förkroppsligar les durs det rådande mansidealet – de är hegemonin i byn.69 En fars högsta 

önskan är att hans son ska bli un dur, så även för Eddys pappa: 

 

I byn var det viktigt inte bara att ha varit en hårding utan också att kunna lära 

upp sina söner till hårdingar. En far förstärkte sin manliga identitet genom 

sönerna, det var hans plikt att överföra de maskulina värdena till dem, och det 

tänkte min far göra, han tänkte göra en hårding av mig, det var hans manliga 

stolthet som stod på spel.70 

 

Au village il n’importait pas seulement d’avoir été un dur mais aussi de savoir 

faire de ses garçons des durs. Un père renforçait son identité masculine par 

ses fils, auxquels il se devait de transmettre ses valeurs viriles, et mon père le 

ferait, il allait faire de moi un dur, c’était sa fierté d’homme qui était en jeu.71  

 

En fars stolthet står alltså på spel med sonens beteende. Eddy, som på många sätt är en motpol 

till les durs bryter mot idealnormen. Han är underordnad. Les durs är hegemoniska män, 

åtminstone som koncept, i teorin. De står för allt som är den hegemoniska maskuliniteten, men 

granskar man de enskilda personerna av les durs ser man att de allra flesta på någon punkt 

bryter mot idealet. De flesta männen i byn är således inte hegemoniska, utan en del av den 

delaktiga maskuliniteten, enligt Connells uppdelning. De strävar efter att bete sig maskulint, 

varje man bör vara både un dur och familjeförsörjare, men trots denna strävan kan problem 

uppstå i utförandet. Att försörja en hel familj på en enda fabrikslön kan vara utmanande; i Eddys 

familj räcker exempelvis inte pengarna till ordentligt med varmvatten, de får inte duscha ofta 

och när de badar delar alla på samma badvatten.72 Ett annat mansideal, som lyfts av Kimmel, 

är att ha kontroll, men man kan fråga sig hur mycket kontroll en man har när han dricker sig 

berusad och hustrun måste ingripa i de gräl han ger sig in i. Att vilja spegla idealet räcker alltså 

inte alltid hela vägen, och många av männen får därmed betecknas som delaktiga istället för 

hegemoniska.  

   Våld är åtminstone något som förenar de flesta män i byn. Eddys pappa Jacky är inget 

undantag, inte heller Eddys storebror. Båda slåss utanför caféet när de är berusade, och 

storebrodern misshandlar sin flickvän. Jacky, som växte upp med en våldsam far som slog 

honom, reagerar starkt fördömande och nästan hatiskt på sin styvsons beteende. Själv skulle 

																																																								
69 Louis 2015, s. 23. 
70 Louis2 2015, s. 20.  
71 Louis 2015, s. 24. 
72 Louis 2015, s. 60. 
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han aldrig slå sin egen familj, vilket han lägger mycket stolthet i.73 Någonstans måste hans ilska 

emellertid ta vägen, och familjens hus är därför fullt av hål i väggarna efter hans knytnävar.74  

   Vid ett tillfälle ger sig storebrodern på pappan. Denna scen är central i skildringen av 

maskulinitetsnormerna i romanen, eftersom det uttryckligen är det enda tillfället då Eddys 

pappa inte framstår som un dur: ”En enda gång fick han uppleva att han hängde löst i rollen 

som [un dur]” inleds återberättandet av tillfället, följt av förklaringen att detta var för att han 

satte heder i att aldrig bära hand på sin familj.75  

   Under den årliga marknaden i byn –  vilket i romanen beskrivs som den gång på året då 

männen kan dricka till sent utan att behöva rättfärdiga beteendet inför sina fruar – är Eddys 

pappa, storebror och lillebror tillsammans på caféet i byn. De äldre två av dem dricker öl när 

man upptäcker att lillebrodern plötsligt är försvunnen. Till en början tror de att han leker i 

närheten, men när caféet börjar tömmas på folk upptäcker de att han inte syns till någonstans 

och börjar leta efter honom. Jacky är mycket orolig, han har hört om kidnappningshistorier på 

nyheterna och fruktar pedofiler. Slutligen återfinns lillebrodern välbehållen på trappan utanför 

det egna hemmet. Eddy och hans mamma är också där, och föräldrarna gråter och kramar om 

sin yngsta son. Storebrodern, som är mycket berusad, tappar humöret totalt vid denna åsyn. 

Med sin stora kroppshydda gör han ett skrämmande intryck. Han anser att lillebrodern borde 

bestraffas: ”Ett kok stryk ska han ha, ett rejält kok stryk, redigt med smörj så han inte glömmer, 

det är enda sättet, det är bara så det kan bli karl av han.” 76 (”Une volée qui faut lui donner, une 

bonne branlée pour qu’il oublie pas, c’est comme ça, y a que de cette façon-là qu’on devient un 

homme.”77) Han börjar sedan tala om sin egen uppväxt: om hur han alltid fick örfilar när han 

uppförde sig illa, att familjen var fattigare och att han hade det mycket svårare än vad de yngre 

syskonen har det. Han överdriver och påstår att de var tvungna att tigga ibland; alkoholen får 

honom att ljuga.78 När han sedan ser Eddy utbrister han: ”Titta på Eddy hur ni uppfostrat 

honom, och hur han är nu. Han beter sig som en tjej”, varpå han kastar sig mot honom och 

skriker att han ska döda honom.79 (”Regardez Eddy comment vous l’avez élevé, et comment il 

est maintenant. Il se conduit comme un gonzesse.”80) Mamman skyddar genast Eddy, och 

pappan kommer också strax till undsättning, kanske när han insett att mamman trots att hon är 

kvinna inte lyckas avstyra slagsmålet ensam (så som kvinnorna vid caféet gör).81 Han sliter bort 

																																																								
73 Louis 2015, s. 39. 
74 Louis 2015, s. 40. 
75 Louis2 2015, s. 38. Min översättning inom klammer: [un dur].  
76 Louis2 2015, s. 40. 
77 Louis 2015, s. 47. 
78 Louis 2015, s. 48. 
79 Louis 2015, s. 48. Min översättning. 
80 Louis 2015, s. 48. 
81 Louis 2015, s. 50. 
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brodern, och sedan vädjar han. Scenen utgör en skarp kontrast mot de auktoritära sidor som 

vanligtvis uppvisas från hans håll. Pappan försöker blidkande säga att han ser storebrodern som 

sitt eget barn och att han alltid har gjort det, men storebrodern är otålig och slår honom. Pappan, 

som på sin höjd kan ge sina barn en bestraffande örfil och principiellt är emot våld mot 

familjemedlemmar, vägrar slå tillbaka.82 Mamman säger åt Eddy att springa iväg och låsa in 

sig på toaletten och slagsmålet fortsätter sedan tills pappan slutligen tvingas att försvara sig. 

Gråtandes fortsätter han att vädja till storebrodern: ”[m]en vad tar det åt dig? Vad tar det åt 

dig?”.83 (”Mais qu’est-ce qui t’arrive? Qu’est-ce qui t’arrive?”84) Storebrodern skriker att de 

inte är hans föräldrar och försvinner sedan därifrån. Eddy kommer ut och försöker förgäves 

hjälpa sin mamma att lyfta in pappan, men de får istället ringa läkaren. Pappan tror att han är 

döende, även om så inte är fallet, och kallar kort därpå in Eddy till sig. Han säger: ”[...] pappa 

kommer dö, jag känner på mig att jag inte orkar länge till. Det är en grej jag måste säga också, 

det är att jag älskar dig och du är min son trots allt, min första unge.” 85 (”[...] Papa va mourir, 

je le sens que là je vais pas tenir bien longtemps. Faut que je te dise aussi un truc, c’est que je 

t’aime et que t’es mon fils, quand même, mon premier gamin.”86)  

   Istället för att bli rörd känner Eddy äckel över orden (”jag älskar dig”), för honom har de en 

incestuös klang. Detta antyder att det är något han sällan får höra från sin far vilket flera 

passager ur romanen styrker. Faktum är att Eddy och hans far under barndomen knappt utbyter 

ett ”god morgon” och att pappan inte gratulerar honom när han fyller år.87 Deras relation är inte 

särskilt varm och Eddy står betydligt närmare sin mamma.88 Därför blir Jackys känsloutbrott 

ovant. En helt ny sida av honom träder fram – en sida som är känslosam, vägrar slåss, gråter 

och älskar sin son trots att han inte är un dur. Med detta överskrider Jacky maskulina normer 

som föreskriver ständig kontroll och undertryckande av känslor. Också storebrodern blir 

känslosam, även om hans känslor tar en annan form. Synar man det storebrodern säger, om att 

hans syskon har det bättre och att han hade en hårdare uppväxt, kan man dra slutsatsen att han 

känner sig förbisedd och sämre behandlad. Han värderar fortfarande det maskulina idealet, 

vilket märks när han vill att lillebrodern ska få stryk för att det ”bara [är] så man blir en man”.89 

Att storebrodern ger sig på pappan går att koppla till den grundläggande synen på våld. I byn 

är våld som sagt något naturligt. Det framstår rent utav som att det är så män uttrycker känslor. 

																																																								
82 Louis 2015, s. 52. 
83 Louis2 2015, s. 45. 
84 Louis 2015, s. 52. 
85 Louis2 2015, s. 46. 
86 Louis 2015, s. 53–54. 
87 Louis 2015, s. 104. 
88 Louis 2015, s. 72. 
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Samtidigt är våld ett maktmedel. Man kan se det som att storebrodern, som anser att det är 

genom våld manlighet förvärvas, blir våldsam mot pappan dels för att uttrycka sina känslor av 

ilska och orättvisa, och dels för att visa vem av dem som är mäktigast. Om man godtar att våld 

är ett sätt att uttrycka känslor, kan man alltså konstatera att storebrodern trots sin maskulina 

framtoning är känslosam. Genom våldet lockas också pappans känslosamma sida fram, 

eftersom han trots att han konfronteras med det vägrar slå sin egen familj, och oupphörligen 

gråter när han tvingas utstå situationen. Efteråt, när han säger att han älskar Eddy, kan det vara 

för att han tror att han är döende och att han vill ha det sagt innan det är försent, eftersom han 

inser att det är så han känner men att han aldrig har yttrat det.  

   Även om våld är naturligt i byn, och därmed förekommer inom äktenskap och familjer såväl 

som bland berusade män och les durs på gatorna, finns det också ett systematiskt våld som 

riktas från hegemoniska män mot de underordnade, främst heterosexuella mot homosexuella. 

Enligt Connell är heterosexuellt våld mot homosexuella ett sätt att dra upp gränser och 

utesluta.90 När Eddy börjar skolan i en närliggande by blir han mobbad från första dagen. Hans 

mobbare är två pojkar, ett par år äldre än honom, den ena stor och rödhårig, den andra liten och 

kutryggig. De väljer Eddy till offer för att han beter sig som en homosexuell. Pojkarna verkar 

alltså ha ärvt de vuxnas åsikter om homosexualitet, och glåporden haglar över Eddy medan de 

slår och spottar på honom, alltid i samma öde korridor. Eddy härdar ut och anstränger sig för 

att inte gråta, inte slå tillbaka och inte skvallra. Pojkarna misshandlar honom dag efter dag; först 

skrattar de, men sedan kommer allvaret, och det byts ut mot ilska, mot hat.91 Efteråt går de 

obekymrat vidare och pratar om andra saker medan de fortfarande är inom hörhåll för Eddy.92 

För dem har våldet inte alls lika stor betydelse som för Eddy, som är den som blir slagen. Det 

tycks som att de rättfärdigar sitt våld med att Eddy är homosexuell, och de har lärt sig att 

homosexualitet är fel. Vad som är anmärkningsvärt i scenerna med mobbarna och Eddy är att 

det ges en relativt utförlig beskrivning av deras utseenden, medan övriga karaktärer i romanen 

knappt gestaltas alls utseendemässigt, med undantag för storleksbeskrivande ord. En möjlig 

anledning till att Eddys mobbares utseenden återges kan vara att ingen av dem speglar 

idealmannen utseendemässigt. Michael Kimmel skriver om hypermaskulinitet, vilket innebär 

att man tar maskulint agerande till överdrift. Enligt Kimmel är detta ett beteende som tyder på 

osäkerhet i manlighetsrollen, där de berörda parterna beter sig extra maskulint för att 

kompensera för sin egen osäkerhet kring identitet och könsnormer.93 Dessa män hamnar i 
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92 Louis 2015, s. 38. 
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Connells hierarki i den delaktiga maskuliniteten. De gör vad de kan för att upprätthålla 

hegemonin och överkompenserar för sina egna osäkerheter genom att förtrycka dem som är 

längre ned i hierarkin. De få män som befinner sig i den hegemoniska maskuliniteten behöver 

inte hävda sin maskulinitet eftersom de redan uppfyller normerna, och kan därmed vara mer 

trygga i sina roller. Detta föranleder rimligen att de delaktiga männen är de som mer aktivt 

förtrycker de underordnade.  

 

2.3. Homosexualitet och homosocialt begär 
 

I byn som romanen utspelar sig i finns det nästan inga homosexuella. Eddy är ett av de mycket 

få undantagen, och att han avviker från normen undgår ingen. Han är den besynnerliga i byn, 

den feminina mannen.94 Detta påverkar sättet han bemöts på. Hans två mobbare hälsar honom 

första gången de möts med ”är det du som är bögen?”; på det lokala caféet uttrycker byborna 

sitt hat mot homosexuella mellan glasen med pastis och vin; Eddy saknar vänner i skolan 

eftersom vänskap med un pédé innebär att man själv betraktas som homosexuell, och hans 

föräldrar gör vad de kan för att få honom att framstå som mindre feminin.95 De ber honom 

gestikulera mindre med händerna när han talar, hans pappa försöker tuffa till honom genom att 

förgäves få honom att spela fotboll, och hans mamma viftar bort hans umgänge med tjejer med 

att han är en liten Don Juan som garanterat inte är un pédé.96  

   Michael Kimmel skriver att homosexuella män nästan uteslutande definieras i termer av sin 

maskulinitet – eller snarare i termer av dess avsaknad.97 Detta gäller även för homosexuella i 

Eddys hemby. När mobbarna yttrar orden ”är det du som är bögen?” märker de Eddy för all 

framtid.98 De stämplar honom med en identitet som han inte kan styra över själv, vilket gör 

hans uppväxt till en lång serie av misslyckade försök att verka trovärdigt maskulin. Även detta 

går i enlighet med något Kimmel konstaterar: att maskulinitet ständigt måste bevisas, för att en 

man inte ska uppfattas som alltför feminin.99  

   Eddys omgivning gör det dock svårt för honom att hävda sin maskulinitet. Mobbarna i skolan 

kallar honom för olika synonymer till homosexuell, såsom pédé, pédale, tapette, tarlouze, 

																																																								
94 Louis 2015, s. 30. 
95 Louis 2015, s. 15, s. 45, s. 34. Min översättning av s. 15.  
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enculé och föräldrarna, framförallt pappan, kallar sin son för gonzesse, ett ord som ungefär 

betyder ”tjej”.100  

   Eddys pappa har svårt att hantera sonens feminina beteende och homosexualitet. Att Eddy är 

homosexuell är ingenting han berättar för någon, men eftersom han beter sig feminint och tidigt 

kallas för det verkar det inte spela någon roll vad han själv säger. I byn, där en far vill ha en tuff 

son, un dur, reagerar pappan med fasa när han upptäcker att hans son inte uppvisar några som 

helst tendenser åt det hållet, utan föredrar teater och dockor framför videospel och fotboll.101 

Det händer att Eddys pappa ilsknar till över sonens beteende och förolämpar honom för att han 

inte är mer som de andra pojkarna. När Eddy vill sova i sina föräldrars säng utbrister pappan 

till sin hustru:  

 

Är han en grabb eller vaffan är han? Han lipar hela tiden, han är mörkrädd, 

han är ingen riktig grabb. Varför? Varför är han sån här? Varför? Jag har ju 

inte uppfostrat han till jänta, jag har uppfostrat han som dom andra pojkarna. 

För helvetes jävlar.102   
 

C’est un mec oui ou merde? Il pleure tout le temps, il a peur du noir, c’est pas 

un vrai mec. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi? Je l’ai pourtant pas élevé 

comme une fille, je l’ai élevé comme les autres garçons. Bordel de merde.103  

 

Under ilskan är rösten fylld av desperation. Pappans ifrågasättande av Eddys könsidentitet är 

ett resultat av irritation och maktlöshet. Han förstår inte varför hans son inte blivit un dur och 

han är oförmögen att hantera det väl. Vid ett tillfälle ser pappan på teve tillsammans med två 

av sina vänner. Programmet som går är en reality-serie där en homosexuell man medverkar. 

Mannen i fråga har färgglada kläder, ett feminint sätt och en utmärkande frisyr som är otänkbar 

för Eddys pappa och hans vänner, de som aldrig går till frisören utan låter sina fruar klippa 

dem.104 De tre männen skrattar åt den homosexuella mannen och fäller kommentarer om hans 

utseende och hans läggning: ”Kolla bara! Han är en sån som cyklar utan sadel. Jag skulle då 

inte vilja vända baken till med den i faggorna. Skulle den va bög? Nä kyss mig i röven.”105 (”Ah 

! Celui-là il fait du vélo sans selle. J’aimerais pas ramasser la savonnette à côté de lui. Lui, 

																																																								
100 Louis 2015, s. 18, s. 25. ”Gonzesse” översätts till ”tjej” enligt Nationalencyklopedins digitala uppslagsverk. 
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pédé? Plutôt se faire enculer.”106) Ibland övergår skratten till avsky: ”Man borde hänga 

bögjävlarna, eller köra upp ett järnrör i arslet på dom.”107 (”Faut les prendre ces sales pédés, ou 

leur enfoncer une barre de fer dans le cul.”108) Mannen i programmet heter Steevy, och just när 

pappan och hans vänner sitter och kommenterar honom kommer Eddy in i rummet. Pappan 

vänder sig mot honom och frågar: ”Hallå där Steevy, allt bra, hur har du haft det i skolan då?”109 

(Alors Steevy, ça va, c’etait bien l’école?”110) varpå hans vänner skrattar hysteriskt.111 ”Steevy, 

jo nu när du säger det så har din son lite samma tics för sig när han snackar.”112 (”Steevy, oui 

c’est vrai que maintenant que tu le dis, ton fils a un peu les mêmes manières quand il parle.”113)  

   Eddys pappa visar att han ser Eddys homosexualitet och gör klart att det inte är något positivt. 

Detta beteende är inte märkligt med tanke på att pappan hyllar det hegemoniska mansidealet i 

byn. Själv är han, liksom de flesta, en del av den delaktiga maskuliniteten. Han var un dur i sin 

ungdom och är auktoritär som vuxen, och det skrivs rakt ut att han endast vid ett tillfälle sätter 

sin identitet som un dur på spel, när han vägrar slå storebrodern. Detta skulle kunna tyda på att 

han är en hegemonisk man, men tar man arbetslösheten med i beräkningen, och de andra 

bybornas ord om att han är un fainéant, en slöfock, står det klart att han inte når ända fram. 

Eddy i egenskap av homosexuell är underordnad, och som Connell redogjort för förtrycks 

underordnade män av de män som hyllar det hegemoniska idealet. Även om pappan inte alltid 

lever upp till detta ideal, och därmed är delaktig snarare än hegemonisk, är hans förtryck 

förklarligt eftersom det är de delaktiga männen som till stor del bär upp hegemonin och dess 

ideal och håller dem vid liv.114 I ”Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept” reflekterar 

Connell kritiskt kring sin tidigare beskrivning av hegemonisk maskulinitet och gör det tydligare 

att den är ett svåruppnåeligt ideal som mycket få män lever upp till. Den hegemoniska 

maskuliniteten är snarare symbolisk. Connell och Messerschmidt konstaterar också att den 

hegemoniska maskuliniteten inte är enhetlig utan, liksom maskuliniteter överlag, i själva verket 

består av flera olika maskuliniteter och borde benämnas i plural.115 Viktigt att minnas när man 

diskuterar är att den förändras över tid och ser olika ut i olika samhällen, och är mer av ett ideal 

än en verklighet. Därför blir många män som skulle kunna anses vara hegemoniska en del av 

den delaktiga maskuliniteten, eftersom nästan alla brister på någon punkt. I Eddys pappa Jackys 
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fall är det bland annat hans arbetslöshet och den stundtals skymtande känslosamheten som får 

honom att klassificeras som delaktig. Han hyllar det maskulina idealet, och därför blir det 

begripligt att han uttrycker avsky mot den homosexuelle Eddy, trots att han är hans son. De 

delaktiga männen är de som starkast bär upp det hegemoniska idealet genom att vända sig mot 

de underordnade.116  

   Samtidigt finns det ett tillfälle där pappan överskrider normen om att hylla det hegemoniska 

och förtrycka det homosexuella. Exakt när det sker är oklart, eftersom det är mamman som 

berättar historien för Eddy, men det utspelar sig under en fest i byn, där en homosexuell man i 

byn som vägrar dölja sin identitet också närvarar.117 Många bybor är där, och alkoholen och 

effekten av att vara en stor grupp får några av de unga männen att börja knuffa och trakassera 

den homosexuelle mannen. Eddys pappa kliver in, fruktansvärt arg, och vänder sig med knuten 

näve till männen: ”Ni ska ge fan i å mucka med han för helvetes jävlar, ni tror kanske ni är 

smarta som hånar han, vad gör det er om han är bög. Stör det er eller? Nu lägger ni ner.”118 

(”Vous allez lui foutre la paix bordel de merde, vous vous croyez malins à l’insulter, ça vous 

regarde si il est pédé? Ça vous dérange? Faites plus chier.”119) Det ges ingen förklaring till 

pappans plötsliga försvar av den homosexuelle mannen, men vetskapen om att det har skett 

nyanserar bilden av honom och vittnar om hans förmåga att överskrida maskulinitetsnormerna, 

även om han i övrigt har en starkt negativ inställning till homosexualitet.  

   Synen på homosexualitet som något felaktigt och motbjudande förekommer hos såväl de 

vuxna som hos barnen. Att vara homosexuell förknippas med feminina egenskaper, och 

eftersom de maskulina värdena är de som hyllas i byn blir homosexualitet automatiskt något 

negativt. Homosexuella anses inte vara riktiga män, och Eddy uppfattar tydligt att homosexuell 

är något av det sämsta man kan vara. I det samlas allt vekt och svagt och feminint. Därför 

försöker Eddy förtrycka sina känslor, anstränger sig för att vara mer maskulin, mer som de 

andra pojkarna. Tillsammans med les copains, ”kompisarna” som utgör hans lilla gäng, går han 

från 12 års ålder varje lördag på nattklubb. Han säger själv till sin familj att det är för att ”träffa 

tjejer”, men pappan låter sig inte luras utan undrar över hans passivitet – Eddy tar aldrig hem 

någon, till skillnad från storebrodern som varje månad tar hem någon ny tjej som han har för 

avsikt att gifta sig med.120  
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   Eddy kämpar alltså för att inte kallas för homosexuell, men trots att hans föräldrar oftast utåt 

upprätthåller fasaden om att Eddy är som alla andra pojkar verkar de ha förstått hur det 

egentligen ligger till. Att pappan synar hans lögn om att träffa tjejer, får utbrott över sonens 

könsidentitet och efter att ha sett reality-tv-programmet om den homosexuelle Steevy rent utav 

kallar honom för samma namn är alltihop exempel på detta. Eddy fortsätter dock sitt försök att 

övertyga omgivningen om att de har fel. Han tar varje given chans att säga något negativt om 

homosexuella, och han lär sin lillebror att pojkar gillar flickor, att homosexuella är äckliga och 

att homosexualitet kan leda till att man hamnar i helvetet eller blir sjuk.121 Han vill på inga 

villkor att hans bror ska bli som han själv är och sliter hårt för att sluta vara homosexuell, men 

hur han än beter sig hänger öknamnen kvar. Slutligen skaffar han en flickvän, Laura, en flicka 

från staden som kallas för salope, slampa, och pute, hora, av de andra barnen.122 De nedsättande 

orden är uttryck för den förtryckarmekanism som är tydlig i romanen. De flesta karaktärerna 

använder sig av diverse skällsord för att trycka ner varandra. Ofta är det förnedrande uttryck 

för homosexuell, eller ord som klingar feminint (exempelvis att kalla en kille för gonzesse, 

”tjej”), men det är också vanligt att kalla kvinnor för salope och pute. Att Laura kallas för detta 

är, oavsett anledning, positivt för Eddy, som vill göra det tydligt att den han är tillsammans med 

är en sexuellt eftertraktad person. Efter ett antal kärleksbrev och övertalningsförsök går Laura 

med på att bli tillsammans. De träffas en dag utanför skolan, när undervisningen är över men 

innan skolbussarna hemåt har kommit. De många andra barnen som är där blir vittnen när Eddy 

demonstrativt kysser Laura i flera minuter. 

   Ryktet sprider sig snabbt och hemma i byn möts Eddy samma kväll av sin kusin Stéphane, 

som låter imponerad och nästan beundrande över att Eddy har en flickvän, en salope till och 

med. Stärkt av detta fortsätter Eddy att träffa Laura och kyssa henne offentligt. Han lämnar med 

flit Lauras kärleksbrev i sina byxfickor när hans mamma ska tvätta, vilket leder till att hon en 

dag tar upp ämnet vid matbordet, uppenbart lättad över att Eddy äntligen har en flickvän.123  

   Relationen blir dock inte långvarig. Un dur kommer fram till Laura i skolan en dag och frågar 

varför hon är ihop med Eddy när han är une pédale, en bög. När han säger detta ler Laura, som 

att hon redan vet om att Eddy är homosexuell. Det tar inte lång tid efter det innan Laura har 

gjort slut med honom.  

   Trots Eddys försök att låtsas som att han är heterosexuell låter sig barnen inte luras. Deras 

bild av Eddy som un pédé bleknar inte för att han har en flickvän.124 Här blir det uppenbart att 

																																																								
121 Louis 2015, s. 49. 
122 Louis 2015 s. 156. 
123 Louis 2015, s. 160. 
124 Louis 2015, s. 163. 



	

 
22 

det handlar mindre om vad man faktiskt gör – som att kyssa en tjej – än vad man bär för stämpel 

och verkar vara. Detta gestaltas också i de tillfällen där homosociala kontexter glider över i 

homosocialt begär, vilket Eve Kosofsky Sedgwick diskuterar i Between Men. English 

Literature and Male Homosocial Desire. Sedgwick påpekar själv att kombinationen 

homosocialitet och begär egentligen är paradoxal, eftersom homosocialitet ofta präglas av en 

homofob stämning och beskriver en närhet mellan män som inte är erotisk utan uppbyggd på 

gemensamma sociala intressen och erfarenheter.125 Trots detta förekommer homosocialt begär 

ofta i Eddys omgivning, även där avskyn mot homosexuella är starkt uttalad. Ett exempel på 

när gränsen mellan homosocialitet och homosexualitet suddas ut är när Eddy leker med sin 

kusin Stéphane och två grannpojkar vid namn Fabien och Bruno i vedskjulet hemma hos Bruno. 

De är alla omkring tio år, förutom Bruno som är 15, och sitter och täljer vapen av trä när Bruno 

föreslår att de ska se en porrfilm som han stulit från sin pappa. Eddy, som är livrädd att kallas 

homosexuell och tar varje chans han kan för att markera avståndstagande, säger föga 

förvånande att han tycker att det är suspekt med killar som ser på porr ihop och inte vill vara 

med. De andra lyssnar inte, hans åsikt verkar inte räknas, vilket kan ses som ett uttryck för 

maktrelationen mellan dem: Eddy är underordnad, övriga pojkar en del av den delaktiga 

maskuliniteten, och beslutsfattande tillhör de maskulina, från vilka Eddy är exkluderad.126 

Händelsen ligger i linje med Connells indelning av maskuliniteten i hegemoni och 

underordning – Eddy är underordnad, de andra pojkarna en del av hegemonin, eftersom det är 

idealet de ständigt strävar efter att uppnå.  

   Det bör påpekas att det inte behöver upplevas som självklart att Eddy är underordnad och inte 

marginaliserad. Gränsen mellan att förtryckas inom hierarkin och att stå utanför den är inte helt 

tydlig. I sitt hierarkisystem tar Connell upp båda maskulinitetstyperna.127 Hon beskriver de 

underordnade som en del av hierarkin och de marginaliserade som de som står utanför, och 

lyfter homosexuella som ett exempel på de förstnämnda och svarta män som ett exempel på det 

sistnämnda. Värt att poängtera är dock att detta varierar beroende på hur samhället ser ut och 

vilka normer som är idealet, vilket Connell också diskuterar i ”Hegemonic Masculinity: 

Rethinking the Concept” (2005).128 Att en homosexuell man per se är underordnad och en svart 

man marginaliserad är inte alltid självklart, vilket är relevant att ha i åtanke. Det maskulina 

hierarkisystem som Connell beskriver i Maskuliniteter från 1995 resonerar hon vidare kring i 

artikeln som utkom ett decennium senare. Fokus läggs på att man bör tala om maskuliniteter i 
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plural även inom hierarkin, och vara noggrann att inte utgå från fasta mansroller, utan snarare 

vilken maktrelation män har till varandra.129 Beroende på hur samhället ser ut överlag blir alltså 

olika personer hegemoniska, delaktiga, underordnade och marginaliserade. Connells modell 

utgår från hur det ser ut i västvärlden idag, och är således inte applicerbart på alla samhällen 

och romaner.130 En finir avec Eddy Bellegueule speglar dock den uppdelning mellan 

underordnade och marginaliserade män som Connell nämner i Maskuliniteter: de homosexuella 

är underordnade, och de svarta är marginaliserade. Karaktärerna i romanen uttrycker sig ofta 

rasistiskt och den enda svarta personen i byn är förvisso accepterad, men det gör inte det att 

svarta får ökad status överlag, i likhet med det Connell skriver om att en svart atlet exempelvis 

kan hyllas, medan läget blir oförändrat för svarta överlag.131 I den här uppsatsen fokuserar jag 

på maskulinitetsnormer, men i framtida studier vore det intressant att även undersöka hur 

omgivningen förhåller sig till etnicitet i Édouard Louis roman.  

   Eddy är alltså en del av den underordnade maskuliniteten, och hans vänner en del av den 

delaktiga. I vedskjulet, efter att ha ignorerat Eddys motvilja och beslutat att de ska se porrfilmen 

ihop, föreslår Eddys kusin Stéphane att de ska onanera samtidigt. Eftersom att onanera 

tillsammans med andra män kan uppfattas som homosexuellt är han noga med att lägga fram 

det rätt, vilket beskrivs i romanen:  

 

[Stéphane] låtsades road och sa, med precis lagom glättigt tonfall för att kunna 

hävda att han bara skojat om vi skulle ta illa upp, att förslaget bara var ett 

skämt och att det aldrig varit allvarligt menat, men samtidigt med precis lagom 

mycket allvar och auktoritet i rösten för att vi skulle förstå att det faktiskt var 

seriöst, att han föreslog att vi skulle onanera tillsammans framför filmen.132   

 

Mon cousin avait proposé d’un air faussement amusé, avec juste ce qu’il faut 

d’enjoué dans la voix pour qu’il puisse, si nous avions mal réagi, dire qu’il 

plaisantait, que cette proposition n’était qu’une plaisanterie, qu’il n’aurait 

jamais pensé sérieusement à cela, mais aussi juste assez de sérieux et 

d’autorité dans le ton pour que nous puissons comprendre que sa demande en 

était réellement une, il avait proposé que nous nous masturbions tous 

ensemble devant le film.133   

																																																								
129 Connell; Messerschmidt 2005, s. 841. 
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Efter detta inflikar Eddy återigen att han inte vill, han säger ”jag vill inte se era kukar, jag är 

inte en äcklig bög” men avfärdas av de andra.134 Det framgår inte vem av dem som tar risken 

och accepterar Stéphanes förslag, men någon gör det och de sitter sedan tillsammans och 

onanerar till Brunos pappas porrfilm (förutom Eddy, som bara sitter med). 

   Dagen efter är de tillbaka i vedskjulet. Efter en stund nämner Stéphane filmen. Han inleder 

försiktigt med att säga ”fan vad häftig den var ändå den där filmen vi kollade på” (”putain 

c’était bien le film l’autre fois quand même”) och fortsätter: ”Det är synd att vi inte kan göra 

samma sak som skådisarna i filmen. Hur som helst finns det inte tjejer så det räcker för å göra 

det där, och tjejerna häromkring släpper ju inte till.”135 (”C’est dommage qu’on peut pas faire 

la même chose que les acteurs du film. De toute façon y a pas assez de filles pour faire ça, et 

les filles elles sont trop coinçées ici.”136) En kort stund senare föreslår han i alla fall att de ska 

göra som i filmen, med varandra i vedskjulet. Reaktionerna som följer beskrivs som ”[...] 

mindre blyga än man hade kunnat förvänta sig hos dessa barn som påstod sig hata bögar, och 

det redan i tioårsåldern trots att de inte stött på många, om ens någon.”137 (”[...] moins timides 

qu’on aurait pu s’y attendre chez ces enfants qui détestaient selon leurs dires, et déjà à dix ans, 

alors même qu’ils avaient dû en croiser peu, voire jamais, les tarlouzes.”138) Bruno och Fabien 

är snabbt med på saken, och de håller sig allihop med en skämtsam inställning till det hela, som 

om det bara vore en lek. Eddy skickas iväg för att stjäla sin storasysters smycken så att de kan 

använda hennes ringar för att markera vem som är kvinna i leken. Stéphane tycker att det är 

viktigt, det ska synas vem som är kvinna så att man inte tar fel. Bruno, den äldsta av dem, 

bestämmer sedan att han och Stéphane ska vara männen och Fabien och Eddy tilldelas 

kvinnorollerna. De fyra pojkarna har därefter sex med varandra, eller som de själva kallar det, 

”leker man och kvinna”.139 Detta är den första av många eftermiddagar som tillbringas på detta 

sätt i Brunos vedskjul. Leken pågår ända tills de en dag blir påkomna av Eddys mamma, som 

efter att ha stirrat på dem hastigt går därifrån. Eddy, fylld av skam, klär på sig och springer 

efter. Hemma möts han av båda föräldrarna. Mamman har redan berättat för hans pappa som 

reagerar med att örfila honom flera gånger, varpå han säger ”det där gör du aldrig om, annars 
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kommer det gå illa”.140 (”Tu fais plus jamais ça. Tu ne recommences plus jamais ou ça ira 

mal.”141) 

   Passagen om ”leken” i vedskjulet är ett exempel på hur homosocialitet kan övergå i 

homosocialt begär. Trots att de säger sig hata homosexuella har pojkarna sex med varandra. I 

likhet med Foucaults beskrivning av sexualitet i det antika Grekland är det viktiga här huruvida 

man innehar den aktiva eller passiva rollen under samlaget.142 Traditionellt sett är mannen den 

aktiva och kvinnan den passiva, vilket också är fallet i pojkarnas lek, där de av pojkarna som 

tilldelas den passiva rollen – kvinnorollen – också trär på sig en ring för att markera detta. Enligt 

pojkarnas synsätt är de inte fyra män som har sex med varandra – vilket rimligen skulle 

betraktas som något homosexuellt – utan de menar istället att de ”leker man och kvinna”. På så 

sätt kommer de runt problemet och har inte sex med varandra, utan leker att de är män som har 

sex med kvinnor. Att som man ha sex med en annan man, som låtsas vara kvinna, upplevs alltså 

mindre tabubelagt än om de hade haft sex utan ringen. Detta skapar ett utrymme för maskulina 

pojkar och män att vara homoerotiska utan att för den sakens skull betraktas som homosexuella. 

De pojkar och män som är mer feminint lagda, både kroppsligt och till sättet, tycks ha svårare 

att komma undan med homoerotiska handlingar än vad maskulina män har. 

   Efter att ha blivit påkomna sprider sig ryktet snabbt om vad som hänt. I skolan konfronteras 

Eddy av sina två mobbare. De frågar om ryktet som går är sant: att han haft sex med sin kusin, 

att han kom in i vedskjulet när kusinen kissade, att han sög av honom, att han lät sig knullas, 

att han stönade som en tjej, för allt det har kusinen sagt. Eddy nekar men mobbarna tror honom 

inte och spottar slem på hans jacka som de tvingar honom att slicka upp.143  

   Senare spelar Eddy fotboll med Stéphane och några andra av les copains. Han är en dålig 

spelare och inte ovan vid kritik. Han är inte den första som kritiseras, och brukar få höra saker 

i stil med: ”om du fortsätter vara så här dålig sparkar vi dig från laget”.144 Men den här gången 

säger de ”du borde lägga tid på att öva fotboll istället för att rövknullas av Stéphane” och alla 

skrattar – även Stéphane.145 Eddy inser att trots att de var fyra stycken som var delaktiga, trots 

att Stéphane, Bruno och Fabien också var med, är det bara han som blir hånad och retad – för 

att han beter sig som en homosexuell. Det är nämligen inte att begå homosexuella handlingar 

som är brottet, det är att vara homosexuell, eller ännu värre, att verka vara det.146 Samma sak 

som sker här skedde när Eddy, trots att han var tillsammans med Laura, fortfarande betraktades 
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som homosexuell. Då spelade det ingen roll att han kysste henne, för han utstrålade fortfarande 

femininitet.  

   Den starka kopplingen mellan homosexualitet och femininitet påverkar synen på de som är 

inblandade i sexleken. Den feminina, passiva rollen i sexakten anses mer homosexuell än den 

maskulina, aktiva rollen. Michael Kimmel skriver om hur ungdomarna inom arbetarklassen 

historiskt sett har vänt sig emot den ”feminina principen” i samhället.147 Detta sker även här, 

där det maskulina så uppenbart hyllas och det feminina ses ned på, även i sexakten. Också 

David Morgan skriver, i likhet med Foucault, att studier gjorts som visar att bland vissa grupper 

av män är det viktigaste att vara aktiv och inte passiv, snarare än att ha samlag med en person 

av motsatt kön.148 Så länge man har ett maskulint sätt tycks man alltså komma undan med 

mycket. Definitionen av homosexualitet framstår därmed som flytande. Rent logiskt begår alla 

fyra pojkarna homosexuella handlingar när de har sex med varandra, men faktum kvarstår att 

enbart Eddy blir kallad homosexuell eftersom han är den enda som till sitt sätt är feminin. 

Stéphane och Bruno, som är de aktiva penetrerande parterna, är därmed naturligt skonade från 

”homosexuell”-stämpeln eftersom de agerade maskulint och var de aktiva parterna, även om 

deras sexpartner inte var kvinnor. Eddy och Fabien agerade däremot feminint genom att inneha 

den passiva rollen, men Fabien drabbas i sin tur inte eftersom han är maskulin i övrigt, inte som 

Eddy vars hela existens präglas av femininitet. Man skulle kunna tolka det som att eftersom 

homosexualiteten är tätt förknippad med det feminina kan, enligt dessa pojkar, inte en maskulin 

man vara homosexuell – han kommer i varje fall aldrig att anses vara det.  

   Gränsen mellan homosocialitet och homosexualitet är hårfin även vid andra tillfällen. 

Homosocialt begär uppvisas exempelvis när Eddys kusin Stéphane en helt vanlig kväll med les 

copains sliter av sig alla kläder och naken springer över fotbollsplanen. De har druckit öl och 

Stéphane börjar prata om att han är ett ”odjur” (une bête), varpå han tar av sig alla sina kläder 

för att visa upp sig. De andra följer hans exempel, och nakna springer de över fotbollsplanen, 

gnider sig mot varandra och imiterar sexakter medan de skrattar högt.149 I romanen beskrivs det 

också att det är vanligt att männen i byn klär av sig nakna ihop, särskilt när de är berusade – det 

är snarare regel än undantag. För dem är att leka homosexuella ett sätt att visa att de inte är 

det.150 Den feminine Eddy klär däremot inte av sig och springer inte med de andra över planen. 

Han sitter istället och säger att han tycker att det är äcklande och att de beter sig som bögar. 

Hans utrymme att ”leka homosexuell” är obefintligt jämfört med hos de maskulina männen.  

																																																								
147 Kimmel 1996, s. 244. 
148 Morgan 2005, s. 174. 
149 Louis 2015, s. 137.  
150 Louis 2015, s. 138. 



	

 
27 

   I de sista passagerna i romanen framträder en helt annan syn på homosexualitet. Då har Eddy 

flyttat från byn och börjat på gymnasiet i staden Amiens. Han lägger märke till att alla de unga 

männen på hans skola ser lite mer ”homosexuella” ut överlag – de bär läderväskor och har ett 

känsligare sätt, ett där kroppen står mindre i fokus – och de kindpussar varandra istället för att 

ta i hand.151 De är inte lika manligt kraftfulla som de män han är van vid, och Eddy konstaterar 

att alla skulle ha kunnat kallas för pédé på hans grundskola. Den beskrivning som återges 

speglar David Morgans definition av medelklassmaskuliniteten.152 I Amiens tillhör också de 

flesta gymnasieleverna medelklassen, borgerligheten. De har inte samma användning av 

kroppen som den arbetarklass Eddy kommer från och definierar inte virilitet på samma sätt som 

Eddys pappa eller männen på fabriken. Den maskulinitet de företräder är inte arbetarklassens, 

utan snarare just medelklassens. Deras syn på homosexualitet är heller inte lik den Eddy är 

uppvuxen med. En av hans klasskamrater frågar honom: ”Läget Eddy, fortfarande lika 

bögig?”153 (”Alors Eddy, toujours aussi pédé?”154) Alla skrattar, inklusive Eddy, för bakom de 

orden ryms inte mobbarnas hat eller bybornas avsmak, för dem – medelklassens män, som 

själva ser homosexuella ut enligt bybornas standard och som inte lägger någon negativ 

värdering i det – är det bara humor.  

 

2.4. Kvinnorollen 
 

Trots att denna studie handlar om maskulinitet, och män är de som är centrala i romanen, är 

kvinnorna också en given del, en motpol, en inverterad bild av maskuliniteten. Eddys storebror 

misshandlar sin flickvän och ger uttryck för den manliga våldsnormen i byn. Samma situation, 

fast omvänd, drabbar även Eddys storasyster. En dag har hon en enorm blåtira i ansiktet, 

åsamkad av hennes pojkvän. Eddys pappa blir arg på henne, för att hon är tillsammans med en 

man som slår henne.155 Han skriker att hon inte får komma tillbaka hem förrän hon gjort slut 

med honom. Utbrottet kan ses som en överreaktion, men Eddys mamma är genast där och 

försvarar honom: ”Jacky är en man, män är sådär, han hetsar upp sig lätt, han kan inte lugna 

ner sig så enkelt.”156 Alla i byn, även kvinnorna, ser på världen med en manlig blick, som 

Édouard Louis själv uttrycker det i en intervju.157 Eddys mamma försvarar ofta sin man genom 
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att säga att han inte kan rå för sitt beteende och hänvisa till att han är en man, oavsett om det är 

när han får ett raseriutbrott eller för att han inte sätter ord på sina känslor och låter henne, i 

egenskap av kvinna, göra det åt honom. Kvinnorna förväntas vara de som hanterar männens 

känslor, vilket också märks när de bryter upp männens berusade slagsmål utanför caféet. Också 

när storebrodern försöker ge sig på Eddy, innan han slår Eddys pappa, får mamman kliva 

emellan. Efteråt, när hon återberättar händelsen, motiverar hon sitt ingripande med att hon ”inte 

är som de som inte har stake”.158 Det är alltså inte bara männen själva som upprätthåller 

maskulinitetsnormer, utan de befästs även av kvinnor. Ett av mammans favorituttryck är just 

”jag har minsann stake” (”j’ai des couilles moi”) och hon använder det, som ovan, i de fall då 

hon vill uttrycka positiva egenskaper hos sig själv, såsom mod eller styrka. Genom att förknippa 

positivt laddade egenskaper med maskulina attribut förstärks bandet däremellan. När männen 

däremot uppvisar mindre positiva sidor, såsom våldsamhet, aggressivitet eller en tendens att 

överreagera, försvaras de alltid av kvinnorna i sin närhet. De är män, alltså är deras uppförande 

acceptabelt, rentav naturligt, och det underliggande budskapet tycks vara att man inte kan strida 

mot det som är naturligt. Även den manliga kroppen hyllas av kvinnorna, inte minst Eddys 

mamma som flera gånger påpekar sin mans virilitet.159  

   Samtidigt måste kvinnorna vara tuffa för att stå ut i den maskulina värld de lever i. Både 

Eddys mamma och hans storasyster är påstridiga kvinnor. Utan den egenskapen är det svårt att 

göra sin röst hörd.160 Oaktat hur starka de är behandlas de dock annorlunda jämfört med 

männen. Ett exempel är när storasystern skaffar en ny pojkvän – sin andra – och direkt blir 

tagen åt sidan av sina föräldrar.161 De förklarar för henne att det inte fungerar, att hon inte kan 

ta hem honom även om han är en trevlig kille, för de andra i byn kommer börja kalla henne för 

slampa. För pojkarna är det däremot annorlunda, storebrodern tar som bekant hem nya tjejer 

varje månad. Också Laura, Eddys misslyckade flickvänsförsök, kallas slampa utan egentlig 

grund. I hennes fall beror det inte på att hon skulle ha haft många relationer, utan mer på att 

hon kommer från staden och inte en by, och därmed pratar annorlunda, klär sig annorlunda och 

har en annan livsstil, vilket provocerar de andra som kommer från landet.162  

   Inte nog med att risken att kallas för slampa alltid är överhängande, en kvinna måste också 

föda barn. En barnlös kvinna räknas inte riktigt som en kvinna, hon antas vara lesbisk eller 

frigid.163 Precis som en man ska vara un dur ska en kvinna alltså vara en mor. Det förekommer 
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dock överskridanden från normen också bland kvinnorna, där de försöker att själva ta makt över 

sina liv. Att Eddys mamma bestämmer sig för att börja arbeta och inte ger sig förrän hennes 

man har gått med på det är ett exempel. Storasystern är ett annat: i sin barndom hade hon 

karriärsambitioner, hon ville inte jobba inom servicesektorn som de andra yrkesverksamma 

kvinnorna i byn, hon ville bli lärare i spanska.164 Karriären går i stöpet innan den hinner börja, 

och det av många skäl, men att ambitionen en gång fanns där tyder på en vilja att ta sig 

någonvart. Storebroderns flickvän är också ett exempel på en kvinna som inte finner sig i sin 

situation när hon ringer Eddys föräldrar och berättar att hon blivit misshandlad av deras äldste 

son, hennes pojkvän. Det är mitt i natten och mamman svarar. Hon svär och väcker pappan. 

Detta är första gången av många liknande tillfällen. Mamman säger: 

 

Vakna, han har sjabblat till det nu igen men den här gången är det illa, nu är 

det riktigt illa. Han har druckit och pucklat på tjejen, det berätta hon i telefon, 

hon sa Jag har fullt med blåmärken överallt och jag blöder, det går nästan inte 

å känna igen mig, jag älskar verkligen din son, jag respekterar dig och vill inte 

ställa till med djävulskap men den här gången måste jag göra en anmälan, det 

är tvunget för jag har barn också, och okej om det är mig han slår, det må va 

hänt, men inte mina barn, jag oroar mig för mina ungar. Du ska veta att din 

son blir våldsam när han druckit, han slår mig och det är inte första gången, 

men nu gick han för långt. Förr bruka jag inte säga nåt för jag ville inte 

skrämma upp dig.165  

 

Réveille-toi, il a encore fait des conneries, mais là c’est grave, franchement 

c’est grave. Il a bu et il a frappé sa copine, elle m’a dit au téléphone Je suis 

couverte de bleus et je saigne, je suis presque défigurée, elle m’a dit, 

Honnêtement j’aime votre fils, je vous respecte et je voudrais pas vous causer 

des emmerdements mais là je vais devoir porter plainte, je suis obligée parce 

que j’ai des enfants aussi, et moi à la rigueur qu’il me frappe, bon, mais alors 

pas mes enfants, j’ai peur pour mes gamins. Vous savez votre fils quand il a 

bu il est violent, il me tape et c’est pas la première fois, mais là il a été trop 

loin. Avant je vous le disais pas parce que je voulais pas vous tracasser.166 
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Här tar storebroderns flickvän kontroll över situationen och anmäler sin pojkvän, som bestraffas 

med samhällstjänst. För det mesta är dock kvinnorna inte mer normbrytande än vad männen är. 

Synen på homosexualitet som något negativt återfinns även hos dem. Däremot skiljer sig Eddys 

mamma och pappa från varandra i sitt sätt att hantera sonens homosexualitet. Medan pappan 

ibland tappar kontrollen och skriker att hans son är en flicka, eller, när han framför sina vänner 

rakt ut kallar Eddy för Steevy, den homosexuelle tevepersonlighetens namn, låtsas mamman 

snarare inte om saken. Allt Eddy gör som kan anses vara homosexuellt avfärdar hon istället 

som något galet, något konstigt, för att det ska bli lättare att hantera.167 När Eddy lånar hennes 

parfym frågar hon om han inte är galen som har på sig kvinnoparfym, sin egen mammas 

dessutom. Hon vill hellre att hennes son ska vara galen än homosexuell: ”Hon lanserar teorin 

om galenskap för att inte låta sig undslippa det där andra ordet, bög, för att inte tänka på 

homosexualitet, hålla det ifrån sig, övertyga sig själv om att det är galenskap det handlar om, 

hellre det än att ha en son som är fjolla.”168 (”Elle formule la thèse de la folie pour ne pas laisser 

échapper cet autre mot, pédé, ne pas penser à l’homosexualité, l’écarter, se convaincre que c’est 

de la folie qu’il s’agit, préférable au fait d’avoir pour fils une tapette.169) 

   I diskussionen av kvinnorollen blir återigen Connells och Messerschmidts definition av intern 

respektive extern hegemoni relevant. Här handlar det om den externa hegemonin: kvinnor är 

underordnade männen. Femininitet är alltid nervärderat, både inom maskuliniteten där det 

förknippas med homosexualitet, och också i relationen mellan kvinnor och män, där kvinnorna 

förväntas anpassa sig efter männen.  

 

3. Slutdiskussion 
 

I denna uppsats har jag undersökt ett antal maskulinitetsnormer som skildras i En finir avec 

Eddy Bellegueule, samt hur Eddys omgivning förhåller sig till dem. Det går tidigt att etablera 

en slutsats om att romanen bekräftar den maskulinitetsteori jag använt mig av: det är nästan 

som att romanen är baserad på teorin i sin skildring av maskulinitetsnormer. Majoriteten av 

männen uppfyller de normer som bland andra Forslid, Kimmel och Rose beskriver till punkt 

och pricka genom att vara homosociala, familjeförsörjande, våldsamma och hylla maskulina 

attribut. Romanen är alltså fylld av traditionella maskulinitetsnormer och speglar den 

hierarkiska struktur som Connell beskriver, där de homosexuella är underordnade och de 
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hegemoniska männen dominerar. Maskulinitet värderas mycket högt, det är kärnan. Det är 

också tydligt att det rör sig om en arbetarklassmaskulinitet, vilket David Morgans definition 

belyser.   

   De normer som finns tematiseras tydligast genom de problem som uppstår när någon bryter 

mot dem. I uppsatsen har jag fokuserat på de överträdelser som förekommer hos de normativa 

männen runt Eddy. De tydligaste exemplen ur min analys är sexscenen i vedskjulet, samt 

slagsmålet mellan pappan och storebrodern. I vedskjulet när de fyra pojkarna har sex med 

varandra syns sen övergång från homosocialitet till homosocialt begär som Sedgwick nämner. 

Pojkarna har, med undantag för Eddy, en homofob syn på homosexualitet, men verkar inte anse 

att det de själva gör kan tolkas som homosexuellt. De väljer att markera de passiva parterna 

med ringar för att på så sätt kunna veta vilka som är kvinnorna. Tillsammans leker de ”man och 

kvinna” och slipper låtsas om att de egentligen har sex med någon av samma kön. Att detta 

synsätt delas av andra blir tydligt när ryktet går om vad de gjort, och den enda som hånas är 

den homosexuelle Eddy. De andra – tre heterosexuella, maskulina pojkar – slipper undan 

eftersom de inte verkar homosexuella, medan Eddy med sin femininitet är homosexualitet 

förkroppsligad enligt den allmänna synen på saken. Kopplingen mellan homosexualitet och 

femininitet befästs i den här scenen – eller kanske snarare, motsatsförhållandet mellan 

homosexualitet och maskulinitet. Ur allt detta går det att utröna att det förekommer en stark 

homosocialitet, och att det i den också finns någon form av homosocialt begär – men att det är 

viktigt att inte vara, verka eller bete sig som att man är homosexuell. Man tycks bara få uttrycka 

homosexuella tendenser om man är mycket maskulin och absolut inte går att missta för 

homosexuell. Här blir också det som Connell och Messerschmidt skriver om intern och extern 

hegemoni relevant. Femininiteten kopplas samman med homosexualitet, som i sig förknippas 

med underordnad maskulinitet, och det kvinnliga står lågt ner inom hierarkin både i relation till 

den interna och den externa hegemonin. 

   I passagen där storebrodern får ett utbrott och slår pappan, som vägrar slå tillbaka, uppstår 

också överträdelser från normen. Dels bryter pappan mot den allmänna våldsnormen när han 

inte vill slåss, dels bryter han mot normen att inte visa känslor när han under större delen av 

scenen gråter samt vädjar till sin son att lyssna på honom. Storebrodern bryter vid en första 

anblick inga normer: han slåss, han uppmuntrar till våld som bestraffning åt lillebrodern som 

rymde, och säger uttryckligen att det är genom våld man blir en man. Detta till trots bryter även 

han mot normerna om att inte visa sina känslor, när han både uttrycker en känsla av orättvisa 

över att hans yngre syskon har det lättare än vad han hade det som liten, samt skriker till 
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mamman och pappan att de inte är hans föräldrar. För honom blir våldet ett sätt att uttrycka det 

han känner.  

   Pappans försvar av den homosexuelle mannen på byfesten är också en normöverskridande 

handling, även om det tycks vara en engångsföreteelse och det är Eddys mamma som berättar 

om det och inte pappan själv. Överträdelserna är dock få om man ser till helheten. Normerna är 

starkare, och brotten mot dem påverkar visserligen karaktärernas framställning och ger en mer 

nyanserad bild av dem, men det påverkar knappast hur de ser på sig själva. Pojkarna i vedskjulet 

anser sig inte vara homosexuella för att de har sex med andra pojkar, pappan ser sig fortfarande 

som un dur trots att han gråtande vägrar slå sin son, och storebroderns känslosamma 

våldsutbrott får honom inte att reflektera över användandet av våld. Även om karaktärerna 

stundtals överskrider normerna gör de det inte så pass mycket att de förändrar sig långvarigt. 

De går inte från delaktiga män som hyllar den hegemoniska maskuliniteten till underordnade 

för att de någon gång inte lever upp till idealet. Snarare tycks det vara så att normbrotten 

synliggör normerna. Överträdelserna från dem blottar sprickor som upprätthåller ett 

hegemoniskt mansideal som ingen kan leva upp till. Connell skriver själv att det hegemoniska 

idealet är mer symboliskt än verkligt, ändå är det vad många män strävar efter att nå.170 I min 

analys konstaterar jag att de flesta av de män som upphöjer det hegemoniska mansidealet är 

delaktiga – att vara en hegemonisk man tycks nästintill omöjligt i praktiken. De 

maskulinitetsnormer som återfinns i romanen är svåruppnåeliga och motsägelsefulla, vilket i 

sin tur leder till ett motsägelsefullt agerande. Männen i byn förväntas av samhället och varandra 

att försörja sina familjer, vilket med den låga fabrikslönen och det slitsamma arbetet sällan går 

smärtfritt. Även när männen blir arbetslösa (exempelvis efter en arbetsskada) förhindrar 

stoltheten dem från att låta kvinnorna arbeta. Att ständigt ha kontroll över sin tillvaro och att 

inte visa känslor är också svårt att leva upp till, och utmynnar istället i våld eller utbrott, vilket 

i sin tur också är känslouttryck. Genomgående hyllas det maskulina, och avsteg från den 

maskulina normen fördöms både med ord och fysiskt. De maskulina männen upprätthåller sin 

dominans genom våld, såväl mot kvinnor som mot andra män. Det finns alltså inte mycket 

utrymme att förverkliga sig själv på om man inte är en del av normen. Att uttrycka något icke 

normativt eller leva annorlunda leder ofta till att man möter våld. 

   De normer som framträder i romanen genom min analys blir synliga i och med brotten mot 

dem. När någons agerande får konsekvenser upptäcks det att agerandet sticker ut, och det blir 

tydligt vad som förväntas av de olika personerna i omgivningen. Genom brotten mot normerna 

																																																								
170 Connell; Messerschmidt 2005, s. 846.  
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tydliggörs det vad som är idealet i just det här samhället. Connells maskulinitetshierarki är 

anpassad efter ett västerländskt samhälle, och går därför att tillämpa på En finir avec Eddy 

Bellegueule, där vita män är normen, de homosexuella blir underordnade, och svarta män är 

marginaliserade. Den maskulina hierarkin kan dock se annorlunda ut i andra samhällen, och är 

snarare en maktstruktur än en indelning av specifika typer av män, vilket bör tas i beaktande 

vid läsningen.	

   Min slutsats är att Eddys omgivning är offer för de maskulinitetsnormer som uttrycks i En 

finir avec Eddy Bellegueule. Den som inte passar in i byn får en komplicerad tillvaro och måste 

för att stå ut, likt Eddy, ägna all sin energi åt att försöka bli mer lik normen. De män som följer 

normen har det inte mycket bättre, eftersom många av normerna är destruktiva, exempelvis 

stoltheten i att som man försörja familjen, användandet av våld istället för uttryckandet av 

känslor, och nedvärderandet av det feminina (däri inkluderat utbildning). Att anse det feminint 

att studera samtidigt som maskulinitet är den viktigaste egenskapen, innebär att männen i byn 

inte studerar vidare. Generation efter generation arbetar männen i byn på fabriken. De rör sig i 

samma homosociala miljö som alltid och fördriver övrig tid med alkohol och våld. Den syn de 

har på kvinnor, utbildning, sexualitet och samhället i stort är destruktiv. De har ingen möjlighet 

att röra sig från normerna utan att fördömas av omgivningen, och utan utbildning och stöd för 

oliktänkande i omgivningen saknar de möjligheter att ta sig någonvart om de skulle vilja. Det 

blir en ond spiral där personerna i omgivningen, oavsett om det rör sig om les durs eller les 

pédés, konsekvent tycks vara offer för de maskulinitetsnormer som Édouard Louis så ofiltrerat 

skildrar i En finir avec Eddy Bellegueule. 
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Sammanfattning 
 

Syftet med denna uppsats har varit att studera maskulinitetsnormer i En finir avec Eddy 

Bellegueule, den franska författaren Édouard Louis debutroman, med utgångspunkt i R. W. 

Connells maskulina hierarkisystem och maskulinitetsforskning av bland andra Michael 

Kimmel och Sonya Rose. Romanen, som är självbiografisk, skildrar en homosexuell pojkes 

uppväxt i en liten by i den franska arbetarklassen. I min uppsats analyserar jag hur hans 

omgivning förhåller sig till de maskulinitetsnormer som råder i byn, samt vilka överträdelser 

från normerna som sker. Genom överträdelserna tydliggörs vilka normer som är rådande. 

Uppenbart blir att det maskulina hyllas och det feminina förtrycks. Romanen bekräftar i stort 

sett Connells hierarkiuppdelning, den är full av maskulinitetsnormer och män som hyllar det 

hegemoniska idealet. Resultatet av min analys visar att alla män i romanen är offer för 

maskulinitetsnormerna, oavsett var i hierarkin de befinner sig, eftersom normerna är 

destruktiva och begränsar deras livsmöjligheter.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

 
35 

 
Källförteckning 
 

Tryckta källor  
 
Ambjörnsson, Ronny, Mansmyter, Stockholm: Ordfront förlag AB 2001 (1990). 
 
Connell, R. W., Maskuliniteter, Göteborg: Bokförlaget Daidalos 2008 (1995). 
 
Connell, R. W.; Messerschmidt, James W., ”Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept”, Gender and 
Society, 19, 2005:6. 
 
Faludi, Susan, Ställd. Förräderiet mot mannen, Stockholm: Ordfront 2000. 
 
Forslid, Torbjörn, Varför män?, Stockholm: Carlsson 2006. 
 
Foucault, Michel, Sexualitetens historia 2. Njutningarnas bruk, Stockholm: Gidlunds bokförlag 1986. 
 
Jantunen, Pia,”En finir avec Eddy Bellegueule” : om fattigdom som elementær erindringsfaktor, uppsats 
framlagd vid Köpenhamns universitet 2016.  
 
Kimmel, Michael, Manhood in America, New York: The Free Press 1996. 
 
Kosofsky Sedgwick, Eve, Between Men. English Literature and Male Homosocial Desire, New York: Columbia 
University Press 1985. 
 
Louis, Édouard, En finir avec Eddy Bellegueule,	Paris: Éditions Points 2015. 
 
Louis, Édouard, Göra sig kvitt Eddy Bellegueule, Stockholm: Wahlström & Widstrand/Månpocket 2015, 
översättning Marianne Tufvesson. 
  
Morgan, David, ”Class and masculinity”, i Handbook of Studies on Men and Masculinities, Michael Kimmel; 
Jeff Hearn; Raewyn Connell (red.), Thousand Oaks: Sage Publications 2005, s. 165-177. 
 
Nugara,  Silvia,   “Reagire   alla   dominazione   sociale:   classe,   sesso   e  politica   nelle   narrazioni   
autobiografiche   di   Didier   Éribon   ed   Édouard  Louis”,  L’immaginario    politico.    Impegno,    resistenza,  
ideologia,   Eds.   S.  Albertazzi,   F.   Bertoni,   E.   Piga,   L.   Raimondi,   G.   Tinelli,  Between, 10, 2015, 
http://www.Betweenjournal.it/ (2018-05-08). 
 
Rose, Sonya, Limited Livelihoods – Gender and Class in Nineteenth-Century England,  
Berkeley och Los Angeles: University of California Press 1992. 
 
Rossi, Raffaello, “Écrire le roman du sujet minoritaire : le cas d’Édouard Louis”, L'immaginario politico. 
Impegno, resistenza, ideologia, Eds. S. Albertazzi, F. Bertoni, E. Piga, L. Raimondi, G. Tinelli, Between, 10, 
2015, http://www.Betweenjournal.it/ (2018-05-08). 
 
 
Digitala källor 
 
Edenborg, Carl-Michael, ”Hatattack mot arbetarklassen”, Aftonbladet 5/6 2015, 
https://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article20907557.ab (2018-05-07). 
 
Greenwell, Garth ”Growing up poor and queer in a french village”, The New Yorker 8/5 2017, 
https://www.newyorker.com/magazine/2017/05/08/growing-up-poor-and-queer-in-a-french-village (2018-06-
11). 
 
Gunnarsson, Björn, ”Édouard Louis | Göra sig kvitt Eddy Bellegueule”, Göteborgs-Posten 9/4 2015, 
http://www.gp.se/kultur/édouard-louis-göra-sig-kvitt-eddy-bellegueule-1.77125 (2018-05-07). 



	

 
36 

 
Hilton, Johan, ”Hemma hade vi känslan av att böckerna hatade oss”, Dagens Nyheter 1/9 2017, 
https://www.dn.se/kultur-noje/edouard-louis-hemma-hade-vi-kanslan-av-att-bockerna-hatade-oss/ (2018-05-07). 
 
Håkansson, Gabriella, ”På landet kan ingen höra dig skrika”, Sydsvenska Dagbladet 20/4 2015, 
https://www.sydsvenskan.se/2015-04-20/pa-landet-kan-ingen-hora-dig-skrika (2018-05-07). 
 
Madec, Annick, ”Les ploucs, les bourgeoises et les filles comme nous.”, Approches inductives, 4, 2017:2, s. 22-
48, https://www.erudit.org/fr/revues/approchesind/2017-v4-n2-approchesind03440/1043430ar/ (2018-05-08). 
 
Mauger, Gérard, ”Un cas de conversion. À propos de Édouard Louis, En finir avec Eddy Bellegueule”,  
Savoir/Agir, 30, 2014:4, s. 121-126, https://www.cairn.info/revue-savoir-agir-2014-4-page-121.htm (2018-05-
08). 
 
Meizoz, Jérôme, ”Belle gueule d’Edouard ou dégoût de classe?”, COnTEXTES [En ligne], 10/3 2014, 
http://journals.openedition.org/contextes/5879 (2018-05-08). 
 
Morel, Geneviève, ”Un autre genre. À propos d’En finir avec Eddy Bellegueule, d’Édouard Louis”, Savoirs et 
clinique, 18, 2015:1, s. 77-83, https://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=SC_018_0077 (2018-05-08). 
 
Thente, Jonas, ”Édouard Louis: Göra sig kvitt Eddy Bellegueule”, Dagens Nyheter 11/5 2015, 
https://www.dn.se/dnbok/bokrecensioner/edouard-louis-gora-sig-kvitt-eddy-bellegueule/ (2018-05-07). 
 
Timm, Mikael, ”Från Europas mörka hjärta”, Fokus – Sveriges nyhetsmagasin 23/5 2014, 
https://www.fokus.se/2014/05/fran-europas-morka-hjarta/ (2018-05-07). 
 
Wolff, Rikard, ”Eddy finns kvar i våldet som jag bär på”, Svenska Dagbladet 24/4 2015, 
https://www.svd.se/eddy-finns-kvar-i-valdet-som-jag-bar-pa (2018-05-07). 
 
 
”Homosocialitet”, Nationella sekretariatet för genusforskning, https://www.genus.se/ord/homosocialitet/ (2018-
04-27). 
 
”Maskulinitetsforskning”, Nationalencyklopedin, 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/maskulinitetsforskning (2018-05-08). 
 

  


