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1. Inledning 

”Män blir det omständigheterna gör dem till”.
1
 Så skriver Claes Ekenstam, Thomas Johansson 

och Jari Kuosmanen i inledningen i boken Sprickor i fasaden – Manligheter i förändring 

(2001). Manlighet och maskulinitet är något som konstrueras av samhället. Jag har i den här 

uppsatsen valt att skriva om två ungdomsromaner, Tusen gånger starkare (2006) av Christina 

Herrström och Dance on my grave (1982) av Aidan Chambers. Jag ska utgå ifrån perspektivet 

maskulinitet, och undersöka på vilket sätt maskuliniteter konstrueras och upprätthålls. Jag har 

valt detta ämne av den anledningen att jag anser det viktigt att uppmärksamma hur samhället 

konstruerar de stereotypa könsroller som finns, och det är en intressant faktor att se hur det 

skildras i ungdomsböcker. Det är viktigt att undersöka hur könsroller och normer framställs i 

just ungdomsböcker, speciellt i min framtida yrkesroll som lärare, då elever är målgruppen 

som dessa böcker riktar sig mot och som lärare bör jag ha en uppfattning om vilka normer 

som framställs i ungdomsböcker. Att jag har valt att enbart undersöka ur ett manligt 

perspektiv har att göra med att den inriktningen är underrepresenterad i det här 

sammanhanget. Det fokuseras mycket på hur de kvinnliga normerna skapas och upprätthålls, 

och det med all rätt, men det är även viktigt att undersöka hur de manliga normerna ser ut. 

Pojkars förutsättningar glöms tyvärr bort i många fall. Att jag valde just dessa böcker beror på 

att jag tycker att Tusen gånger starkare är en väldigt bra bok som problematiserar 

normuppfattningen på ett sätt som få andra ungdomsböcker gör. Det är en bok jag tycker att 

lärare bör läsa, då den ger läsaren en tankeställare kring vad vi egentligen tillåter och hur 

utbredd normuppfattningen egentligen är. Dance on my grave är inte ifrågasättande på samma 

sätt som Tusen gånger starkare, men den är fortfarande väsentlig för just hur manlighet 

konstrueras. Den bidrar med ett annat perspektiv på maskulinitet, vilket gör att den är 

intressant att analysera.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med den här uppsatsen är att undersöka hur maskulinitet gestaltas i två 

ungdomsromaner. Jag har valt en roman från 2006, Tusen gånger starkare och en roman från 

1982, Dance on my grave. Dessa böcker är relevanta för detta då de utspelar sig i olika sociala 

miljöer och det är intressant att se om det påverkar hur maskulinitet konstrueras, och i så fall i 

                                                           
1
 Ekenstam, Johansson, Kuosmanen, 2001, s 11.  
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vilket avseende och i vilken utsträckning. Det är även intressant att undersöka hur 

reaktionerna inför ett avvikande mönster beskrivs.  

         De frågeställningar jag vill besvara i denna uppsats är: 

    1. Hur gestaltas maskulinitet i respektive roman? Finns det variationer? 

    2. Hur konstrueras maskuliniteterna? 

    3. Hur beskrivs reaktionerna inför ett avvikande mönster? 

 

1.2 Metod och teori 

För att närma mig mina frågeställningar kommer jag först göra en närläsning av romanerna 

Tusen gånger starkare och Dance on my grave. Jag kommer också att använda mig av en 

komparativ metod för att se hur maskuliniteterna gestaltas i de två olika romanerna.  

     Jag kommer sedan att tillämpa genusteoretiska perspektiv med en inriktning mot 

performativitetsteori, för att undersöka hur dessa maskuliniteter skapas och bevaras. Judith 

Butler använde begreppet performativitet i början på 90-talet i sin bok Gender Trouble 

(1990). Begreppet performativitet innebär att genus iscensätts genom olika handlingar och 

upprepningar, enligt Butler.
2
 Det biologiska könet och det sociala könet, genus, har egentligen 

ingen direkt koppling till varandra. Det som vi idag definierar som genus utgår bara ifrån 

handlingar och ett förväntat agerande, men har i grund och botten väldigt lite med det 

biologiska könet att göra. Det vi kallar för till exempel typiskt manligt har ingen grund i det 

manliga könet eller den manliga kroppen, ”det finns ingen kärna av manlighet ’bakom’ eller 

’före’ de genustypiska handlingarna”.
3
 Vi tillskriver det ena könet olika egenskaper, och det 

blir sedan det vi kallar norm. Butler utgår ifrån Simone de Beauvoirs berömda citat ”Man föds 

inte till kvinna, man blir det”
4
 och problematiserar hur genus konstrueras. Hon konstaterar att 

genus och kön tycks skilja sig åt, och att bara för att man tillhör ett givet kön betyder inte det 

att man tillhör ett givet genus. Genus är alltså något man blir, och det förutsätter då att genus 

är något föränderligt.
5
 Det är genom att problematisera den förutbestämda heterosexuella 

ordningen som man kan se att genus och kön är två skilda företeelser, men att genus tillskrivs 

det ena eller det andra könet. ”Handlingar, åtbörder och begär skapar med andra ord intryck 

                                                           
2
 Butler, 1999, s 173. 

3
 Gemzöe, 2002, s 139. 

4
 Butler, 1996, s 148. 

5
 Butler, 1996, s 149. 
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av en inre kärna”.
6
 Det är detta intryck som man måste komma underfund med, och genom 

det inse att våra föreställningar om manligt och kvinnligt är konstruerade genom upprepning. 

När beteenden upprepas under en lång tid kommer de till slut att accepteras som naturgivna. 

Det är just den företeelsen som Butler kallar performativitet. Butler menar också att genus inte 

är ett fast begrepp, utan ett föränderligt. Tiina Rosenberg skriver i inledningen till Könet 

brinner! (2005) att betoningen på begreppet performativitet pekar på en aktiv process.
7
 Det 

finns alltså inga färdiga mallar och resultat, utan genus skapas hela tiden. Butler refererar 

också till Monique Wittigs artikel ”The Mark of Gender” ur Feminist Issues där hon tar upp 

språkets betydelse för det konstruerade könet. Språkets makt, menar Butler, är otroligt stark 

och språket utgår alltid från den heterosexuella mannen.
8
 Butler har sin grund i queerteorin, 

vars utgångspunkt är att den kritiserar den så kallade heteronormativiteten, det vill säga 

”antagandet att alla är heterosexuella och att det naturliga sättet att leva är heterosexuellt”.
9
 

Tiina Rosenberg skriver i sin bok Queerfeministisk agenda (2002) att det är 

heteronormativitet som är det normerande, och det är heteronormativiteten som skapar de 

sociala regler vi förväntas att leva efter. ”Normer är i praktiken sociala reglersystem som ofta 

förblir osynliga ända tills någon/något bryter mot dem”.
10

 Rosenberg skriver även att den 

heteronormativa genusordningen kontrolleras av hela samhället.  

 

1.3 Tidigare forskning 

Forskningen kring Tusen gånger starkare är inte så omfattande. Den forskning som finns är 

främst koncentrerad kring flickors beteende och agerande, samt konsekvenserna av 

normbrytande handlingar. Den utgår från flickornas perspektiv och romanen förekommer 

främst i uppsatser där den jämförs med andra ungdomsböcker. Josefin Lundh har skrivit en 

uppsats som behandlar normbrott och dess konsekvenser, där hon jämför Tusen gånger 

starkare och Pippi Långstrump. Hon undersöker där på vilken sätt Saga från Tusen gånger 

starkare och Pippi bryter mot normerna och hur det påverkar personer i deras omgivning, i 

det här fallet Signe och Annika. Vad som däremot inte berörs alls är synen på manlighet. 

     Forskningen kring Dance om my grave behandlar till största delen temat homosexualitet. 

Det har bland annat skrivits en uppsats om identitetsskapande som utgår från sex 

                                                           
6
 Bulter, 1996, s 170. 

7
 Rosenberg, 2005, s 14.  

8
 Butler, 1996, s 153. 

9
 Rosenberg, 2002, s 100. 

10
 Rosenberg, 2002, s 101. 
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ungdomsböcker med homosexuella huvudpersoner, där Dance on my grave är en av dem.   

     Mansforskningen i Norden och Sverige är inte stor. Det är främst i England, USA och 

Australien den har sin grund. Den expanderade i mitten av 1970-talet, i samband med att man 

uppmärksammade manssamhället och det förtryck som kvinnor utsattes för, och detta berörde 

även en del män. Både i USA och i Europa bildades mansgrupper, där män genom 

terapeutiska metoder diskuterade hur deras roll kunde förändras.
11

 I Sverige började 

mansforskningen få fäste under 1980-talet, då Lars Jalmert publicerade Den svenske mannen 

(1984). Syftet med undersökningen var att kartlägga männens roll i jämställdhetsarbetet.
12

 

1987 kom Om maskulinitet: Mannen som forskningsprojekt. Det var ett forskningsprogram 

som fokuserade på mannen ur ett könsspecifikt perspektiv. Bägge dessa rapporter är gjorda på 

statligt initiativ, och det skiljer den nordiska mansforskningen från den internationella.
13

 

      Det går att dela in mansforskningen i två inriktningar, essentialism och konstruktivism. 

Essentialism fokuserar på ett sökande efter det genuint manliga och äkta manlighet.
14

 

     Konstruktivismen fokuserar på den sociala strukturen mellan olika maskuliniteter. En av 

de främsta forskarna inom detta område är R.W Connell, som i sin bok Masculinities (1996) 

beskriver olika typer av maskuliniteter, bland annat den hegemoniska, delaktigheten, som 

Johansson översätter till den förhandlande, och den underordnade. Där är den hegemoniska 

maskuliniteten en slags idealbild som män behöver förhålla sig till. Delaktigheten är den 

maskulinitet som är vanligast, och den maskulinitet som utgör vardagslivets manlighet. Till 

sist är det den underordnade maskuliniteten, som innefattar det som betraktas som icke-

manligt, till exempel homosexualitet.
15

 

     Historikern Geogre L Mosse ger i sin bok The Image of Man: The Creation of Modern 

Masculinity (1996) en översikt över den moderna manlighetens idéhistoria. Mosse menar att 

den moderna manliga stereotypen grundades i slutet av 1700-talet. Med den här bilden av 

manlighet fick kroppen en stor betydelse. En intressant tankegång hos Mosse är att 

mansstereotypen alltid definieras i relation till något annat, en motpart. Denna motpart kallar 

Mosse för ”outsidern”. Outsidern avviker från dem sociala normen, till exempel den 

kriminelle.
16

 I vår samtid bestäms mansrollen i förhållande till kvinnan, men det går inte 

riktigt att jämföra henne med outsidern. Även om kvinnan är underordnad mannen, så är hon 

                                                           
11

 Johansson, 1998, s 9. 
12

 Johansson, 1998, s 9. 
13

 Johansson, 1998, s 10. 
14

 Johansson, 1998, s 11. 
15

 Johansson, 1998, s 12f. 
16

 Ekenstam, 1998, s 21f. 
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fortfarande ett slags komplement till mannen, vilket outsidern inte är.  

     Micheal Kimmel är amerikansk sociolog, som i likhet med Mosse menar att manlighet är 

skapad i relation till kvinnor, men att det även handlar om bekräftelse av andra män. Kimmel 

menar att maskulinitet har definierats som en drift efter makt, kontroll och dominans, men att 

det främst handlar om en rädsla inför att bli dominerad av andra och betraktas som svag och 

omanlig. Kimmel menar att de tre mest framträdande dragen som konstruerar manlighet är 

behovet av självkontroll, projektionen av rädslor på de som är annorlunda, vilket kan jämföras 

med Mosses outsider, samt flykttendenser. 
17

 

     Barnboksforskningen är omfattande. Några av de stora namnen i Sverige är Ulla Lundqvist 

och Vivi Edström. Lundqvist har skrivit boken Tradition och förnyelse - svensk ungdomsbok 

från sextiotal till nittiotal (1994) . Där tar hon upp hur traditionen för ungdomsboken har sett 

ut och hur den under senare tid, främst under 80-talet, har utvecklats. Lundqvist presenterar 

den traditionella pojk- och flickboken, och ger exempel på typiska pojkböcker såsom Tom 

Sawyers äventyr (1876) och Skattkammarön (1883). Hon tar upp mönster som dessa böcker är 

uppbyggda ifrån, och menar att de även lever kvar i den moderna ungdomsboken. Några av 

dessa mönster är ”pojkvärldens begränsning gentemot vuxenvärlden” och ”gängets, riternas 

och jargongens självklarhet”.
18

 Som exempel på den typiska flickromanen ges Unga kvinnor 

(1868) och Anne på Grönkulla (1908). Dessa böcker har istället ett mönster som koncentreras 

till ”hemmavärldens i motsats till (den farliga) världen utanför” och ”strävan efter idealet: den 

goda hustrun och modern”.
19

 Lundqvist menar att den mer moderna ungdomsboken växte 

fram under 1960–70-talet, och att dessa böcker främst hade en politisk framtoning.
20

 

     Även Vivi Edström tar i Barnbokens form (1982) upp spänningen mellan vuxna och 

ungdomar som ett vanligt tema i ungdomsböcker. Andra vanliga teman är identitetssökande, 

och ungdomsböcker i många fall skildrar en slags mognadsprocess. Hon menar att handlingen 

gestaltar ”någon form av inre bearbetning hos huvudpersonen”.
21

 Edström menar att det leder 

till att handlingen beskrivs dels i nutid, men att historien även är uppbyggd med hjälp av 

tillbakablickar för att förklara och ge förståelse för det som händer i nutid.  

 

 

                                                           
17

 Ekenstam, 1998, s 24. 
18

 Lundqvist, 1994, s 21. 
19

 Lundqvist, 1994, s 27. 
20

 Lundqvist, 1994, s 41. 
21

 Edström, 1982, s 66. 
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1.4 Författarporträtt 

Aidan Chambers är född 1934 och är en framgångrik brittisk författare och litteraturpedagog. 

Chambers har skrivit ungdomsböckerna Breaktime (1978), Dance on my grave (1982), Now I 

know (1987), The tollbridge (1992), Postcards from no man’s land (1999) och This is all 

(2005). 
22

 Chambers anses vara en revoltör inom ungdomsbokens värld. Han är utbildad 

lärare, och har undervisat i engelska och dramatik. Sedan 1967 har han varit författare på 

heltid, samt föreläser om ungdomsböcker och litteraturpedagogik. Han har gett ut de 

litteraturpedagogiska verken Booktalk (1985) och Tell me (1993). Han driver även 

tillsammans med sin hustru Thimble Press, ett bokförlag, och Signal, en barnbokstidskrift.
23

 

     Christina Herrström är född 1959. Hon debuterade 1983 med en radiopjäs som spelades på 

P3 teatern. Hon skrev sen novellen Didrik, även den togs upp av P3, som även bad om en 

fortsättning. Det resulterade i novellen Ebba. De filmatiserades som tv-serie hos SVT. 

Herrström skrev manus till tv-serien Glappet 1997, vilken sen skrevs om till en roman 1998. 

Herrström skrev Tusen gånger starkare 2006, och hon var med och utformade manuset till 

filmatiseringen av romanen. Hennes ungdomsböcker är uppmärksammade, då de ofta 

fokuserar på tonårsflickors situation och de problem som uppstår.
24

  

 

1.5 Romanernas handling 

Tusen gånger starkare utspelar sig i en vanlig högstadieskola. Det är berättat ur eleven Signes 

perspektiv och hon beskriver vad som hände när Saga började i deras klass, Saga som var 

tusen gånger starkare än de andra. Signe berättar hur klimatet förändras och förundras över 

hur stor påverkan en person kan ha på så många. Hon beskriver hur Saga öppnar ögonen hos 

alla i klassen, och får Signe själv att tänka om. Däremot får det konsekvenser. Pojkarna i 

klassen känner sig hotade, och reagerar väldigt starkt emot flickorna när de börjar ifrågasätta 

orättvisorna i klassrummet.  

     Dance on my grave är en brittisk ungdomsroman vars centrala teman är kärleken och 

döden. Huvudpersonen är 17-åriga Hal, och genom romanen får vi följa hans funderingar 

kring just kärleken och döden, och vi får ta del av hans upplevelser. En dag träffar han Barry 

som kommer att betyda mycket för Hal. Det är mycket som förändras under den korta tid de 

                                                           
22

 Ne.se. 
23

 Kjersén Edman, 1998, s 41. 
24

 Bonniercarlsen.se. 
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umgås. När Barry dör dansar Hal på Barrys grav, något de lovat varandra att göra. Dock går 

det inte riktigt som planerat, och Hal blir arresterad. Under romanens gång förklarar Hal vad 

som egentligen hände, och hur Barrys betydelse för honom förändras.    

 

1.6 Begrepp 

Jag kommer i min uppsats att vid citat från Tusen gånger starkare förkorta titeln till TGS, och 

vid citat från Dance on my grave förkorta till enbart Dance.  

 

2. Analys 

2.1 Maskulinitet 

Connell diskuterar vad som skapar det typiskt maskulina. Han beskriver det utifrån olika 

begrepp om maskuliniteter. Dessa begrepp bygger på att det finns en hierarki, vilket syns 

tydligt i Tusen gånger starkare. Det är Ludde, David och Samuel som anses vara ledarna i 

klassen, alltså de personer som är närmst de maskulina idealen.  De utgör toppen av hierarkin, 

främst Ludde. Hans ledarställning förstärks ytterligare genom att han är ihop med klassen 

tuffaste tjej, Mimi. Ludde, David och Samuel är de personer som tar mest plats i klassrummet, 

och de tycker själva att de är de coola. ”[D]et är de allra jobbigaste killarna som idag har 

högst status. […] För det är de som är tuffa killarna och det är de tuffa killarnas gillande man 

ska ha.” (TGS s.14-15) De tre, och främst Ludde, är klassens centrum och att ha deras 

uppmärksamhet innebär hög status. Intressant nog står Leo, den person bland pojkarna som 

går mest emot normen utan att bryta den, utanför hierarkin. Han borde kanske i själva verket 

befinna sig långt ner på den hierarkiska stegen, men istället befinner han sig utanför den. 

”Utanför alla gäng, som ovanför oss, står Leo” (TGS s.16). De begrepp som Connell 

introducerar i Maskuliniteter är hegemonisk maskulinitet, underordnad maskulinitet och 

delaktighet.
25

Maskulinitetsbegreppet behöver alltid sättas i relation till något annat, antingen 

till andra maskuliniteter eller till kvinnan. Den hegemoniska maskuliniteten är den idealbild 

av mannen som framställs i media. Det är få som verkligen stämmer överens med denna bild, 

men det är idealet som många strävar efter. Det är bilden av ”en riktig man”. Nästa steg är det 

Connell kallar delaktigheten. Det är som sagt få som lever upp till den hegemoniska 

                                                           
25

 Connell, 1996, s 101ff. 



10 
 

maskuliniteten, men många män gynnas av idealbilden utan att egentligen behöva göra något 

och är därigenom delaktiga i hur maskulinitet fastslås. Det är den så kallade vardagsmannen, 

och är den maskulinitet som är vanligast. Det är vardagsmannen som drar fördelar av att vara 

överordnad kvinnor, utan att vara en aktiv utövare. Sist sätter Connell den underordnade 

maskuliniteten. Det är det som i samhället anser vara icke-manligt, och där menar han att 

homosexuella ofta hamnar. Connell diskuterar även maskulinitetsbegreppen i olika sfärer. 

Connell menar även att maskulinitet till stor del utgår från den manliga kroppen. ”Sann 

maskulinitet förväntas nästan alltid utgå från männens kroppar”.
26

 Connell skriver att 

maskulinitet utgår ifrån kroppsliga erfarenheter, där främst sexualiteten får stort utrymme. Det 

är ett av många sätt för pojkarna i Tusen gånger starkare att hävda sig gentemot varandra, att 

prata och skryta om sex. ”[D]e högljudda killarna som sätter en ära i att skita i allt, utom sina 

egna överjobbade machoegon[…] deras skryt om alkohol och… sex… om det nu finns en 

sanning i vad de säger, och deras förakt mot allt som liknar kunskap.” (TGS s.21) Behovet av 

att berätta om deras egna upplevelser, oavsett om de är sanna eller inte, blir nödvändigt 

eftersom det ger dem högre status och då ser de andra i klassen upp till dem. Det ger dem 

makt, och deras image blir coolare.  

     Även George Mosse menar att den dominerande maskuliniteten måste skapas i förhållande 

till en svagare, och det är det han kallar för outsidern. På samma sätt som Connell placerar 

han homosexuella i den svagare positionen.
27

 För att det ska finnas en dominerande grupp 

förutsätts det att det finns en svagare grupp som den kan dominera över. Det är en tydlig 

uppdelning i klassen, dels genom att pojkarna dominerar över flickorna, men det syns också 

inom pojkgruppen att några är mer dominanta än andra. Detta är dock innan flickorna har 

börjat protestera mot klimatet i klassrummet. När det väl händer sluter alla pojkarna i klassen 

samman till en enad grupp. Leo är den av pojkarna som mest går emot normen för vad 

maskulinitet innebär. Han gör det genom att vara studiemotiverad och fokusera på skolan, och 

han ser ett värde i att ha kunskap. Han väljer att lära sig saker bara för sakens skull, men gör 

det för att han inser att sådan kunskap kommer att imponera. Som Signe konstaterar tillhör 

inte Leo någon grupp, utan är ovanför sina klasskamrater. De andra pojkarna i klassen anser 

att ”ta skolan seriöst är […] att vara fjollig” (TGS s.21). Det blir därför väldigt intressant att 

Leo kan gå emot normen, utan att han blir det som Signe kallar ”killtönt”. Han representerar 

det som de andra pojkarna betraktar som töntigt, och därigenom omanligt, men han lyckas 

trots detta vara höjd över dem. Hans kunskap imponerar på dem, om än motvilligt. Kunskap i 

                                                           
26

 Connell, 1996, s 69. 
27

 Mosse, 1996, s 57. 
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sig är imponerande, och något som alla egentligen strävar efter. ”Egentligen pluggar de 

säkert, men de vill verka som om de inte gör det. Därför måste de slänga, skrika, hafsa sig ur 

svaren som om det vore ögonblickets ingivelse. Vilket skulle, på ett sätt, bevisa att de är 

oerhört smarta.” (TGS s.98) Det är själva skolan som sådan som anses omanlig, men att vara 

smart och ha kunskap är något eftersträvansvärt. En anledning till att Leo kan gå emot normen 

utan att någon reagerar på det skulle kunna ha att göra med att han är så pass stark i sig själv 

och att han har självförtroende. Han är medveten om att kunskap imponerar och därför ser han 

till att skaffa sig kunskap så att han vara bäst. Han har bestämt sig för att lära sig saker, bara 

för sakens skull, ”[f]ör att vara bäst. Jag vet ingen annan som kan det” (TGS 39).  

   Kimmel skriver i ”Manlighetens osynlighet i amerikansk samhällshistoria” att under 

historien har bilden av manlighet utgjorts av den vita, heterosexuella, medelklassmannen. De 

som faller utanför denna bild, som homosexuella, invandrare eller svarta, var inte manliga. 

”Både det feminina och det primitiva var tecken på otillräcklig manlighet.” 
28

  

     Hal i Dance on my grave avviker mer från normen än vad Leo gör. Det kan ses i många 

olika sammanhang. Då han träffar Barry, den person han förälskar sig i, hamnar han genast i 

underläge. När sen Hal och Barry blir ihop så intar de olika roller i förhållandet. Hal är 

svartsjuk av sig och vill ha Barry för sig själv, medan Barry mer ser deras förhållande som 

något spännande för stunden. När han tröttnar börjar han leta efter något nytt spännande. 

Barry följer det mönster som anses vara mer manligt genom att ha flera sexuella relationer än 

enbart förhållandet med Hal. Som Connell skriver utgår normen från kroppsliga erfarenheter. 

Hal går emot normen genom att han vill ha ett förhållande istället för flera förbindelser. Det 

faktum att Barry äger en motorcykel ger honom också en mer maskulin karaktär än Hal. 

David Gaunt skriver om manlighet i praktiken, och menar att en hierarki med betoning på 

olika beroendenivåer är ett sätt att klassificera helt manliga grupper.
29

 Ett exempel är 

beskyddare – skyddsling, vilket delvis stämmer in på Hal och Barry. Hal har dålig självkänsla, 

vilket leder till att han är väldigt försiktig. Han är även rädd att misslyckas. ”What Hal needed 

was to regain his self-confidence – or maybe to find it for the first time in his life” (Dance 

124). Det är stor skillnad mellan Hal och Barry, då Barry är väldigt impulsiv. Han älskar fart, 

när de är på väg att hamna i slagsmål börjar han prata ett påhittat språk. Barry lever hela tiden 

i nuet, och funderar inte så mycket på konsekvenserna av det han gör, medan Hal istället 

överanalyserar det som händer. För Hal blir det en slags befrielse att umgås med Barry, då 

Barry får honom att våga vara mer impulsiv. Hal har hela tiden ett behov av att bli räddad. 
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Dels i faktiska situationer, som när han är ute och seglar och båten kapsejsar, eller när de 

hamnar i slagsmål. Men han behöver också bli räddad på ett mer abstrakt plan. Eftersom han 

själv har dålig självkänsla leder det till att han behöver Barry för att våga leva ut mer. Barry 

får honom att faktiskt göra saker, och framför allt våga göra saker. Han behöver bli räddad 

och han behöver någon som kan driva på honom att göra saker som ligger utanför hans 

trygghetszon. George Mosse beskriver olika attribut som under historien har associerats med 

manlighet, och han nämner bland annat ”[c]ourage and daring were some of the virtues a man 

must possess”.
30

  

     Hals pappa har en uppfattning om vad som är typiskt för en tonårspojke, och när Hal inte 

agerar efter det mönstret blir han orolig. Det är egentligen inget han visar för Hal, men när 

Hal börjar umgås med Kari, en blond, söt norska, är det uppenbart att hans pappa är väldigt 

lättad. Det är inget ”fel” på hans son, nu när han har en flickvän. ”But Kari – a girl - might? 

There’s hope yet, he was thinking” (Dance s.240).   

     Hal har vid ett tillfälle klätt sig i klänning och blivit sminkad, och hans mamma får syn på 

honom och undrar vad han har gjort. 

‘O dear!’ she said at the sight of my face. ‘You’re not taking that up, are you, 

love?’ 

‘Taking what up?’ I said. 

‘Make-up and suchlike,’ she said. 

‘No no’, I said, scrubbing at my face with a kitchen towel, having forgotten by 

now I had any make-up on. ‘Just trying something out – with a friend – for a 

play.’ 

‘I thought you might have taken to it permanent.’ 

I laughed nervously. ‘Would I do a thing like that?’ 

Mother said, ’Your Uncle Jack did. Clothes as well. Women’s I mean. You 

never know, it might run in the family.’ 

’I’ve never even heard of Uncle Jack.’ 

’Your dad won’t hear him mentioned.’ 

’Good God! Just because he wears woman’s clothes?’ (Dance s.223) 

Hals pappa har uppenbarligen åsikter om det som avviker från normen, men när det handlar 

om hans egen son, som visserligen bekymrar honom, kan han ändå motvilligt acceptera att 

Hal inte följer normen. Hans pappa väljer bara att inte kommentera någon om Hals liv. De har 

en väldigt spänd relation, där de egentligen inte uttryckligen direkt bråkar, men hans pappa 

går runt och är irriterad över olika saker, som exempelvis Hals sovvanor. När Kari dyker upp 

och blir mer synlig för Hals familj, blir hans pappa mer lättillgänglig för Hal och han försöker 

lägga sig på en skämtsam kompisnivå. ”You in training for a job on the night shift?’ Dad said. 

’Or is it that bird again?’ He had been chirpy ever since coming in from work, twitting me at 

every opportunity about Kari” (Dance s.248). Hals och hans pappas relation förändras till det 
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bättre när Hal mer och mer börjar umgås med Kari. Relationen är inte längre lika spänd, utan 

hans pappa känner nu att han kan skämta med sonen på ett sätt som han tidigare inte kunnat. 

Det utvecklas till en mer traditionell far-son-relation, ur pappans perspektiv. Hal är 

fortfarande den han alltid varit, men hans pappa väljer att se Kari som Hals flickvän. Tidigare 

har han aldrig gått in i Hals rum för att prata, utan bara stått utanför och bankat på dörren.   

Seven-thirty, enter the rhinoceros […] but not stampeding today; not even 

tearing open the curtains. Instead he stood by my bed, rattled a cup on a saucer, 

pushed at my shoulder in a manner witch, from him, had to be taken for 

gentleness. (Dance s.185) 

Vid ett samtal mellan Hal och hans pappa, inser Hal när han tittar tillbaka att hans pappa var 

medveten om hur Hals relation till Barry såg ut, men utan att egentligen försöka lägga sig i. 

Han uppmuntrade förvisso inte den relationen, men det visar att hans pappa ändå accepterar 

Hal för den han är, även då han hellre ser att Hal umgås med Kari. Däremot uppmuntrar han 

som sagt gärna att Hal umgås med Kari.  

     Hals pappa har också väldigt starka åsikter om vad Hal borde göra med sitt liv. Hal själv 

vet inte vad han vill göra och funderar mycket över det. Han väljer mellan om han vill 

fortsätta studera eller jobba. Hans pappa tycker att han ska hitta ett meningsfullt jobb, och på 

så sätt göra något med sitt liv. Hal själv funderar mest över om han ska fortsätta studera, och 

att han i så fall skulle välja litteratur och språk som huvudämnen. Det är däremot något han 

vet att hans pappa inte skulle acceptera, och det gör inte heller hans klasslärare på skolan. Det 

är inte förväntat av en pojke att vilja fortsätta med skolan. Man ska vara smart, men inte 

behöva studera för att nå dit, och en önskan att fortsätta i skolan anses inte som något manligt 

attribut. Att tjäna egna pengar är även det något som tillhör det typiskt manliga, eftersom det 

enligt traditionen är mannen som ska försörja sin familj.
31

 Att Hal dessutom funderar över att 

läsa ämnen inom humaniora förstärker ytterligare hur han går emot den maskulina normen.  

     ”Men konstruktionen av manlighet har varit svår att rucka på eller komma åt i praktiken, 

och har inte ifrågasatts av män själva i någon högre utsträckning. Det är främst homosexuella 

män som visat oss alternativa bilder av manlighet”, skriver Lena Gemzöe i Feminism 

(2002)
32

. Både Leo i Tusen gånger starkare och Hal i Dance on my grave ger oss alternativa 

bilder av manlighet, Hal i större utsträckning än Leo. Det som gör att Leo tillhör de som inte 

faller under det typiskt manliga i romanen är främst att han anstränger sig i skolan för att få 

bra betyg, och han lär sig saker för att ingen annan skulle göra det. De andra i klassen skriker 

som sagt ut svaren, och får det att se ut som om de har kunskap utan att behöva läsa in något. 
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Att studera är inte något som anses som ett coolt attribut, och genom det anses det inte heller 

som något manligt. Däremot är det ingen som direkt bryr sig om att Leo gör det. Det skulle 

annars vara något som en person skulle kunna bli mobbad för, men Leo utgör inget hot, vilket 

då tillåter honom att avvika från normen. Hal däremot går helt emot normen om vad som 

anses som manligt.  

 

2.2 Gruppen 

Connell skriver att ”[i] grunden är det gruppen som är bärare av maskuliniteten”.
33

 Detta kan 

tydligt ses i Tusen gånger starkare. Alla i klassen umgås inte med varandra och det görs 

skillnad mellan de ”tuffa killarna” och ”killtöntarna”. Det blir alltså grupperingar inom 

gruppen. Relationen mellan dessa två läger visar behovet av en svagare part för att den andra 

parten ska kunna vara dominant. Men när de står inför ett gemensamt hot, det vill säga Saga, 

är de alla på samma nivå. Det är också gruppen som driver på och skapar klimatet som 

pojkarna förväntas agera efter. Om en av pojkarna står framför klassen och ska hålla ett 

föredrag kommer övriga klassen hjälpa till för att han ska få bibehålla sin status och image. 

Det är väldigt viktigt för killarna i Tusen gånger starkare att de får upprätthålla sin fasad. När 

en av flickorna ska prata inför klassen sitter resterande elever och bedömer henne då de är 

avundsjuka och alla gör allt de kan för att hon ska känna sig obekväm. ”[…] och vi hade tänkt 

’varför är inte jag som hon? och önskat henne ett misslyckande”(TGS s.56). När det däremot 

är en av pojkarna som står uppe vid tavlan hjälper alla i klassen till för att hans image ska 

bibehållas. ”Om Ludde, tuffa Ludde, hade stått där framme hade han försökt vara nonchalant 

och rolig och vi hade lojalt hjälpt honom att bevara sin image av sig själv som cool kille, inte 

vet jag egentligen varför” (TGS s.56). Till skillnad från flickan som alla ville göra så 

obekväm som möjligt, vill alla hjälpa till för att pojken ska känna sig så bekväm som möjligt. 

Fasaden är viktig för pojkarna, på samma sätt som gruppen är viktig för att upprätthålla 

idealen. Ekenstam skriver i Rädd att falla – studier i manlighet (1998) att den största rädslan 

för många män är att misslyckas och/eller göra bort sig. Det är något som syns tydligt i den 

refererade scenen. Där skulle ”tuffa Ludde” tappa sin status ifall han gjorde bort sig, anser han 

själv, och de övriga eleverna i klassen hjälper honom att behålla sin höga status. 

      Ekenstam menar att rädslan att falla bottnar i en rädsla att tappa kontrollen, och tappa 
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kontrollen över sina känslor. Han menar även att falla ofta likställs med att misslyckas.
34

 

Samma sak sker vid elevernas julshow i Tusen gånger starkare. När det är pojkarnas tur att 

uppträda får de stående ovationer, trots att de egentligen inte är särskilt duktiga. ”Publiken 

laddade villigt deras ego efter numret genom busvisslingar, golvstampningar och ihärdiga 

applåder” (TGS s.176). Leo är, som sagt, delvis utanför gruppen. I klassrummet tar han 

ställning tillsammans med de övriga pojkarna, och är då en del av gruppen, men när flickorna 

försvinner från klassrummet gör även Leo det.  

Ute i korridoren satt Leo. Han var nog den enda killen som lämnat klassrummet. 

Han hade smugit sig iväg med oss men hållit sig på avstånd. Fegis. Han kunde 

ha suttit med oss i biblioteket istället och visat att det inte handlade om ett krig 

mellan tjejer och killar – egentligen. (TGS s.158) 

Han både befinner sig i gruppen och utanför den, och han har, till skillnad från de andra, 

möjligheten att välja var han vill vara. Han är del av gruppen då han känner för det, och har då 

en självklar plats där, men han kan också välja att avvika från den, vilket syns i det citerade 

stycket. Det får inga konsekvenser oavsett vad han väljer. Väljer han att ansluta sig till 

gruppen så har han en given plats där. 

     Pojkarna i klassen omtalas till största delen som just ”pojkarna”, och inte som individer. 

Det är några få som sticker ut ur gruppen och som vi får veta namnet på. Det är dels Ludde, 

som är den tuffa ledaren som de övriga pojkarna i klassen ser upp till, och som är den 

flickorna vill ha uppmärksamhet ifrån. Det är också Leo som sticker ut som den smarta. Han 

omnämns ofta som Leo Bäst i Klassen, vilket visar hur hans ställning i klassen ser ut. Övriga 

pojkar i klassen får vi ingen riktigt beskrivning av. De är få som får ett namn, som David och 

Samuel som beskrivs som Luddes kompisar i inledningen, men utöver det får vi ingen 

närmare presentation av dem och det är inte heller någon beskrivning av deras utseende. Det 

som däremot beskrivs är deras känslor inför situationen i klassrummet när Saga tar över, och 

då blir det gruppens känslor. Det leder automatiskt till att gruppen blir det centrala, eftersom 

vi inte får någon information om individerna. Det är bara Ludde, ledaren, som gruppen strävar 

efter att likna, och Leo, som går åt motsatt håll som får en personlighet vi kan reflektera över.  

     I Dance on my grave finns det inte en central grupp, som det gör i Tusen gånger starkare. 

Historien berättas ur ett individperspektiv. Det figurerar dock en grupp, som Hal och Barry 

möter vid en av sina motorcykelturer. Gruppen de möter har tydliga mönster, som följer de 

mönster som Ulla Lundqvist drar upp för den traditionella pojkboken i sin bok Tradition och 
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förnyelse – svensk ungdomsbok från sextiotal till nittiotal. Det handlar om konflikter mellan 

ungdomarna och vuxenvärlden, det händer något hela tiden, handlingen förs framåt, och 

gängets och jargongens självklarhet är central.
35

 Gruppen har främst manliga medlemmar, 

förutom ledarens flickvän. I likhet med Tusen gånger starkare så är det just ledaren som har 

en flickvän. Behovet av att försvara henne, och viljan till att starta slagsmål visar båda att 

modet är det som anses som manligt inom den här gruppen.  

The fun-fair. The anonymity of numbers. The hard-boy bully-boy fun. The gags 

and catcalls, and rowdy rabbit. The rough guy, matey body-talk. The cockiness 

insured by belligerent numbers. The pickling excitement of engineered 

disapproval. The dangerous satisfaction of stirring up the law. (Dance s. 139) 

 Detta är ord som Hal använder för att beskriva stämningen i motorcykelgruppen. Hal har 

blivit tillsagd att inte säga något, han är stum, och han fortsätter resonemanget med att säga 

”And I am speechless by necessity. One word and I’m done for. Thus trapped, there is no 

escape” (Dance s.140). Alltså visar det att Hal inte är en del av den maskulina gruppen, att 

han står utanför, och att han heller aldrig kommer vara en del av den gruppen. Pratar han, 

kommer det att förråda honom och i det här sammanhanget är det tydligt att han kommer att 

straffas för att han avviker ifrån normen, ”One word and I’m done for”. Att Hal inte kan slåss 

visar också hur han avviker från det typiskt manliga. I det här fallet är det Spike, en vän till 

Hal, som får komma och rädda både honom och Barry. Barrys attityd visar däremot att han 

inte är rädd, utan snarare ser detta som ett nytt äventyr, till skillnad från Hal. ”Cheeky [om 

Barry]. I am trembling in my parka” (Dance s.134). 

     De påpekar även att Hal ser ut som en tjej när han sitter bakom Barry på Barrys 

motorcykel. Här är det tydligt att det är menat som en förolämpning, att som kille bli kallad 

för tjej, men det bekymrar inte Hal något nämnvärt. Hal har till en början inga problem med 

att erkänna att han är rädd. Det framstår till en början som om Barry kan rädda dem ur 

situationen genom att låtsas vara utlänningar, varpå en i motorcykelgruppen utbrister: 

”They’re foreign. No wonder they’re funny” (Dance s.135). Deras avvikande beteende blir 

genast accepterat, och de blir närmast underhållande maskotar för gruppen så fort de tror att 

Hal och Barry inte är brittiska. En annan kultur som går emot normen, vilket gruppen i det här 

fallet tror att det handlar om, stör inte.  

     Det faktum att det just är en motorcykelgrupp gör att det maskulina markeras ännu mer, på 

liknande sätt som Barrys maskulinitet befästs mer i och med motorcykeln. Att Hal dessutom 

väljer att benämna gruppen som ”the pack”, liksom det faktum att ingen av 
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gruppmedlemmarna får ett namn, utan bara smeknamn som exempelvis ”Monolith” och 

”Monkey Boy”, och där ”Monolith” beskrivs som ledaren markerar det maskulina ytterligare. 

Genom att kalla gruppen för ”the pack” associerar läsaren till en djurisk känsla, och deras 

smeknamn förstärker den känslan. Smeknamnen för också tankarna till någon slags 

grottmänniska. Allt detta förstärker uppfattningen om den aggressiva och råa maskuliniteten 

som är central hos den här gruppen. Lundqvist beskriver hur smeknamn, eller som hon kallar 

det öknamn, blir karaktäriserande.
36

 Det är något som märks i Dance on my grave. Namnen 

Hal ger dem är baserat på deras utseende eller på deras sätt att bete sig.  

     Den skiljaktiga synen på maskulinitet i romanerna går att koppla till Connells citat om 

gruppen. Tusen gånger starkare utgår alltid från gruppen, medan Dance on my grave utgår 

från en enskild person, Hal. Där har gruppen som sådan inte någon direkt betydelse för Hals 

identitetsskapande. Det är bara slagsmålsscenen som visar upp en grupp, och i det fallet liknar 

den grupperingen i Tusen gånger starkare. Det går att jämföra Hal med Leo i det fallet, Leo 

står lite utanför gruppen hela tiden. Han väljer att sitta ensam i biblioteket, han är mer en 

individ än gruppmedlem, på samma sätt som Hal, och det tillåter honom att gå utanför sin 

förväntade roll. 

     Det intressanta i Dance on my grave är att reaktionerna på och konsekvenserna av Hals 

avvikande från idealet inte är speciellt starka. Hela omgivningen är väldigt tolerant mot 

avvikande mönster. Den ende som egentligen reagerar är Hals pappa, men inte ens hans 

reaktion är speciellt stark. Vad som skulle kunna vara en anledning till att Hals avvikande från 

normen ändå accepteras är hans sexuella läggning. Det skulle kunna tillåta honom att gå emot 

normen, och det kommer nästan förväntas av honom att han gör det. Men även hans sexuella 

läggning borde kunna bli till en last för honom, då det inte är tillåtande att vara homosexuell.  

Däremot upplever inte jag det som att den är så central. Det görs inget stort väsen av det, utan 

det bara är så och det är inget konstigt med det, och det faktum att gruppen är frånvarande gör 

det lättare att bryta mot normen. I Tusen gånger starkare är gruppen däremot så central, och 

därmed kontrollerande. En avvikelse från idealet kan accepteras i viss mån, men inte fullt ut.   

 

2.3 Miljö och kultur 

Pojkarna i Tusen gånger starkare är som sagt uppdelade i två läger, ”de tuffa killarna” och 

”töntarna”, och de olika rollerna i klassen skapas i relation till varandra. De tuffa killarna är 
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de som tar mest plats i klassrummet, de pratar under lektionerna och skriker svaren rätt ut, 

utan att räcka upp handen och be om ordet. De breder ut sig på flickornas och de tystare 

pojkarnas bekostnad. Det är tydligt att det är dessa pojkar som har makten, och lärarna låter 

dem hållas. ”Och att lärarna – och vi [flickorna] själva – accepterar att deras [pojkarna] stök 

tar så mycket av lektionstiden”. (TGS s.118) Det är ingen som funderar mycket över varför 

det ser ut som det gör i klassrummet, utan alla bara accepterar det. Leo är som sagt en av de få 

pojkar som inte tillhör något gäng. Han är, tillsammans med boken berättare Signe, bäst i 

klassen. Däremot är det bara hans betyg som uppmärksammas av lärarna. De lyfter fram 

honom som det goda exemplet och framhåller honom och hans betyg, och visar på vilken 

duktig elev han är. Att Signe har samma betyg, och ibland bättre, är det ingen som 

kommenterar. Förminskar lärarna hennes kunskap för att hon är flicka? Är det skrivet i 

normerna att hon ska ta sina studier på allvar och därigenom ha högsta betyg? Är det en 

mycket större bedrift för Leo att få höga betyg? I detta fall fördummar lärarna både honom 

och resterande pojkar i klassen. Michael Kimmel skriver i The Gendered Society (2000) om 

undersökningar gjorda ute i klassrum:”Many teachers assume that girls are likely to ”love” 

reading and ”hate” mathematics and sciences, and they expect the opposite of boys” och att 

lärarna konstaterar att ”[b]oys have trouble reading, writing, doing math. They can’t even sit 

still.”
37

 Föreställningen om att pojkar inte har samma förutsättningar i skolan gör att lärarna i 

Tusen gånger starkare ger mer beröm till pojkarna, och ger dem mer utmanande frågor. 

Inställningen är att pojkar inte kan något, och när de svarar rätt uppmärksammas det.  

      När Saga och resten av flickorna börjar sätta sig emot resulterar det i att pojkarna i klassen 

blir irriterade, och de tar parti för lärarna. Både lärarna och pojkarna i klassen blir frustrerade 

när flickorna överger sina givna roller och istället börjar göra anspråk på pojkarnas, genom att 

ifrågasätta ordningen i klassrummet och göra anspråk på tal-utrymmet. Det innebär att 

pojkarna inte längre skulle inneha den maktposition de hela tiden har haft. De har visserligen 

fortfarande makten, då lärarna är på deras sida, men de inser att något håller på att hända med 

maktpositionen. De lyckas återta makten genom att börja behandla flickorna som objekt, och 

trycker ner flickorna. På det sättet fastställer pojkarna att de har övertaget. De allra flesta 

pojkarna sätter detta i system, och framför allt så tillåts de att göra så. Inga lärare säger ifrån, 

utan kommenterar bara hur harmoniskt och trevligt det är när flickorna har lugnat ner sig, när 

det i själva verket handlar om att flickorna inte vågar ta plats längre eftersom de då kommer 

bli värderade och med det förnedrade.   
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     ”Jag läste någonstans att killar och män har väldigt svårt att förstå detta med makten. De 

säger att det bara är att göra det man vill göra. Men för dem är makten så självklar. Den här 

vardagsmakten” (TGS s.139). Gemzöe skriver att män till största delen inte upplever det som 

om just de har makten.
38

 Män i allmänhet har makt, men inte specifika män. Det är det som 

uppmärksammas i Tusen gånger starkare när flickorna i klassen bestämmer sig för att ta mer 

plats. Pojkarna, som hittills har fått göra som de själva vill, är vana vid att ha den så kallade 

vardagsmakten, men de är vana vid att ha den makten som grupp och inte som enskilda 

individer. Kimmel beskriver att dessutom är män vana vid att vara de som har makt, och inser 

inte att de i det sammanhanget är de privilegierade.
39

 Det gör det svårt för dem att se bortom 

sin egen roll, och det gör att de ser makten som självklar. Kimmel fortsätter med att säga att 

”[m]akten är i själva verket av så central betydelse för den historiska föreställningen om 

manlighet att den praktiskt taget varit osynlig”.
40

 Pojkarna i klassen är vana vid att lärarna 

ställer sig in hos dem. När de vid ett tillfälle lämnar en musiklektion, förväntar de sig att 

läraren ska komma efter dem och be dem komma tillbaka. ”De var vana vid att det kom en 

liten lärare efter dem och vädjade, lirkade och begärde att de skulle återvända” (TGS s.151). 

Pojkarna har vanligtvis makten på alla sätt, men när musikläraren inte ber dem komma 

tillbaka blir de nervösa och irriterade över att ha missat ett övningstillfälle.  

     Kimmel tar också upp det han kallar för maktsfär, som dels innebär mäns makt över 

kvinnor, och dels vissa mäns makt över andra män. I Tusen gånger starkare är det mannens 

makt över kvinnan som representeras, medan det snarare är det senare som representeras i 

Dance on my Grave, då det baseras på skillnader mellan klass- och rastillhörighet, etnicitet 

och sexuell läggning. Kimmel menar att den hegemoniska maskuliniteten genom detta är 

baserad på rasism, sexism och homofobi.
41

 

     I Tusen gånger starkare är idrottslektionen en viktig del. Flickorna i klassen föreslår att de 

ska dansa istället för att spela fotboll och alla pojkarna protesterar. ”Det är bögigt att dansa sa 

några av dem. […] De är så rädda” (TGS s.138). Men när de väl har sin danslektion tycker 

alla att det är väldigt roligt. Pojkarna kommer över sin rädsla över att avvika från idealet för 

stunden och kliver utanför sin norm. Eftersom alla deltar, och kanske främst att Ludde och de 

andra tuffa killarna deltar, blir det tillåtet, och det finns ingen risk att de behöver ”tappa” sin 

manlighet genom att dansa. Rädslan för att visa sig omanligt är stor, det syns även i tidigare 

passager jag har tagit upp när pojkarna hävdar att det är ”fjolligt” att studera. Här syns det hur 
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homofobin ligger till grund för skapandet av maskulint ideal, då pojkarnas största rädsla är att 

betraktas som omanliga på grund av sin sexualitet.  

     ”Trycket att leva upp till den omgivande kulturens förväntningar på hur en pojke eller man 

skall vara är ofta stort och kan kännas både plågsamt och betvingande”
42

, som Ekenstam, 

Johansson och Kousmanen skriver. En del av vår kulturs förväntningar är att pojkar ska ha ett 

intresse för och vara duktiga på idrott. De som inte är starka inom idrott får hitta andra arenor 

att hävda sig på. Connell skriver att ”[d]et innebär att idrottsliga framgångar utgör ett 

maskulinitetstest även för de pojkar som avskyr omklädningsrummet”.
43

 Idrotten har som sagt 

stor betydelse i skapandet av maskulinitet. Då Hal inte tillhör den skaran som har ett stort 

sportligt intresse - ”You’ve sloped around being useless most if the time. You don’t like 

games, you’ve hidden yourself away in the library whenever there was a vague chance you 

might get roped into house competitions” som hans klasslärare uttrycker det (Dance s.117) -  

och  han måste hitta en annan arena där han kan hävda sig. I detta fall blir det i teoretiska 

ämnen i skolan, och främst inom litteratur och språk, där Hal utmärker sig och visar att han 

intellektuellt sett ligger före sina klasskamrater. Hals ointresse, och därigenom okunskap i 

sportliga sammanhang visas när Hal träffar Barry för första gången. Han är då ute och seglar 

med en väns båt, men klarar inte riktigt av vinden. Båten kapsejsar och Hal behöver räddas 

för att komma därifrån. Det är Barry som kommer till hans hjälp, genom att vända båten på 

rätt köl och bogsera in den och Hal till land.  

     Maskuliniteten i de olika romanerna skiljer sig åt. En orsak till att det är så skulle kunna 

vara de olika sociala miljöerna de utspelar sig i. I Tusen gånger starkare, där maskuliniteten 

och normen är väldigt viktig, utspelar sig hela historien i skolan och främst klassrummet. Det 

är ett slutet rum, och genom att hela historien är förlagd till en skola bli roller och gränser 

skarpa och hårt uppdragna. Det blir mycket tydligare när någon kliver över gränsen och det är 

en större publik som dömer vad som räknas som normavvikande, och reaktionerna blir därför 

också starkare. I Dance on my grave utspelar sig nästan hela historien utanför skolan. Hal och 

Barry träffas på stranden, de är ute och åker motorcykel. De är hela tiden i en friare miljö, där 

gränserna inte är lika tydliga och roller inte har lika stor betydelse, och därför blir inte heller 

reaktionerna så starka. Där finns det ingen publik som kan döma dem. Det enda stället där Hal 

faktiskt upplever något slags dömande är när han är hemma, och återigen är det de fyra 

väggarna som kontrollerar maskuliniteten med någon som avgör vad som är norm och vad 

som viker av från den normen. I det här fallet är det Hals pappa. Detta visar tydligt hur stor 
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del miljön har i skapandet av maskulinitet. En sluten miljö, som exempelvis ett klassrum, 

skapar en starkare norm med skarpare gränser, och därmed tydligare reaktioner. I en öppen 

miljö påverkar inte normen personerna i samma utsträckning, och de tillåts gå emot de 

förväntade idealen. I och med att det inte finns några tydliga gränser, blir reaktionerna inte 

desamma.  

 

2.4  Språket 

Språket är en del av det som konstruerar och bevarar maskulinitet, och det har en mycket stark 

position. ”Kvinnor och homosexuella kan inte […] inta det talande subjektets position inom 

den tvingande heterosexualitetens språksystem”, skriver Butler. 
44

 I Tusen gånger starkare har 

språket en mycket stor betydelse. Där representerar pojkarna den dominerande gruppen, de 

har makten och således kan dra fördel av språket. Exempelvis reagerar alla pojkarna i klassen 

starkt när Saga börjar ifrågasätta atmosfären och vad som accepteras i klassrummet. De 

kommer med kommentarer som ”Men va fan lägg av nu!!! stönade nästan alla killar, inklusive 

töntkillarna och Leo Bäst i Klassen”(TGS s.108) och ”Men lägg av nu, jävla surfitta, 

mumlade någon, åtföljt av medhållande hummanden och fniss”(TGS s.105). Här binder 

språket samman både de ”tuffa killarna”, ”killtöntarna” och Leo, och de använder sig av 

språket för att sätta flickorna på plats - och då främst Saga - när de gör uppror. De använder 

nedsättande ord när de pratar om och till flickorna, de kommenterar hur flickorna ser ut och 

fäller sexistiska kommentarer. Genom att göra på detta sätt lägger de sig själva på en nivå 

över flickorna, eftersom de inte längre vågar ta plats på grund av obehaget att alltid bli 

betygsatt och bedömd. På detta sätt blir pojkarna åter igen den dominerande gruppen, och 

flickorna den underordnade, men det samlar alla pojkarna till en gemensam grupp. 

     Pojkarna tar också utrymme i klassrummet genom att konsekvent svara på frågorna som 

ställs genom att ropa svaret rätt ut, oavsett vem som tilldelats frågan. Genom att agera på detta 

sätt garanterar de att de får uppmärksamhet och övertaget, eftersom varken lärarna eller 

flickorna i klassen kommer sig för att säga emot. Lärarna har inte längre någon kontroll över 

pojkarna, vilket de utnyttjar till fullo.  De som hörs mest och tar mest plats är de som kan 

styra i klassrummet, och det som då sker där kommer ske på deras villkor. 

     På samma sätt som språket binder samman pojkgruppen i Tusen gånger starkare, när de 

utsätts för ett gemensamt hot, binder även språket samman den grupp som Hal och Barry 
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träffar på. Motorcykelgruppen i Dance on my grave använder sig på liknande sätt som i Tusen 

gånger starkare också av ett språk som gör att normen upprätthålls. Språket visar deras syn på 

vilka ideal som de håller som viktiga och självklara. De använder ord som insinuerar en 

homosexuell läggning i nedsättande bemärkelse för att ’jävlas med varandra’, i det här fallet 

med en av gruppmedlemmarna som kallas Riggsy, och det visar hur de ser på det avvikande. 

”A couple of bottle boys are we? […] Now’s your chance, Riggsy” (Dance s. 133f). 

Homosexualitet avviker från normen och går att förlöjliga, och de har närmast en homofobisk 

inställning, som förvisso inte uttrycks muntligt, men som utgör grunden i deras inställning. De 

använder överlag en rå jargong med varandra, vilket gör att den aggressiva maskuliniteten 

befästs ytterligare. Språket blir viktigt när det kommer till att etablera en identitet. För Hal, 

som i sin egen identitet känner sig osäker, blir det närmast så att han härmar sin omgivning. 

”There was also something in the way he talked that made me think he is trying to emulate 

someone he admires” (Dance s. 25). Språket hjälper honom att bygga upp en identitet som 

han vill vara, när han är osäker på sin egen identitet.   

     När Butler säger att kvinnor och homosexuella inte kan inneha det talade subjektets 

position, visar det hur de heterosexuella männen alltid anses ha makten. Genom det ser man 

hur Hal alltid ur det perspektivet kommer befinna sig i underläge. Det går tydligt att se i 

slagsmålsscenen, där han inte har någon röst, och om han skulle tala skulle det få allvarliga 

konsekvenser eftersom att det skulle resultera i att han blir slagen. Han är instängd och 

begränsad av språksystemet, vilket han själv konstaterar när han tänker ”[t]hus trapped, 

there’s no escape” (Dance s. 140). 

     I Tusen gånger starkare utnyttjas språket av pojkarna som är överordnade flickorna, och i 

Dance on my grave är det gruppen som är överordnad och som innehar den position som 

tillskrivs delaktighetens maskulinitet jämfört med Hal som är den underordnade. Språket 

används som hjälpmedel för att befästa maskuliniteten, då de dominanta grupperna använder 

språket för att trycka ner de underlägsna grupperna, och genom det befästa sin makt över dem. 

Som Lundqvist tar upp så är den råa jargongen central inom pojkböcker, och här inom 

pojkgrupper. Genom att ha ett språk som binder samman bidrar det till att grupptillhörigheten 

blir starkare. Det blir en del av deras identitet. Det kan också ses genom att Hal försöker 

härma någon annans sätt att prata och på så sätt försöker bygga upp en identitet som han vill 

likna.  
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3. Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka vilka typer av maskuliniteter som 

representeras i två ungdomsromaner. De romaner jag har valt är Tusen gånger starkare 

(2006), skriven av Christina Herrström och Dance on my grave (1982), skriver av Aidan 

Chambers. De frågeställningar jag har utgått från är: 

Hur gestaltas maskulinitet i respektive roman? Finns det variationer?  

Hur konstrueras maskuliniteterna? 

Hur beskrivs reaktionerna inför ett avvikande mönster? 

 

     Den typ av maskulinitet som representeras är främst den som Connell kallar delaktigheten, 

det vill säga vardagsmaskuliniteten. Den tar sig uttryck i att man som pojke inte bör vara 

studiemotiverad, men man ska fortfarande vara smart. Idrotten har stor betydelse och ett 

sportintresse förutsätts som något självklart för pojkar. Andra karaktärsdrag är att pojkar 

förväntas vara modiga, och våga lämna sin egen trygghetszon. Den delaktiga maskuliniteten 

finns representerad i bägge romanerna. Den underordnade maskuliniteten gestaltas också, 

med det är främst i Dance on my grave den kommer till uttryck. Här handlar det om avvikelse 

från normen, vilket vanligtvis handlar om homosexualitet. I Dance on my grave, är inte den 

huvudsakliga orsaken till avvikelsen, utan det är Hals andra karaktärsdrag som bidrar. Hal har 

fler attribut som skiljer sig från idealet än vad Leo i Tusen gånger starkare har. Leo är den 

som mest avviker från normen i Tusen gånger starkare, men vad som blir intressant är att Leo 

aldrig upplevs vara underordnad.  Leo har dessutom möjligheten att välja om han vill vara en 

del av gruppen eller om han vill stå utanför den, en möjlighet som Hal aldrig kommer att ha. 

Anledningen till att Leo aldrig hamnar i underläge, och att han kan välja att stå utanför 

gruppen utan att det blir några reaktioner skulle kunna vara att han är så pass stark i sig själv, 

och i det fallet är Hal hans totala motsats. Ytterligare en aspekt till att maskuliniteterna skiljer 

sig åt är att i Tusen gånger starkare är gruppen central och maskuliniteten utgår från den, 

medan Dance on my grave utgår från en enskild person. 

     Av det som konstruerar maskulinitet är gruppens betydelse något av det främsta enligt 

Connell. Det är i gruppen som idealen bestäms och upprätthålls, och det är något som märks 

tydligt de i bägge romanerna. Gruppens mönster och kontroll ser ut på samma sätt både i 

Dance on my grave, i den mån den förekommer, och Tusen gånger starkare. De har en ledare 
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som resten av gruppen ser upp till och försöker efterlikna. I Tusen gånger starkare är det 

ledaren Ludde som står i centrum, och i Dance on my grave är det ”Monolith” i 

motorcykelgruppen som utmärker sig genom sitt aggressiva beteende. De båda ledarna 

utmärker sig också genom valet av flickvän. Ludde är ihop med klassens tuffaste tjej, och 

motorcykelgruppens enda kvinnliga medlem är ihop med ledaren.  

     Även miljön är en bidragande faktor till hur maskuliniteterna konstrueras; de sociala 

miljöerna och situationerna påverkar vilka maskuliniter som accepteras. I Tusen gånger 

starkare där gränserna är tydligare är klassrummet och skolan kontrollerande, medan miljön i 

Dance on my grave är friare, då den till största delen utspelas utomhus, och inomhusmiljön är 

en annan och aldrig en klassrumsmiljö. Där är gränserna inte lika distinkta, och det går därför 

att kliva utanför normen utan att konsekvenserna blir alltför stora. Det finns ingen publik som 

kan döma ifall de går emot normen medan det i Tusen gånger starkare alltid finns publik som 

kontrollerar 

      Språket används som ett hjälpmedel för att upprätthålla maskuliniteterna och identiteterna. 

Det är dels kontrollerande och dels sammansvetsande. Inom grupperna får språket en stor 

betydelse då det kan binda samman och skapa tillhörighet. Det används också som ett 

maktmedel, speciellt i Tusen gånger starkare. Då används det av pojkarna för att återta 

makten i klassrummet, och de gör det genom att fälla sexistiska kommentarer om och till 

flickorna. I Dance on my grave är det tydligt just hur språket binder samman gruppen, och hur 

Hal inte har någon röst i det sammanhanget. Det blir en del av deras gruppidentitet. 

     Reaktionerna är egentligen liknande i de båda romanerna, även om de tar sig olika uttryck. 

Inom grupperna är den största rädslan att bli betraktas som homosexuell. I Tusen gånger 

starkare går nästan ingen emot normen, det är ingen som vill sticka ut. På samma sätt byggs 

gruppen upp i Dance on my grave. Någon som avviker från normen straffas genom att bli 

förlöjligad. Däremot är reaktionerna överlag nedtonade i Dance on my grave, med tanke på i 

vilken mån Hal faktiskt går emot normen. Reaktionen är även förvånande svag gentemot Leo 

i Tusen gånger starkare, även om han inte går emot normen i samma utsträckning som Hal. 

Gruppen i Tusen gånger starkare är ju däremot så mycket mer central, vilket borde 

frambringa en starkare reaktion. En möjlig orsak till att reaktionen ändå är så pass dämpad 

skulle kunna ha att göra med tidsaspekten. Det är trots allt nästan 25 år mellan romanerna, och 

samhället har liksom synen på maskulinitet. Normerna finns förvisso fortfarande kvar, men 

det blir mer och mer tillåtande att gå emot dem. Därför kan Leo vara studiemotiverad utan att 

hamna långt ner i hierarkin, och det gör att han har möjligheten att välja om han vill ta del av 

gruppen eller om han vill stå utanför den. Det är en valmöjlighet Hal aldrig kommer att ha, då 
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han helt och hållet är utesluten ur gruppen. 

    Avslutningsvis kan det sägas att det finns olika faktorer som tillsammans konstruerar 

maskuliniteter och som genom upprepning befäster och normaliserar en viss typ av 

maskulinitet. Det är viktigt att uppmärksamma att stereotypa könsroller är något som 

konstrueras av samhället och av oss själva. Först då kan vi agera och göra något åt det. Det är 

också därför det blir viktigt att uppmärksamma detta just i ungdomsböcker och hos ungdomar.  
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