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Sammanfattning 

 

Studien syftar till att undersöka hur skam gestaltas som en markör för makt och hur skammens 

dynamiska former påverkar gruppens och individens identitet i Gardells romantrilogi Torka 

Aldrig Tårar Utan Handskar (2012, 2013) som skildrar aidsepidemin i Sverige under 80-talet. 

Verket läses med hjälp av Jean-Paul Sartres teori ur Varat och Intet (1984) om skam som en 

reaktion på att inse sig själv betraktad av ett subjekt. Subjektet ges och tar makt att med Blicken 

bestämma objektet, på ett sätt som eventuellt leder till skam hos objektet. Luna Dolezals 

resonemang (2012, 2017) om hur objektiverandet påminner objektet om dess biologiska 

ursprung och därmed om den egna dödligheten används också i analysen av verket. Skam som 

ett resultat av en maktkamp om subjektspositionen där objektet sedan medger Blicken utgörs 

av exemplet när karaktären Rasmus på sin studentdag blir förnedrad av ett killgäng och skäms 

mot sin vilja. När han sedan flyttar till Stockholm vägrar han och andra i queera subgrupper att 

medge sättet på vilket majoritetssamhället har betraktat dem och fått dem att skämmas. När 

aidsepidemin bryter ut dras subgruppen homosexuella män återigen ut i majoritetssamhällets 

Blick och målas upp i media som spridare av viruset, snarare än drabbade. Att fortsätta att vägra 

medge Blicken visar sig till en början svårt. Ett exempel belyser hur en av karaktärerna antar 

majoritetssamhällets subjektsposition i den slutna gruppen och kanaliserar sin rädsla för viruset 

genom denna, kanske för att själv slippa påminnas om sin egen dödlighet. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund  

Hur stark människans vilja att undvika känslor av skam än kan te sig, så verkar denna lika 

obehagliga som besynnerliga reaktion på den egna existensen att drabba alla. Kanske är det 

djupt mänskligt att vilja dyka ner i en skämskudde och frånkoppla sig andra människors blickar 

och omdömen. Ja, att leva ett liv helt fritt från skam torde vara nästintill både omöjligt och 

kanske inte ens önskvärt. Men i denna värld full av människor betyngda av skam verkar somliga 

mer dömda till skam än andra. Den ena känner skam för sådant som för den andra inte alls 

skulle anses skamligt, och det på en systematisk nivå.  

Jag intresserar mig i den här studien just för den på systematisk nivå åtskillnad i vad den 

ena förväntas skämmas över och den andra inte. Människor med en homosexuell 

partnerpreferens utgör just en sådan grupp eftersom de både i en del historiska och nutida 

kontexter skambelagts för sin partnerpreferens (och därmed ibland för hela sin existens) på ett 

sätt som på gruppnivå inte har drabbat de med en heterosexuell sådan. Genom att undersöka 

den processen som leder till skam hoppas jag kunna ta reda på något om vad som ligger bakom 

att skammen portioneras ut så ojämnt mellan människor, både på individ- och gruppnivå.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Uppsatsen ämnar undersöka skammen som en central roll i både individens och gruppens 

identitetsskapande. Skammen förstås här som ett resultat av en process mellan människor där 

någon ges eller tar sig makt att definiera en annan, vilket innebär en maktordning. En analys av 

hur och av vem skam upplevs kan hjälpa kartlägga maktstrukturer i samhället och säga något 

om dessa. För en analys av omvärlden kan skönlitteratur och dess fiktiva världar vara behjälplig. 

Fiktionen är alltid skapad av människor och i kontexter och kan därmed tänkas säga något om 

dessa. I den här studien kommer jag utifrån det antagandet att analysera ett skönlitterärt verk 

med intentionen att den kan exemplifiera hur skam och maktstrukturer ser ut i den riktiga 

världen. Jonas Gardells romantrilogi Torka Aldrig Tårar Utan Handskar (2012, 2013) kommer 

att analyseras utifrån teorier av Jean-Paul Sartre och Luna Dolezal. För att svara mot syftet ställs 

frågan: 

• Hur gestaltas skam som en markör för makt och hur påverkar skammens dynamiska 

former gruppens och individens identitet i Gardells Torka Aldrig Tårar Utan 

Handskar? 
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1.3 Material 

De tre romanerna i trilogin Torka Aldrig Tårar Utan Handskar av Jonas Gardell utgör 

materialet för uppsatsen. Trilogin består av delarna 1. Kärleken (2012), 2. Sjukdomen (2013a) 

och 3. Döden (2013b) varav den första delen lanserades i samband med en TV-serie i tre delar 

med samma namn. Berättelsen skildrar aidsepidemins utbrott i Sverige på 80-talet och är till 

stora delar självupplevd av Gardell som levde som öppet homosexuell i Stockholm under den 

aktuella tiden. Bok- och seriesläppet fick stor uppmärksamhet i media har lästs respektive setts 

av många sedan dess.  

Berättelsen är inte kronologisk utan växlar snabbt mellan olika tidsperioder och läsaren får 

redan i början av första delen reda på att karaktärerna Rasmus och Benjamin blir ett par och att 

Rasmus kommer att dö i aids. Rasmus växer upp i det lilla samhället i Koppom i Värmland och 

flyttar som nittonåring till Stockholm där han söker sig till andra homosexuella män. Han träffar 

Paul som fungerar som en social mittpunkt och som bjuder Rasmus på julaftonsfirande. 

Benjamin växer upp i Stockholm som ett Jehovas Vittne. Han engagerar sig mycket i kyrkan 

och går flitigt i tjänsten vilket innebär att han knackar dörr och representerar Jehovas Vittnen. 

Benjamin ringer som nittonåring på hos Paul som bjuder in och överrumplar honom genom att 

genomskåda Benjamins homosexualitet och bjuda in även honom till julaftonsfirandet. Rasmus 

och Benjamin träffas hemma hos Paul på julafton och blir ett par. Benjamin har under sin 

uppväxt försökt att förtränga sin homosexualitet eftersom att det inte skulle gå att leva som 

öppet homosexuell och medlem i Jehovas Vittnen. Det kommer därmed att ta ytterligare några 

år från att Benjamin blir tillsammans med Rasmus till att han berättar för sina föräldrar och 

förskjuts från den religiösa gemenskapen. Med på julafton är även Reine, som redan då börjar 

insjukna i aids och kommer att bli en av de första i Sverige att dö i sjukdomen. Bengt är en ung 

och vacker scenskolestudent med en lovande framtid som skådespelare, som också deltar i 

julaftonsfirandet. Ytterligare två i gänget är paret Lars-Åke och Seppo, varav Lars-Åke snart 

kommer att insjukna i aids och gå ett mer utdraget sjukdomsförlopp än Reine till mötes. Gänget 

utgör också en del i en större grupp i Stockholm – en stor grupp av öppet homosexuella män. 

Eftersom de umgås relativt separat med egna mötesplatser så kommer de att fungera som en 

subgrupp i samhället. Det går att argumentera för att de indirekt benämns på ett sådant sätt, 

både av sig själva och av andra delar av samhället.  

Gardell lämnar ibland den fiktiva berättelsen för att i ett mer direkt tilltal med läsaren 

redogöra för uppgifter om hur fördomar, rädsla och bristande kunskap präglade den vård som 

de drabbade i början förpassades till. Han berättar vidare om olika initiativ som organisationer 
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och personer tog för att göra vården mer rättvis och värdig. Han redogör för hur samtalet om 

epidemin fördes i media och hur de homosexuella inte sällan själva skuldbelagdes på olika sätt. 

Gardell berättar även om organisationen RFSL:s utveckling och inre konflikter under 80-talet, 

vilket kommer att utgöra en del av studiens analys.  

Till grund för romantrilogin ligger både ett gediget researcharbete och författarens egna 

upplevelser, vilket gör den till en stark vittnesskildring och ett viktigt bidrag till det svenska 

historieskrivandet, varför den har valts som material för studien. Eftersom temana berör 

stigmatiserande av grupper och identiteter är verket ett tacksamt underlag för en analys om hur 

skam konstrueras. Den teori om skam som används i studien förklarar skam som ett 

konstruerande av maktstrukturer, vilket torde både påverka och påverkas av redan befintliga 

maktstrukturer i samhället, varför jag anser att verket utgör ett fruktbart material för den valda 

teorin.  

 

1.4 Metod  

Analysen tar avstamp i en textcentrerad läsning av verket och ämnar därmed inte att undersöka 

författarskapet eller författarens livsåskådning. Torsten Pettersson redogör i ”Livsåskådningar 

i skönlitteraturen – författarcentrering eller textcentrering?” för hur livsåskådningsforsking till 

viss del liknar den traditionella idéhistoriska metoden, men utan att nödvändigtvis placera 

livsåskådningen i ett idéhistoriskt sammanhang (2003, 11). Skönlitteratur öppnar för 

möjligheten att alternativa livsåskådningar förmedlas eller gestaltas genom de fiktiva 

karaktärerna utan att författaren behöver stå till svars för dessa (2003, 16). Även om den 

textcentrerade analysen inte har för avsikt att analysera författarskapet kommer vetskapen om 

vem som producerat texten oundvikligen att färga läsningen, menar Pettersson och avfärdar 

förslag från bland annat Foucault om renodlade textcentrerade läsningar (2003, 19). Snarare 

pendlar läsningen mellan fokus på författare och text varpå följande analys lägger betoningen 

på texten. Analysen kommer därmed att på flera sätt säga något om författaren men min 

intention är att inte förlägga fokus vid detta. Istället försöker jag att ta mig an textens innehåll 

som sådant i en textcentrerad läsning. 

Maria Essunger knyter i ”Poetisk filosofi” (2018) an till Petterssons försök att definiera 

skillnaden mellan klassisk respektive skönlitterär framställning av filosofi, där den poetiska 

bjuder in mottagaren att besvara de livsfrågor som behandlas istället för att leverera färdiga svar 

(2018, 177). Essunger låter inte någon traditionell definition av poesi inskränka den 

poetiskfilosofiska metoden utan menar att poesi återfinns i olika konstformer, fiktioner och i 

verkligheten (2018, 178). Poesin karaktäriseras bland annat av dess förmåga att rubba läsarens 
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konventionella världsomfattning genom att ropa efter läsarens gensvar och reaktion. På detta, 

ibland provokativa, sätt ställs livets eviga frågor med sina paradoxer och komplexitet. Essunger 

benämner det som följer frågorna för kreativ tystnad (2018, 179), i vilken läsaren ges utrymme 

att tolka texter interaktivt. Essunger förklarar kommunikationen texten och läsaren emellan som 

sårbar eftersom den alltid är bruten (2018, 180). Det går däremot också att förstå brutenheten 

som en styrka, då denna möjliggör att texten läses på andra sätt än det av författaren tänkta. 

Det är av yttersta vikt att inte räkna bort sig själv som läsare ur ekvationen, allra minst i 

vetenskapliga sammanhang. En text är aldrig fri sin läsare och kan inte därmed inte självständigt 

säga något, samtidigt som texten sätter en del gränser för vilka tolkningar eller läsningar som 

är möjliga. Essunger benämner den insikten som hermeneutisk medvetenhet (2018, 180). För 

att uppnå hermeneutisk medvetenhet krävs reflektion kring pendelrörelsen mellan text och 

läsare och en förståelse för att texten inte helt självständigt väcker frågor. Frågor väcks hos 

läsaren i mötet med texten och i den tolkningsprocess läsning innebär, vilket innebär interaktiv 

texttolkning. Snarare än att söka efter av texten färdigkonstruerade svar bör analysen ses som 

ett försök att föreslå svar på de frågor som identifieras av mig som läsare i verkets kreativa 

tystnad. 

  

1.5 Teori 

Jean-Paul Sartre formulerar i Varat och Intet (1984) sin förståelse av skammen som en reaktion 

på ett objektsblivande. När en person betraktas av någon annan så blir denna ett objekt i relation 

till det subjekt som betraktar. Subjektspositionen kommer Sartre att benämna som Den Andra 

och betraktandet benämns som Blicken, vars symbol utgörs av ögon (1984, 155). Det finns 

enligt Sartres existentialism ingen kärna som utgör jaget eller någon inre essens att leta efter. 

Istället är människan vad Den Andre ser och jaget blir till i relationen med andra (1984, 143). 

Sartre exemplifierar objektsblivandet med en man som i tron om att han är ensam kikar genom 

ett nyckelhål. Mannen varken reflekterar över eller identifierar sig med handlingen. Det är först 

när mannen hör steg bakom sig som han inser att hans jag förknippas med handlingen hans 

kropp utför (1984, 156). Mannen förstår att Den Andre ser honom som en person som kikar 

genom nyckelhål, vilket gör att han också blir en sådan. Människan kan nämligen inte bli något 

i sin ensamhet utan behöver något att vara i relation till för att kunna vara, vilket subjektet 

bestämmer. Utan ett subjekt skulle människan inte reflektera över sitt vara och därmed inte 

heller vara något och således inte heller sakna att vara något utan endast existera i ovisshet. 

Mannen vid nyckelhålet drabbas av skam i form av en omedelbar rysning från huvudet ner till 

fötterna och skäms över sig själv, det som han från och med nu är, inför Den Andre. Skammen 
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innebär även ett medgivande av vad subjektet ser (1984, 144). Personen som blir påkommen 

kikandes genom ett nyckelhål medger i och med skammen att det som subjektet ser är korrekt 

och den medger sig själv som objekt.  

Varför handlingar innebär olika grad av skam menar Sartre beror på vad handlingen 

hänvisar till för subjektet. Ingen handling är bra eller dålig, enligt existentialismen. Hur en 

handling, och därmed handlingens utförare, bedöms beror av subjektet och dess associationer 

till handlingen. En hammare, menar Sartre, kan inte förstås i sig självt. Hammaren förstås av 

subjektet, och definieras därmed utifrån det ändamål eller funktion subjektet uppfattar som 

hammarens (1984, 217). En främmande man på tunnelbanan som läser sin bok, ovetandes om 

att han är betraktad, är sådan som han ter sig för subjektet och förknippas med vad han av 

subjektet hänvisas till (1984, 219). Det som säger något om hans identitet som till exempel hans 

ring på fingret, menar Sartre inte hänvisar till hans subjektivitet utan fortsätter att låsa honom 

vid objektpositionen. Ringen han bär på fingret påverkar hans identitet på det sätt subjektet 

förstår ringens innebörd. Om ringen sitter på vänster ringfinger och subjektet kommer från en 

kontext där det är placeringen för vigselringen så kommer objektet att förstås som en gift 

person, oavsett om han är det eller inte. Om objektet dessutom är medveten om hur subjektet 

uppfattar ringens innebörd kommer han att i just den relationen förstå att han uppfattas som gift 

och kunna förhålla sig till det. På sätt och vis, skulle Sartre mena, eftersom en persons vara blir 

till i relationen med ett subjekt skulle mannen på tunnelbanans vara (i den här specifika 

relationen) innebära att vara gift, oavsett om han är det eller inte. 

Luna Dolezal bearbetar Sartres förståelse av skam i “Reconsidering the Look in Sartre´s 

‘Being and Nothingness’” (2012) och kategoriserar Blicken och skam i tre olika nivåer. De två 

första nivåerna kommer i den här uppsatsen gemensamt att förstås som den epistemologiska 

nivån vilket innebär att objektet inser att denna har brutit mot någon social regel och gjort något 

värt att skämmas för och kan i och med Blicken från Den Andre utvärdera sig själv (2012, 6–

7). Den tredje och ontologiska nivån innebär att Blicken ges ontologisk betydelse och påminner 

objektet om dess existens och medvetandegör den sårbarhet det innebär att vara människa 

(2012, 8). Det är således inte enbart en skamfylld handling som utgör källan till skam, utan den 

skamfyllda handlingen fungerar som en påminnelse om att vara en människa som kan dö.  

Dolezal menar vidare i “Shame, Vulnerability and Belonging: Reconsidering Sartre´s 

Account of Shame” (2017) att skam är ett uttryck för det mänskliga behovet av relation till 

andra genom den fysiska kroppen (2017, 422). Hon förklarar skammen som primär känsla i det 

faktiska, biologiska blivandet av människan. Ett spädbarn kräver närhet och mättnad och skriker 

när den inte får detta, vilket är ett uttryck för skam. Separation från vårdgivaren innebär ett 
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direkt hot. Därmed utgör skam för spädbarn en smärtsam respons på misslyckande att nå ett 

idealt stadium (närhet och mättnad) (2017, 433). Rädslan för separation och sårbarhet som är 

avgörande för spädbarnets överlevnad hänger sig kvar hos människan även när dessa inte längre 

är livsavgörande, vilket Dolezal förklarar som övergång från fysisk till social överlevnad (2017, 

434). Det kollektiva trauma av separation som livets början iscensätts i både den bibliska och 

grekiska mytologins skapelseberättelse. När Adam och Eva kommer på att de är betraktade (av 

Gud) drabbas de av sitt eget vara och förstår sig själva som objekt. Först då, genom Den Andres 

Blick, ser de att de är nakna och täcker sina könsorgan med löv (2017, 429). Den nakna kroppen 

innebär sårbarhet och försvarslöshet och i den uppenbarelsen separeras de från paradiset, där 

de tidigare endast existerat utan självreflektion. Att klä sig som Adam och Eva gjorde är att 

dölja objektpositionen, eller åtminstone ett försök till att dölja denna och en strävan efter 

subjektspositionen (2017, 430). Den grekiska mytologins skapelseberättelse, där människan 

skapas genom en klyvning av en dubbelsidig och allsmäktig varelse som utmanade Guds 

kontroll, innebär också att människan blir människa i skammen av att vara naken, kluven 

(separerad) och sakna kontroll (2017,431). I båda skapelseberättelserna förklaras skam som den 

första känslan, i vilken människans blivande och varseblivande sker.  

Att känna skam är att förknippas med sin kropp, som påminner om det biologiska ursprunget 

som i sin tur påminner om människans dödlighet. Att stå naken inför påklädda människor skulle 

för många innebära skam då den nakna på ett tydligare sätt hänvisas till sina biologiska 

begränsningar (2017, 430). Att bli påkommen att utföra en handling som drivs av begär eller 

drifter, som ju sexakten är ett exempel på, hänvisar människan på samma sätt till det djuriska, 

sårbara och dödliga. Därutöver är den sjuka kroppen en kropp som svikit dess bärare och är 

därmed en särskild källa till skam, menar Dolezal (2017, 432). Dolezal undersöker kläder som 

skydd från objektpositionen och menar vidare att den bland andra västerländska människans 

iver att hävda förnuft, rationalitet och närhet till Gud är en annan form av kläder (2017, 432). 

Om kläder i bokstavlig mening skyddar den nakna kroppen så skyddar idén om förnuft eller en 

nära gudsrelation mot att framstå som kontrollerad av drifter och därmed av sitt biologiska 

ursprung. Den människa som önskar framstå som förnuftig hävdar kontroll över sin kropp och 

över sin dödlighet. 

Dolezal förtydligar att den faktiska blicken från en person ska förstås som en symbol för 

Blicken, vilken inte behöver ett par ögon för att påverka ett objekt (2012, 5). En person kan i 

sin ensamhet känna skam genom att den ser sig själv genom en tänkt Blick. Den menar sig 

därmed veta, kanske av erfarenhet, hur ett subjekt skulle betrakta denna vid en eventuell närvaro 

och medge det eventuella betraktandet vilket leder till skam. Det är inte långsökt att anta att den 
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tänkta Blicken tillhör majoritetssamhället och representerar av samhället fastlagda normativa 

värden. De handlingar som av majoritetssamhället hänvisas till negativa värden kan komma att 

bli de som det ensamma objektet medger inför den tänka Blicken.  

Subjekt-objektrelationen är i mångt och mycket en maktrelation eftersom subjektet 

bestämmer objektet. Bestämmande eller tilldelande av de olika positionerna kan ses som en 

maktkamp som någon vinner och erkänns som vinnare av objektet. Makten både tas och 

tilldelas i interaktionen mellan de parter som ingår i subjekt-objektrelationen. Låt oss för ett 

ögonblick återgå till mannen som bli påkommen kikandes genom ett nyckelhål. Under en kort 

stund pågår en maktkamp mellan den som kommer på och den påkomna. Sartre utgår endast 

från de beskrivna handlingarna och antar att den påkomne tilldelas och medger 

objektpositionen. Det går dock att komplicera förloppet genom att tilldela exemplets aktörer 

mer komplexa maktrelationer. Om den kikande mannen vore en kung i ett feodalsamhälle och 

den som kommer på honom en del av tjänstestaben finns möjligheten att kungen ändå vinner 

maktkampen och i egenskap av subjekt bestämmer objektet som någon som borde skämmas 

över att smyga på folk på det sättet. En del har således lättare att både ta och få 

subjektspositionen. Eftersom majoritetssamhället utgör en trygghet i form av majoritet 

(åtminstone en tänkt sådan) torde den som vid det givna tillfället i störst grad representerar 

denna även med störst lätthet inta subjektspositionen. Det kan därför förstås som ett privilegium 

att tillhöra det normativa majoritetssamhället och inte i lika stor grad utsättas för Blicken (på 

gruppnivå) som vid ett avvikande från denna. 

Skammen kan på en teoretisk nivå förklaras som ett enkelt samspel. Att applicera teorierna 

på ett verk visar däremot på hur dynamisk skammen kan te sig och hur föränderligt och 

komplext samspelet mellan objekt och subjekt är. Begreppen objekt och subjekt kan användas 

både på individer och på hela grupper vilket komplicerar samspelet ytterligare. En person kan 

därmed fungera som objekt i en gruppgemenskap men som subjekt på individnivå vilket skapar 

en dynamik i skammen och förklaras som skammens dynamiska former.  

 

1.6 Forskningsläge 

Med anledning av den kristna reformationens 500-årsjubeleum föreslår Risto Saarinen i 

”Recognition and Reform in Nordic Fiction: Jonas Gardell and Jussi Valtonen” (2016) Gardell 

som en nutida reformist. Saarinen tar avstamp i trilogin Torka aldrig tårar utan handskar och 

intresserar sig för vilka samhällsproblem Gardell genom trilogin både synliggör och i längden 

ämnar förändra. Utifrån Honneths erkännandeteori analyserar Saarinen romankaraktärernas sätt 

att identifiera sig själva genom att igenkännas eller erkännas av någon annan. Erkännandeteorin 
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antar att identiteter skapas genom ett erkännande vilket i sig kräver någon form av kollektiv 

godkännande för att fungera. Ordet recognition översätts i theory of recognition till erkännande 

men ordet bjuder en tvetydighet eftersom det också kan betyda igenkännande.  

Saarinen liknar den dramaturgiska vändningen när Penelope känner igen Odysseus efter 

hans långa resor vid Paul som utan att ha träffat Benjamin tidigare känner igen honom som 

homosexuell (2016, 160). Benjamin kan först erkänna sin identitet som homosexuell efter att 

ha blivit igenkänd av Paul. Saarinen trycker på det paradoxala i att Benjamin som ett Jehovas 

vittne ämnade omvända Paul genom att känna igen honom som ett Jehovas vittne men istället 

själv blev igenkänd (2016, 161). Pauls förmåga att känna igen eller erkänna vann onekligen 

över Benjamins, vilket vara ett resultat av karaktärernas olika inneboende förutsättningar att nå 

identiteten Jehovas vittne respektive homosexuell. Att Paul skulle erkänna sin identitet som 

Jehovas vittne låg uppenbarligen längre bort än att Benjamin skulle erkänna och identifiera sig 

som homosexuell.  

Saarinens analys skiljer sig från denna studie då Honneths förståelse av identitetsskapande 

innebär att erkännandet stannar hos betraktaren. Sartres förklaringsmodell å andra sidan, 

konstruerar en ytterligare kommunikativ studs tillbaka till objektet som måste erkänna vad 

betraktaren ser (eller erkänner om man så vill). Det går dock att peka på hur Pauls igenkännande 

av Benjamin som homosexuell även förutsätter Benjamins egna erkännande av identiteten.  Om 

det egna erkännandet inte behövdes hade Benjamin med lätthet kunnat känna igen Paul som 

Jehovas vittne och fastställa den identiteten. Den erkända måste således bekräfta det erkända, 

vilket underlättas om ett inneboende frö av en eventuell identitet väntar på att få bli igenkänd 

och sedan bekräftad.  

Cecilia Trenter adresserar i “Jonas Gardells Torka aldrig tårar utan handskar som kulturellt 

minne” Gardell som historieskrivare och verket som ett kulturellt minne (2020, 55), vilket kan 

liknas vid hur Saarinen utlyser Gardell som en nutida reformist. Trenter sammanfattar utifrån 

Jan och Aleida Assmans forsking ett kulturellt minne som ett kollektivt minne av ett trauma 

förmedlat av en elit bestående av journalister, forskare, författare och framträdande 

kulturpersonligheter, vilken Gardell kan kategoriseras in i (2020, 56 och 59). Eftersom alla 

berättelser inte platsar i det kollektiva minnet sker en urskiljningsprocess där personer med hög 

status och tillgängliga berättelser ges utrymme att skapa det kulturella minnet. Konflikter kan 

uppkomma om vem som får berätta om en händelse och därmed vem som äger berättelsen. När 

traumat aids ska minnas aktualiseras frågor om vilka minnet ska omfatta och vem som har 

överlevt traumat. Trenter intresserar sig för huruvida traumat minns som ett historiskt sådant 

när det fortfarande är ett pågående trauma för många i världen idag (2020, 58). Om aids 



11 

 

förklaras som ett historiskt trauma torde detta bero på att den icke-drabbade bjuds in till att i 

större utsträckning identifiera sig med de under 80-talet drabbade männen än de människor som 

fortfarande drabbas. Trenter drar en parallell till Sydafrikas berättelse om aids, vilken präglas 

av tystnad och förnekelse. Så länge traumat pågår försvåras, om inte omöjliggörs, skapandet av 

ett kulturellt minne (2020, 58).  

Förutom hög status behöver skaparen av ett kulturellt minne en tillgänglig berättelse. Ett 

vittnesmål om ett trauma behöver inte nödvändigtvis vara varken fullständigt, 

sammanhängande eller begripligt. Men ett ofullständigt vittnesmål kommer få svårare att tränga 

in i det kollektiva medvetandet och skapa ett kulturellt minne. Vittnesmålet måste likna ett 

minne och struktureras som en berättelse för att på ett tillgängligt sätt nå och forma gruppens 

identitet (2020, 60). En grupp som inte själva har upplevt aidsepidemin kommer därmed kunna 

minnas den gemensamt och i längden identifiera sig med den på sättet vilket kulturminnet 

formas. Ett exempel på ett kritiserat kulturminnesskapande är aidsskildringen och 

dokumentärfilmen How to Survive a Plague av David France (2012). France har kritiserats för 

att gestalta kampen för rättvis vård i USA:s aidsepidemi som ett krig där den vita homosexuella 

mannen har överlevt och icke-vita hbtq-personer fallit offer (2020, 58). På ett liknande sätt 

belyser Dirk Gindt hur väl Gardells trilogi svarar mot samtidens kapitalism genom att på ett väl 

uttänkt sätt ge ekonomisk lönsamhet till både bokförlaget och tv-seriens producent. Gindt pekar 

på den ekonomiska aspekten bakom skapandet av kulturella minnen, utan att förneka vikten av 

Gardells vittnesbörd (2020, 63), vilket bekräftar Trenters sammanfattning av Jan och Aleida 

Assmans beskrivning av skapandet av kulturella minnen som en makthandling. 

Trenter lyfter i hur analysen om samhörighet och identitetsskapande når sig ut ur fiktionen 

och adderar läsaren i ekvationen. Resonemanget skiljer sig från min studie men bidrar till denna 

genom att speglandet delar beröringspunkter med de teorier om skam- och varseblivandet som 

används. Trenters text kompletterar tidigare nämnda teorier eftersom de blickar och erkännande 

Sartre och Honneth utformar ges ytterligare en dimension. För när dessa förekommer i litteratur 

utgör läsaren på sätt och vis en av karaktärerna som erkänner eller erkänns, betraktar eller 

betraktas. 

Sally R. Munt framför i ”Expulsion: The Queer Turn of Shame” (2007) en analys av serien 

Queer as Folk utifrån bland annat Judith Butlers förståelse av skam. Munt förklarar skam som 

en reaktion på separation och en längtan efter det förlorade (2007, 100), vilket påminner om 

Dolezals förklaring. Munt använder i likhet med Dolezal syndafallet som symbol för skam med 

en särskild betoning på fall. Ett fall från en hög status till en upplevd lägre sådan utlöser, enligt 

Munt, skamkänslor. Minoritetsgrupper kan känna den här typen av skam om de tvingas av andra 
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att känna sig underlägsna ett socialt ideal. Munt exemplifierar en sådan minoritetsgrupp vid 

homosexuella, som även kommer att bli fokus för hennes analys (2007, 80). Fallet från idealet 

ska därmed inte förstås som att personen någon gång måste ha tillhört idealet för att sedan inte 

längre göra det, utan snarare som en förståelse för att ett socialt ideal existerar och att denne 

inte tillhör detta. Längtan efter reparation behöver nödvändigtvis inte innebära en längtan mot 

en annan, mer normativ identitet utan kan snarare utgöras av en drivkraft mot att inte uppfattas 

underlägsen någon annan. Reparationen behöver därmed inte förstås bokstavligt eftersom en 

känsla av samhörighet nödvändigtvis inte behöver ha funnits.  

 

2. Analys 

Analysdelen är strukturerad i fyra delar där varje del inleds med en eller flera scener ur verket. 

Scenerna följs av redogörelse för hur de olika förståelserna för skam kan appliceras och vad det 

säger om karaktärernas position i samhället. Varje del är rubriksatt utifrån den för delen unika 

process. En förändring i processerna som ger skam sker mellan varje del, vilka rubrikerna ämnar 

fånga. 

 

2.1 Objektiverande och medgivande 

Ett exempel på hur skam uppkommer hos objektet i subjektets Blick gestaltas då Rasmus, en 

av huvudkaraktärerna, tar studenten i romantrilogins första del. Han är ännu inte öppen med sin 

homosexualitet. Efter att Rasmus sprungit ut från skolan och gratulerats av sina släktingar ser 

han hur föräldrarna ordnat ett studentflak med björkris och en stol där Rasmus ensam ska 

skjutsas hem. Rasmus stelnar till när han ser det ensamma flaket. Det är tydligt hur de andra 

studenterna åker tillsammans på gemensamma flak hem till stora studentmottagningar och 

Rasmus försöker dölja att han skäms genom att tafatt vinka till några klasskamrater (2012, 55). 

Framme i det mindre samhället Koppom passerar de några killar från Rasmus grundskola som 

inte har gått gymnasiet, vilket Rasmus mamma tydligt påpekar inför Rasmus. Tidigare 

sekvenser låter läsaren veta att killarna har på initiativ av den som heter Erik utsatt Rasmus för 

våld och trakasserier under barndomen (2012, 36). När Rasmus åker förbi killarna sittandes 

ensam på studentflaket skäms han mot sin vilja. Rasmus hånas av killarna då Erik skriker 

”bögjävel” och kastar ett äpple på Rasmus medan de andra skrattar.  

Rasmus böjer på huvudet för att slippa möta de andra killarnas föraktfulla blickar. Han vet att han 

inte borde, men han kan inte hjälpa att han skäms. Erik väger sitt halvätna äpple i handen och säger 

till de andra killarna. ’Titta nurå!’ Sedan siktar han och kastar äpplet på Rasmus. Det träffar med en 
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dov duns i bröstet. Rasmus darrar till, men han skyddar sig inte, hukar inte, svarar inte, sitter bara 

där på sin lövade tron på lastbilsflaket. Vänder bort sitt huvud. Skäms. De andra jublar när Erik 

träffar Rasmus med äpplet. Uppmuntrad ropar Erik efter honom. ’Bögjävel!’. (2012, 58) 

Att Rasmus känner skam kan förstås som ett resultat av att han först har gjorts till ett objekt av 

Erik och sedan går med på – medger – subjekt-objektrelationen mellan dem, även om det sker 

mot Rasmus vilja. Erik intar subjektspositionen vilket reducerar Rasmus till objektet. Att Erik 

tillhör en grupp skulle kunna underlätta tilldelandet av objektpositionen. Rasmus befinner sig i 

underläge sett till antal (eftersom han är ensam) och har troligtvis objektiverats av gruppen 

under stora delar av sin barndom, av tidigare scener att döma. Att skrika ”bögjävel” kan vara 

ett sätt för Erik att placera Rasmus i en stigmatiserad subgrupp, vilket Munt konstaterar att 

homosexuella i en del kontexter utgör (2017, 80), och därmed frigöra sig själv från att hamna i 

objektposition. Eftersom Rasmus har genomfört studier på högre nivå än Erik kan 

objektiverandet vara en strategi för honom att själv undvika att känna skam för sin lägre 

utbildningsnivå. Interaktionen dem emellan kan ses som en kamp mellan subjektspositionen, 

vilken Erik vinner då Rasmus med större lätthet än Erik medger objektpositionen och de 

egenskaper som hans varande hänvisas till. Detta kan säga något om den specifika situationen 

och de olika aktörernas personligheter. Det kan också säga något om samhället i stort. Utifrån 

exemplet går det att dra en slutsats om att homosexualitet är mer skamfyllt än en låg 

utbildningsnivå i det tidiga 80-talets Koppom.  

Rasmus är inte öppen med sin homosexualitet men om Erik har sina aningar och vill 

objektivera Rasmus så lär han tilldela honom den etikett som han tror att Rasmus med störst 

sannolikhet skulle medge, vilket han lyckas med. Om Rasmus hade varit öppen med sin 

homosexualitet hade det funnits en möjlighet att försöka ”äga” identiteten och möta Eriks blick. 

Istället blir hans homosexualitet något han själv döljer och som Erik nästintill kommer på 

honom med. Den som blir påkommen med något den försöker dölja försätts nästan per 

automatik i en utsatt situation och får svårt att erövra en subjektsposition. 

Att möta Eriks blick skulle kunna göra objektiveringen mer påtaglig, varför Rasmus vänder 

bort blicken. Erik utgör subjektet i scenen och ges därmed makt att bestämma vad som är värt 

att skämmas över, vilket i den här kontexten är homosexualitet eller att avvika från 

maskulinitetsnormen (vilket homosexualitet innebär). Blicken får Rasmus att skämmas, vilket 

innebär att Rasmus är medveten om hur han själv förstås och medger detta. Det negativa som 

homosexualitet uppenbarligen hänvisas till, bland annat avvikandet från maskulinitetsnormer, 

och den skam som det innebär skulle kunna vara en anledning till att Rasmus håller sin 
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homosexualitet hemlig i Koppom. Det är även en uttalad anledning till att Rasmus sedan flyttar 

till Stockholm.  

 

2.2 Erövrande av subjektspositionen och icke-medgivande  

Rasmus flyttar efter studenten till Stockholm för att studera konst. I början känner han inga 

jämnåriga utan ägnar fritiden åt att promenera runt i staden. Han njuter av att människorna i 

staden varken stirrar eller ropar elakheter. Han betraktar sin spegelbild i ett skyltfönster och 

upplever sig själv som en del av massan, även om han inte menar sig smälta in helt (2012, 118–

119). Även om Rasmus till en början är själv i Stockholm upplever han sig inte betraktad på 

samma sätt som i Koppom. Han verkar inte skämmas, vilket skulle kunna betyda att den tänkta 

Blicken, som Dolezal menar objektiverar i objektets ensamhet, inte utgörs av den Blick som 

Erik i Koppom utsatte Rasmus för. Alternativt skulle Rasmus i Stockholm till skillnad från i 

Koppom ha möjlighet att inte medge det Blicken hänvisar objektet till. Det vill säga, inte medge 

att homosexualitet hänvisas vid något värt att skämmas över. Eftersom skam kräver objektets 

medgivande bryts kedjan om detta inte ges.  

Rasmus kommer senare att lära känna andra homosexuella män som liksom han har flyttat 

från mindre orter till Stockholm och bildat en gemenskap. Karaktären Paul fungerar som en 

omhändertagande mittpunkt i gemenskapen. Att ta hand om sina vänner och bjuda nya in i sin 

vänskapskrets och därmed in i den större gemenskapen av homosexuella män är ett kall Paul 

har (2012, 125). Citatet nedan belyser hur männen dras till varandras sällskap och skapar en ny 

gemenskap som är starkare än den till deras familjer. Cafét Piccolino, som de fikar på, utgör en 

knytpunkt för den subgrupp de är en del av.  

[D]e har alla brutit upp och lämnat sina familjer och barndomshem, övergivit de jävla platser där 

barn de lekt, de har lämnat sin barndom och sina nederlag och nu är de här: en vacker höstdag i 

oktober, den kanske sista lördagen som Piccolino hålller öppet, och de har återskapat sig själva, sina 

vuxna liv här, i den här staden, med andra som är som de, och Paul tar hand om dem alla. (2012, 

124) 

Av framställningen att döma har männen som citatet ovan syftar till upplevt barndomen på 

liknande sätt som Rasmus, vilken de har lämnat för att söka sig till likasinnade. Raden 

”övergivit de jävla platser där barn de lekt” (2012, 124) anspelar på dikten ”Ensamhetens 

tankar” ur Vallfart och vandringsår (1988) av Verner von Heidenstam. Diktjaget ser nostalgiskt 

tillbaka på sin uppväxtort och ”stenarna där barn jag lekt” (1988), vilket Gardell troligtvis vill 

mena är ett privilegium som öppet homosexuella under 80-talet inte hade. Den lilla gruppen av 
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vänner utgör en stark gemenskap som ämnar ersätta familjen. Den större gruppen – 

homosexuella män – utgör en subgrupp i Stockholm med separatistiska mötesplatser, både 

officiella och inofficiella. Stockholm förknippas för Rasmus med den nya gemenskapen. Men 

den utgör endast en symbol för denna, då en del av männen växt upp i Stockholm men ändå 

behövt göra en liknande flytt som Rasmus. Flytten har då skett mer socialt än rumsligt.  

Om cafét Piccolino utgör en inofficiell mötesplats för subgruppen är RFSLs lokal Klubb 

Timmy en officiell mötesplats. Under 70-talet hade gardiner dragits för fönstren så fort någon 

varit i lokalen med anledning att skydda medlemmarna. Under 80-talet hade yngre och, 

förklaras det, mer radikala medlemmar kämpat för att bli kvitt gardinerna. Syftet med 

öppenheten skulle vara att visa att RFSLs medlemmar och klubbens besökare inte är konstigare 

än någon annan. ”Är det inte lika bra att visa att vi bara dricker öl och kaffe” (2012, 169) lät 

argumentet.  

Att gardinerna dras undan möjliggör andras blickar in i lokalen. De förbipasserande 

symboliserar Den Andre och deras betraktande fungerar som Blicken. Tidigare har RFSL och 

homosexualitet inneburit så mycket skam att gardiner har behövt skydda medlemmarna från 

Blicken. Men att dessa nu dras undan och exponerar medlemmarna för Blicken kan tyda på den 

av olika anledningar inte längre innebär lika mycket skam. En av anledningarna kan vara att 

medlemmarna har bytt ut den samhälleliga Blicken till varandras Blick. Genom att umgås öppet 

utan att gömma sig positionerar de sig själva som subjekt åt varandra. Eftersom de i sina 

objektpositioner betraktas av ett subjekt som inte bestämmer homosexualitet som skamfyllt är 

det inget som de som objekt kan känna skam över. Men, kan tänkas, hade de inte kunnat utgöra 

subjekt åt varandra även då gardinerna var fördragna? I sak ja, enligt Sartre. Men det skulle ske 

på individuell nivå. Även om RFSLs medlemmar börjar fungera som varandras subjekt innanför 

gardinerna kommer Den Andre som majoritetssamhället att fortsätta att i viss utsträckning 

fungera som subjekt, eftersom de fortfarande befinner sig i samhället. Munt betonar hur olika 

Blickar väger olika tungt beroende på maktställning i samhället, vilket talar för att den 

samhälleliga Blicken aldrig helt avlägsnar sig.  

Som grupp skulle de fortfarande fungera som ett objekt som tillsammans tar paus från 

subjektets direkta betraktande. Den tänkta Blicken skulle dock följa med in bakom gardinerna. 

Trots, eller kanske just på grund av de fördragna gardinerna finns den samhälleliga Blicken 

närvarande. Det kan förstås som ett konstaterande av att om den, om den nådde in, hade 

objektiverat och dömt RFSL:s medlemmar och att dessa inte hade kunnat värja dömandet. En 

förutsättning för skam innebär enligt Sartre att objektet går med på, medger vad Blicken ser och 
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det negativa som Blicken hänvisar till. Att dra undan gardinerna är ett tecken på eller ett försök 

till ett värjande för Blicken och en vägran att medge vad Blicken hänvisar homosexualitet vid.  

Gardinerna kan jämföras med Rasmus ovilja att möta Eriks blick på studentdagen. Eftersom 

han medger Blicken skäms han, vilket skulle förvärras av att möta Eriks blick. Att inte möta 

blicken tyder på att det finns något att skämmas över. Även om Rasmus inte ser Eriks ögon gör 

de sig påminda genom ansträngningen att titta bort. På samma sätt gör samhällets Blick sig 

påmind genom det skydd mot denna som gardinerna ger. Att dra undan gardinerna hade för 

Rasmus inneburit att möta Eriks blick och vägra medge denna, vilket hade varit svårt eftersom 

maktstrukturer inte enkelt rubbas. Subjekt-objektrelationen är i hög grad en maktrelation. Vid 

varje tillfälle där majoritetssamhället tilldelas och tar subjektspositionen tar de också återigen 

makten. För att avstigmatisera homosexualitet måste de homosexuella ges och ta makt, vilket 

börjar ske när de slutar medge majoritetssamhället som subjekt. Rasmus ovilja att skämmas 

inför Erik på sin studentdag delas troligtvis av flera andra i subgruppen och tar sig i uttryck i 

det till synes systematiska arbetet mot subjektets Blick och objektets medgivande. Att helt själv 

förändra subjekt-objektrelationen och medgivande skulle te sig svåröverstigligt, varför Rasmus 

och de andra i subgruppen tar sig an detta tillsammans. Att dra bort gardinerna är att möta 

subjektet med höjd blick, vilket Sartre menar är ett steg i att bryta objektiveringen och återta 

makten över att få identifiera sig själva istället för att av majoritetssamhället identifieras si eller 

så. Makt, menar Sartre, är något som både ges och tas. I det här fallet så ges subgruppen inte 

någon makt gratis utan behöver med stor möda erövra den. 

I den här sekvensen återfinns två subjekt och en skiftning dem emellan. Tidigare har 

samhället i stort fungerat som subjekt och subgruppen homosexuella män har fungerat som 

objekt. Blicken har tillhört samhället som har tagit sig makten att betrakta subgruppen och 

hänvisa homosexualitet till något negativt. Subgruppen har tidigare i egenskap av objekt 

medgivit Blicken vilket resulterar i skam. Skiftningen innebär att subgruppen nu utmanar 

Blicken genom ett icke-medgivande av denna. De har dessutom börjat fungera som subjekt åt 

varandra genom att dras till varandra, umgås öppet och motarbeta det samhälleliga subjektet. 

De har tillsammans erövrat subjektspositionen. Som varandras subjekt hänvisar Blicken inte 

längre objekten till något negativt, vilket inte lämnar något utrymme för skam. I den mån som 

samhället fortfarande fungerar som subjekt har subgruppen nya möjligheter att vägra att medge 

det negativa som Blicken hänvisar homosexualitet med, vilket omöjliggör skammen. 

Möjligheterna kan förklaras som att de som grupp stärker varandras övertygelse om att de inte 

bör skämmas. Analysen vill inte mena att ingen i subgruppen längre känner skam. Självklart är 
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det fortfarande möjligt, men på gruppnivå har subjekt-objektrelationen börjat att rubbas vilket 

påverkar maktbalansen för subgruppen i samhällelig kontext. 

 

2.3 Åter-objektivering och åter-medgivande 

När Bengt går ut scenskolan kommer hans vänner på slutuppspelet. Teaterlokalen beskrivs som 

varm och syrefattig och alla åskådare sitter tätt. Rasmus läser högt ur Aftonbladet vars löpsedel 

lyder ”Präst om homosexuella: Det är bra att de får aids!” (2013a, 29) varpå en man i publiken 

ropar ”Hörni, kan ni tiga med det där nu! Det är ju obehagligt för oss som måste sitta här i 

samma lokal. Måste ni ändå förstå” (2013a, 29). Rasmus tystnar inte utan läsare istället ännu 

högre ur tidningen.  

Rasmus och hans vänner skulle i scenen kunna förstås som objekt och mannen i publiken 

som subjekt. På en samhällelig nivå skulle subgruppen homosexuella män förstås som objekt 

och utsatta för majoritetssamhället som subjekt vars Blick mannen i publiken och prästen 

citerad i Aftonbladet representerar. En väsentlig skillnad från när Rasmus objektiverades av 

Erik i Koppom utgörs av att han inte vänder bort blicken utan fortsätter att läsa och ännu högre. 

Huruvida han och de andra männen känner skam framgår inte. Om de känner skam så döljer 

eller förnekar de det. De väljer med andra ord att inte medge vad den samhälleliga Blicken ser 

och hänvisar det sedda till.  

I trilogins andra del lyfts flera citat och rubriker från tidningar som publicerades när 

epidemin drog igång på 80-talet. De kunde lyda ”snart hotas du också” (2013a, 90), ”[d]e som 

sprider aids är mördare” (2013a, 94) eller ”en oskyldig har dött i aids!” (2013a, 92) då ett barn 

smittats via blodtransfusion och avlidit. Gardell pekar på hur tilltalet du avser den som inte är 

homosexuell, vilket förlägger om- eller de-tilltalet till homosexuella som exkluderas från det 

kollektiva vi:et. Genom att den som smittats via blodtransfusion anses oskyldig, till skillnad 

från den som smittats via sexuella kontakter, benämns den senare indirekt som skyldig, vilket 

uttalandet om att ”de som sprider aids är mörare” bekräftar ytterligare. Gardell menar att de 

som smittats genom sexuella kontakter målas upp som smittospridare och skyldiga medan de 

som fått viruset från annat håll förklaras som smittade och oskyldiga (2013a, 94). Alla drabbade 

tilltalas således inte på samma sätt i tidningarna. Inställningen som tidningsutdragen pekar på 

återfinns även i den sjukvård som aidspatienter förpassades till (2013b, 160).  

Retoriken bidrar till och pekar på ett fördömande av homosexuella som det finns fog för att 

tänka sig finns redan innan sjukdomen, men som sjukdomen nu underlättar för ytterligare. 

Mannen som på teatern uttrycker sitt obehag av att behöva dela lokal med en grupp 

homosexuella män syftar av scenen att döma på risk för smittspridning. Det går dock att 
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misstänka att det inte är endast sjukdomen i sig som utgör anledning till skam eftersom de 

drabbade som inte är homosexuella porträtteras annorlunda i media. Vid tidpunkten för Bengts 

slutuppspel är det dessutom vida känt att viruset varken smittar luftburet eller via droppsmitta. 

Trots det bemöts de som att HIV skulle smitta genom att sitta i samma lokal. Det går därmed 

att dra slutsatsen att sjukdomen fungerar som ett kanaliserande av fördömande av 

homosexualitet i sig. Att skuldbelägga homosexuella som grupp för att sprida HIV kan ses som 

ett sätt att projicera en redan existerande homofobi. Det kan te sig rimligare att beskylla någon 

för att sprida ett dödligt virus än för dennes partnerpreferens, varför bilden av homosexuella 

som virusspridare blir tacksam för de som har homofobiska föreställningar och vill sprida dessa.   

Eftersom att spridningen av HIV utgör ett allvarligt samhällsproblem är hanteringen av 

denna väldigt aktuell och diskuteras av förklarliga skäl i media. Då homosexuella män utgör en 

drabbad grupp ingår de i den mediala debatten men pratas ofta om, snarare än pratar själva. 

Omtalandet kan förklaras som att subgruppen återigen dras ut i samhällets ögon vilket 

underlättar den samhälleliga Blickens betraktande. Männen har arbetat för separatistiska 

kontexter där de själva utgör varandras subjekt som t.ex. i RFSL:s lokal. De har på det sättet till 

viss del lyckas frigöra sig från objektpositionen, vilken de nu dras tillbaka in i då gruppen åter-

objektiveras i och med den mediala bevakningen av epidemin.  

Åter-objektiverandet och kanaliserandet av homofobi kan förstås med hjälp av Sartres 

teoretisering av begreppet hänvisa. Diskursen (bland annat den mediala) som redogjorts för 

ovan möjliggör att homosexualitet hänvisas till sjukdom, vilket strider mot den bild som 

RFSL:s medlemmar försökte erövra genom att dra undan RFSL:s gardiner och ”visa att vi bara 

dricker öl och kaffe” (2012, 169). Det faktum att HIV i stor grad sprids via sexuell kontakt kan 

också förvärra skammandet. Att insjukna i aids skulle därmed kunna dra uppmärksamheten till 

den sexakt som i viss bemärkelse historiskt ha fått symbolisera det skamfyllda i manlig 

homosexualitet. Den frigörelsekamp för homosexuella som påbörjats i Stockholm möter i några 

aspekter en backlash i och med epidemin. Scenen i teaterlokalen visar hur Rasmus och de andra 

männen utsätts för men vägrar medge vad det samhälleliga subjektet hänvisar dem som objekt 

till. De motarbetar därmed skammen. 

Reine, en av Rasmus vänner, kommer att bli den första i gänget och en av de försa i Sverige 

att insjukna och avlida i aids. Han ligger isolerad på Roslagstulls infektionssjukhus. Reine har 

sett till att nästan ingen ska få reda på hur sjuk han är och var han är inlagd. Den ende som har 

hälsat på honom vid något enstaka tillfälle är Paul.  
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På isoleringen på infektionssjukhuset uppe på berget alldeles utanför stadsgränsen är han ensam, så 

fullständigt ensam att hans ensamhet blivit som ett hölje runt om honom. Men undantag för de 

vårdare och läkare som iförda skyddsdräkter, skyddshandskar och munskydd sköter om Reine möter 

han inte en enda. Jo, Paul har varit där någon gång. Men i övrigt. Han har till och med undanbett sig 

vak. Han kommer att dö utan att någon ens vakar vid hans sida. Noggrant har han sett till att ingen 

skall få veta var han befinner sig. Varken hans familj eller hans vänner. Ingen vet. På så vis är han 

redan död. Det gäller bara att stå ut den sista tiden. […] Innan han kan bli en ande som färdas vart 

som helst i universum. En ande som inte hör och inte ser, som inte hörs och inte syns, och som då 

kanske äntligen är fri. (2013a, 39 – 40) 

En anledning till Reines vägran att ta emot besök är att han vill skona sin familj från vetskapen 

om att han är homosexuell (2013a, 85). Det förklarar dock inte varför han inte gärna vill ha 

besök av vänner eller vak av vårdpersonalen. Att Reine skulle känna rädsla inför döden är inget 

som framgår. Vad som däremot framgår är Reines rädsla för bankarna på den vita dörren som 

leder in till hans isolerade rum och för dess tittfönster (2013a, 48). Tittfönstret och bankarna på 

dörren kan förstås som symboler för potentiella besökare och därmed betraktande. Det går att 

dra slutsatsen att det är andras betraktande av honom som sjuk som han räds och kanske främst 

Blickens betraktande, vilken skulle göra honom till objekt. Om frihet förklaras som att inte höra 

eller se, höras eller synas innebär frånvaron av frihet att höra och se, höras och synas. Sartre 

menar att det första steget i att vara är att bli sedd och sedan att se att man är sedd. Det man ser 

är sig själv genom den andres Blick och fördöms till att vara det man ser att Blicken ser. Utan 

den här processen, menar Sartre, omöjliggörs reflektion över den egna existensen och en 

uppfattning om att existera. Den här förståelsen av existens kan speglas i Reines uppfattning 

om att han, eftersom ingen vet var han finns, på så vis ”redan [är] död” (2013a, 39). Att leva 

skulle således vara avhängigt att höras och synas, vilket går hand i hand med Sartres förståelse 

av existensen.  

När Reine betraktas i sitt sjuka skick på sin dödsbädd bestämmer Blicken honom som sårbar. 

Dolezal benämner den aspekt av skam som påminner som döden för ontologisk skam (2012, 

8). Skam är en reaktion på det obehag det innebär att separeras från andra, eftersom ett 

spädbarns överlevnad hänger på att höra ihop med någon (2017, 433). Dolezal menar att 

mekanismen för fysisk närhet överförs i det vuxna livet till en indikation för social tillhörighet. 

Skam påminner således om den sårbara människan och är ofta kopplad till kroppen. Ju mer 

objektet förknippas med sin kropp och sitt biologiska ursprung, ju mer förknippas denna till sin 

dödlighet. Reine är synbart sjuk och vid ett betraktande skulle man se väldigt mycket kropp. 

Han kan inte längre skyla sin sjukdom med några kläder eller symboliska kläder. Den sjuka 

kroppen skulle ta uppmärksamheten från allt annat som är Reines person. En eventuell Blick 
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skulle hänvisa Reine till hans sjukdom och därmed till sårbarhet och hjälplöshet. Eftersom 

döden nalkas Reine fungerar dödlighetsskammen både i symbolisk och i bokstavlig bemärkelse. 

Reine orkar inte ens möta sina vänner som utsätts för samma typ av stigmatisering av 

majoritetssamhället, vilket kan indikera att han genom sin sjukdom enbart skäms över sin 

homosexualitet utan över sin dödlighet som sådan. Den här reaktionen skulle kunna ha mer att 

göra med att Reine är människa snarare än en homosexuell sådan, även om det inte är långt till 

tanken att hans dödlighetsskam förvärras av den stigmatisering han möter ibland annat vården. 

Reine befinner sig i en väldigt absolut objektposition vilket försätter honom i en nästintill 

absolut maktlöshet. 

Scenerna i teaterlokalen och på infektionssjukhuset visar hur homosexuella män som grupp 

till viss del har genomgått en återgång till den objektposition de hade innan den påbörjade 

frigörelseprocessen då de intog varandras subjektspositioner. I och med aidsepidemin som 

homosexuella män under 80-talet kommer att förknippas med kan samhället på ett lättare sätt 

objektivera männen. Media målar upp narrativet att homosexuella män i större grad sprider 

viruset, snarare än att de i större grad drabbas av det, vilket ger de som inte tillhör gruppen näst 

intill öppet mål att hänvisa homosexualitet till sjukdom och spridande av virus. Den första 

scenen, som utspelar sig i teaterlokalen, visar hur Rasmus vägrar medge vad den samhälleliga 

Blicken gestaltad av en man i publiken ser och vill hänvisa honom till. Eventuellt underlättas 

Rasmus vägran att medge av att han är i sällskap med sina vänner vid tillfället. Att de återigen 

blir objekt (som grupp) av personer som identifierar sig med idén om ett slags normativt ”resten 

av samhället” kan benämnas som en åter-objektivering. Mannen i publiken tillhör troligtvis 

flera olika grupper i samhället som inte nödvändigtvis behöver inneha maktpositioner. Men i 

relation till de homosexuella männen i teaterlokalen kan mannen ta sig an rollen som 

representant för det normativa majoritetssamhället och bestämma männen som avvikande, 

vilket enligt Sartres teori innebär att mannen intar subjektspositionen och objektiverar männen. 

Mannen ger sig själv på det viset makten att betrakta dem och bestämma dem enligt den av 

media förmedlade berättelsen om homosexuella män.  

Den andra scenen å andra sidan, som utspelar sig på infektionssjukhuset visar hur Reine 

medger vad Blicken ser och hänvisar honom till. Det skulle kunna bero på att han är ensam och 

på att hans sjukdomstillstånd är så allvarligt. Han vet att han kommer att dö, vilket skulle kunna 

bidra med en sårbarhet som på intet sätt underlättar någon vägran av medgivande. Från att som 

grupp ha vägrat medge Blicken sker nu ett åter-medgivande. Även när Reine är själv och skonad 

från andras blickar förstår han sig själv som objekt. Han upplever därmed en tänkt Blick, som 
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är den han tidigare upplevt. Blicken från det samhälleliga subjektet fortsätter att närvara hos 

Reine och påminna om döden, vilken han uttrycker en vilja att genom sin egen död fly från. 

   

2.4 Subjektiverande och majoritetssamhällets Blick i gruppen  

En scen där Bengt av misstag dricker ur Lars-Åkes glas skildrar hur Bengt visar rädsla för 

smittan trots att det vid den här tiden är allmänt känt att HIV inte smittar så lätt som genom att 

dela glas. Lars-Åke är påtagligt sjuk i aids och försöker visa förståelse för Bengts rädsla genom 

att ta hans hand. 

’Nähä?’ säger Bengt nyfiket och tar en klunk av en gin och tonic som står på bordet. Lars-Åke lyfter 

handen för att hejda honom. […] ’Det där var mitt glas säger Lars-Åke lågt. Bengt rycker ofrivilligt 

till. ’Var det ditt?’ Bengt får tårar i ögonen och börjar liksom darra. ’Men det är okej, det gör inget, 

vet du!’ lugnar Lars-Åke honom och tar själv en klunk ur glaset. ’Det vet jag väl!’ stammar Bengt 

och försöker le. Han ser rädd och på samma gång övergiven ut. (2013a, 167) 

Bengt reagerar starkt och visar rädsla genom att darra och få tårar i ögonen, vilket Lars-Åke 

märker. Lars-Åke påminner Bengt om att viruset inte smittar så lätt som genom att dela glas, 

vilket Bengt signalerar att han redan vet. Trots att Bengt är medveten om att han inte lider någon 

risk att smittas på grund av misstaget uttrycker han rädsla. Rädslan torde därmed bero på något 

annat. 

Bengt ser att Lars-Åke har blivit sårad. Vill beveka. ’Lars-Åke!’ Han lägger sin hand på Lars-Åkes 

hand. […] Lars-Åke lägger sin andra hand över Bengts och kramar hans hand mellan sina, som en 

omtänksam vän skall göra – men det som var nästan en alldeles vanlig kväll är nu någonting annat. 

Rädslan för smittan har smugit sig mellan dem. Lars-Åkes händer som kramar Bengts är varma och 

svettiga, och allt Bengt egentligen vill är att dra tillbaka sin hand och gå och tvätta sig. […] Bengt 

gör sig plötsligt fri, reser sig hastigt upp och går ut på balkongen. Lutar sig mot räcket. Andas djupt. 

In. Ut. Spottar ner på gatan. Spottar och spottar. Spottar tills han är alldeles torr i munnen. Lars-Åke 

ser sorgset efter honom. Knyter sina händer. Sina varma, svettiga smittade händer – så hårt att 

knogarna vitnar. (2013a, 167–169) 

När Bengt försöker signalera ånger över reaktionens blir han återigen rädd för beröring av Lars-

Åke. Gardell skriver hur rädslan för smittan har smugit sig emellan dem. Det kan dock inte 

handla om en befogad rädsla eftersom de alla vet på vilket sätt HIV smittar, vilket varken är via 

beröring eller droppsmitta. Att Bengt upprepande gånger spottar ner på balkongen kan inte 

heller ses som befogat eftersom att spotta omöjligen skulle kunna hindra HIV att spridas i 

kroppen. Att Bengt till slut drar undan sin hand och går kan förstås som ett resultat av att han 

äcklas av att Lars-Åke är sjuk. Att Lars-Åke hårt knyter sina händer och ser sorgset efter Bengt 
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skulle kunna tyda på att han inser varför Bengt går. Han tänker på sina egna händer som 

smittade, även om han vet att beröring inte smittar, vilket visar hur han går med på att hans 

egna beröring skulle vara värd att äcklas över.  

Scenen kan ses som ett exempel på hur sjukdomen har blivit något att skämmas över även 

när det samhälleliga subjektet inte är närvarande. Analysen av scenen i teaterlokalen belyser 

hur sjukdomen har underlättat för personer utanför subgruppen att inta subjektspositionen och 

men att männen har vägrat medge vad subjektet ämnar hänvisa dem till. De har försökt hålla 

fast vid att fungera som varandras subjekt eftersom de anser att homosexualitet inte är något att 

känna skam över. Denna scen visar hur subjektspositionen som utomstående tidigare lätt kunde 

inta nu har trängt sig in i gruppen. Bengt intar, tillsynes mot sin vilja, subjektspositionen genom 

vilken han betraktar Lars-Åke – objektet – som en smittospridare. Genom att visa rädsla, 

undvika beröring och spotta från balkongen signalerar han att den sjuka kroppen är något Den 

Andra äcklas över och värd att som objekt skämmas över. Lars-Åke uppfattar av allt att döma 

signalerna. Till en början motarbetar han dem genom att lägga sin andra hand på Bengts. När 

Bengt däremot drar undan händerna och lämnar rummet tittar Lars-Åke ner på sina händer och 

tänker på dem som varma, svettiga och smittade. Att Lars-Åke tänker så om sina händer kan 

ses som ett uttryck för att han, om än mot sin vilja, går med på vad Bengt som subjekt dels 

betraktar hos honom och dels hänvisar detta till. Det skulle därmed kunna innebära att det 

faktum att Bengt äcklas över beröring med Lars-Åke leder till att han äcklas och skäms över 

sin egen kropp.  

Precis som för Reine påminner Lars-Åkes kropp honom om den död som väntar honom, 

vilket förstärks av Blicken som ju påminner objektet om dennes kropp. Att Lars-Åke slås 

särskilt starkt av den ontologiska aspekten av skam är därmed inte så konstigt. Bengt är också 

påtagligt påverkad och verkar inte orka annat än att som representant för majoritetssamhället 

objektivera Lars-Åke och betrakta honom utifrån majoritetssamhällets Blick. Eftersom Bengt 

ännu inte är smittad vinner han maktkampen om subjektspositionen, och antagligen inte med 

särskild stor möda, då Lars-Åkes sjukdomstillstånd försätter honom i en mer sårbar position. 

Genom att objektivera Lars-Åke slipper Bengt att påminnas om sina egen död. Som subjekt 

slipper han att betraktas av någon Blick och behöver inte heller reflektera över vad den Blicken 

skulle se – en kropp som kan dö. Det skulle kunna ses som ett skydd och flykt från en eventuell 

dödsångest hos Bengt. 

Tidigare avsnitt har tydliggjort hur homosexuella män som subgrupp har lyckats erövra 

varandras subjektspositioner och är därmed inte lika uteslutande hänvisade till en 

objektposition. De kommer senare att i och med spridningen av HIV dras tillbaka ut som objekt 
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inför samhällets Blick, vilken det finns exempel på att både medge och inte medge. Den här 

delen av analysen visar hur samhällets Blick även har trängt sig in i gruppen. Bengt äcklas av 

Lars-Åkes beröring och får honom att äcklas över sig själv. Lars-Åkes reaktion kan förstås som 

ett medgivande av vad Bengt som subjekt hänvisar hans kropp till. Bengts handlande kan förstås 

som att han till slut inte har kunnat undvika att medge den samhälleliga Blicken. Därutöver tar 

han med sig Blicken in i gruppen även när denna är ensam och skyddad från de faktiska 

samhälleliga ögonen. Scenen belyser subjekt-objektrelationernas komplexitet. Eftersom Bengt 

på sätt och vis har godkänt det narrativ som målats upp i bland annat media om viruset är det 

något han själv utsätts för som objekt, åtminstone när han är öppen med sin homosexualitet 

(vilket han inte alltid är). I scenen med Lars-Åke är dock Bengt subjektet, men en 

ställföreträdare för den samhälleliga subjektspositionen. På det här sättet kan skammens former 

förstås som dynamiska, då samspelet mellan de olika subjekt-objektpositionerna rör sig mellan 

olika nivåer, vilket möjliggör att någon kan inta både en subjekts- och en objektposition 

samtidigt. Bengt antar på ett individuellt plan, i relationen med Lars-Åke, subjektspositionen 

vilket försätter Lars-Åke i objektpositionen. Samtidigt bidrar det narrativ som Bengt 

reproducerar till att de homosexuella männen som grupp gemensamt försätts i en 

objektposition, men en samhällelig sådan, vilken ju Bengt utgör en del av. 

 

3.  Diskussion  

Analysen av verket har synliggjort hur skam kan fungera som en markör för makt. Genom att 

synliggöra vem som känner skam och för vad går det att säga något om vilka maktförhållanden 

och normativa värden som präglar sammanhanget, vare sig det sker på grupp- eller individnivå. 

Hur skam kan ta sig i uttryck i dynamiska former och påverka gruppers och enskilda människors 

identiteter har också kartlagts i studien.  

Analysen börjar att redogöra för hur Rasmus, när han fortfarande bor i Koppom och inte är 

öppen med sin homosexualitet, blir objekt för Erik som på ett nedlåtande sätt skriker ”bögjävel” 

och kastar ett äpple på honom. Erik är, troligtvis av flera anledningar, mån om att vinna kampen 

om subjektspositionen som Rasmus medger. När Rasmus sedan flyttar till Stockholm och blir 

en del av ett community börjar han tillsammans med andra män att vägra medge 

majoritetssamhällets objektiverande. Istället drar de undan gardinerna för RFSLs lokaler och 

fungerar som varandras subjekt, vilket innebär att de inte längre i samma utsträckning betraktas 

på ett sätt som får homosexualiteten i sig att utgöra en källa till skam. Jag har tydliggjort att jag 

endast drar generella slutsatser på gruppnivå och att skam egentligen är alldeles för komplext 
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för att helt och hållet kunna förklaras på ett sådant sätt. När HIV sprids i Sverige och människor 

börjar insjukna och avlida i aids rubbas subjekt-objektrelationerna. Homosexuella män drabbas 

i högre grad och förklaras av majoritetssamhället som smittospridare, då en del media hävdar 

att de som inte smittats via sexuella kontakter skulle vara oskyldigt smittade.  

Den barriär av att inte medge majoritetssamhällets objektiverande blir plötsligt svårare att 

upprätthålla. Det objektiverande som männen precis har slutat medge har kretsat kring att det 

skulle vara omoraliskt att föredra en partner av samma kön eller att identifiera sig på ett queert 

sätt som inte stämmer överens med den normativa. Diskursen byter under 80-talet riktning och 

anklagar de som lever homosexuellt eller queert för att sprida ett dödligt virus, vilket blir hur 

majoritetssamhällets Blick börjar betrakta homosexuella. Av analysen att döma var subgruppen 

inte beredda att möta den Blicken med sin egna blick, vilket resulterar i att flera sänker sin blick 

och motvilligt medger vad den menar sig betrakta. Det kan benämnas åter-medgivande och 

exemplifieras av Reine som ligger för döden men främst räds bankarna på dörren och dörrens 

titthål, så till den grad att han vägrar besök. Bengt utgör ett exempel på hur majoritetssamhällets 

Blick tränger in i även den slutna gruppen, då han fungerar som en representant för denna i 

mötet med Lars-Åke som är påtagligt sjuk i aids. Objektiveringen av Lars-Åke beror säkerligen 

på rädsla och dödsångest, men kanske också på en frustration över den objektivering han själv 

utsätts för av majoritetssamhället. Dessutom kan det faktum att Lars-Åkes beröring väcker 

rädsla vara ett resultat av den hårda mediala diskursen, då den egentligen inte är rationell. Det 

är nämligen allmänt känt att viruset inte smittar via droppsmitta.  

Jag menar att analysen på så vis undersöker hur skam gestaltas i verket som en markör för 

makt. Den som har anledning att skämmas befinner sig inte i en maktposition gentemot 

subjektet och att bli kvitt skam kräver ett anspråk på makt. Analysen pekar även på hur 

dynamisk skammen kan te sig då den berör på både grupp- och individnivå. En person kan 

utsättas för skam i egenskap av att förknippas med en subgrupp men kan samtidigt fungera som 

ett subjekt inom gruppen och objektivera en annan.  

Skam och förgörande av skam påverkar både gruppens och individens sätt att identifiera sig 

själv. Den som blir påkommen något den försöker dölja torde få svårt att inte medge den skam 

som subjektet, som kommer på, betraktar denna med. Det blir därför centralt för queera 

subgrupper att inte dölja sin queerhet, då det möjliggör ett påkommande. Det gäller att möta 

Blicken med sin blick och bekräfta det queera som Blicken ser men inte medge den skam som 

subjektet försöker applicera. Det kan heta att äga sin identitet, vilket öppnar för att identifiera 

sig själv snarare än att bli identifierad. Ett sätt som detta ägande kan tas i uttryck är genom 

stolthet – att vara stolt över sin queerhet, t.ex. en homosexuell partnerpreferens. ”Pride” har 
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från 1970-talet och framåt fått utgöra samlingsnamnet på rörelser som arbetar för normalisering 

av bland annat homo- och transsexualitet. Stolthet blir ett centralt begrepp i oviljan till skam. 

Sartre för intressanta resonemang även om stolthet. I en del sammanhang ställs skam och 

stolthet mot varandra som varandras motsatser men Sartre ser istället stolthet som något som 

följer av skam och behöver skam för att existera. Finns det inget att skämmas över finns där 

heller inget skamfyllt att äga, återta och till slut vara stolt över. Men med det inte sagt att stolthet 

inte är en nödvändig väg att gå för att nå frånvaron av skam. Att undersöka det här verket eller 

andra verk utifrån stolthetsbegreppet menar jag skulle öppna för vidare spännande resonemang 

och slutsatser. 

Som jag nämner inledningsvis är skam något inneboende i människan och att arbeta mot ett 

förintande av skam hävdar jag är att arbeta förgäves. Spädbarn känner skam för att överleva 

och senare i livet för att tillhöra eller inte tillhöra gemenskaper. Däremot vill jag mena att arbetet 

mot en på gruppnivå jämn fördelning av skam är önskvärt. Ett liv som människa på Jorden är 

fyllt av problem och bekymmer. Inte behöver människor ytterligare förvärra dessa för varandra 

alldeles i onödan.  
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