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Abstract: 

This essay aims to analyse the novel Pojkarna by Jessica Schiefauer. The analysis focus on the main 

character Kim and ”hens” identity, Kim's approach to the so called gender contract and the significance 

of the butterfly as a symbol of transgender people. This analysis is done with the help of queer and 

gender theories by Judith Butler, Fanny Ambjörnsson and Yvonne Hirdman. The analysis of the novel 

showed that Kim had a hard time identifying as either male and female and that Kim comes to the 

conclusion that ”hen” is human; a third gender. Furthermore the analysis showed that the butterfly plays 

a central role in the story and is used as both a symbol of transformation and the transformation from girl 

to boy, therefore it is a symbol of trans. 
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Sammanfattning: 

I denna uppsats görs en analys av Jessica Schiefauers roman Pojkarna. Analysen fokuserar på 

huvudkaraktären Kim och hens identitet, Kims förhållningssätt till det så kallade genuskontraktet samt 

fjärilens betydelse som symbol för transpersoner. Denna analys görs med hjälp av queer- och 

genusteorier där namn som Judith Butler, Fanny Ambjörnsson och Yvonne Hirdman är viktiga. Det 

framkom i analysen av romanen att Kim har svårt att identifiera sig som både flicka och pojke och Kim 

kommer till sist fram till att hen är en människa; ett tredje kön. Det framkom också tydligt i analysen att 

fjärilen har en central plats i berättelsen och används både som en symbol för förvandling men också 

som en symbol för förvandlingen från flicka till pojke, alltså som en symbol för trans.  
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1.0 Inledning 

I alla tider har litteraturen och samhället varit starkt sammanflätade då viktiga frågor som diskuterats i 

samhället har speglats i litteraturen och vice versa. Så är fallet även idag. Något som blivit mer och mer 

uppmärksammat är frågor kring HBTQ och vilka rättigheter de personer som identifierar sig med någon 

eller flera av dessa bokstäver har idag. Detta syns givetvis också i litteraturen. Biblioteksassistenten, 

med bakgrund i litteraturvetenskap, Sebastian Lönnlöv skriver att HBTQ-böcker är en relativt ung genre 

men menar ändå att böcker som behandlar ämnet har funnits sen antiken.1 Lönnlöv menar att litteratur 

som berör frågor om HBTQ har påverkats av samhället runtomkring och de olika lagstiftningar och 

normer som funnits.2 I och med detta kan man dra slutsatsen att ett mer öppet och accepterande 

samhälle, som vi lever i idag, skapar större förutsättningar för litteratur med tydligare inriktning på 

frågor gällande HBTQ.  

Det är också detta ämne som denna uppsats kommer att behandla. Dock kommer fokus att ligga på T 

och Q, alltså trans och queer. Den roman som kommer att analyseras i denna uppsats är den populära 

och uppmärksammade romanen Pojkarna av Jessica Schiefauer som utkom år 2011.3 Trots det 

maskulint klingande namnet handlar romanen om tre flickor och främst om huvudkaraktären Kim och 

hennes resa för att finna sig själv. Romanen vann år 2011 det prestigefyllda Augustpriset för årets 

svenska barn- och ungdomsbok. Motiveringen löd: ”en idéroman som strävar efter att upplösa språkets, 

växandets och verklighetens gränser”.4 Denna roman behandlar temat trans, queer och genus och har 

definitivt tagit en plats i den svenska litteraturen som behandlar frågor om HBTQ. 

Något som också kommer att undersökas i denna uppsats är fjärilen och dess symbolik. Fjärilen har 

traditionellt setts som en symbol för förvandling men i denna uppsats kommer jag att fokusera på fjärilen 

som symbol för transpersoner. Fjärilen har en central plats i romanen Pojkarna och spelar en viktig roll 

som symbol för förvandlingen från flicka till pojke och därför kommer den också att få en central roll i 

uppsatsen.  

1.1 Syfte 

Denna uppsats kommer att centreras kring begreppen queer, genus och trans samt hur identitet kan 

skapas utifrån dessa begrepp i romanen Pojkarna. Syftet med uppsatsen blir att undersöka hur 

huvudkaraktären Kims identitet formas utifrån queer- samt genusteori. Syftet är också att ta reda på hur 

Kim förhåller sig till det så kallade genuskontraktet, det tysta kontraktet mellan män och kvinnor där 

                                                           
1 Lönnlöv, Sebastian. HBTQ. Böcker bortom normen, Lund: BTJ förlag, 2014, s. 11  
2 Lönnlöv, 2014, s. 29 
3 Schiefauer, Jessica. Pojkarna, Stockholm: Bonnier Carlsen, 2011 
4 Fokin, Rebecka. Vol 38: ”En människa är det” I: Barnboken. Journal of children’s literature research, 
http://www.barnboken.net/index.php/clr/article/view/199/535, 2015  
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kvinnan är beroende av mannen. Något som också kommer att undersökas i uppsatsen är fjärilen som 

symbol för transsexualitet och transpersoner. 

1.2 Frågeställningar 

De frågeställningar som kommer att undersökas i denna uppsats är följande: 

 Hur formas huvudkaraktären Kims identitet/er? 

 Hur förhåller sig huvudkaraktären Kim till det så kallade genuskontraktet? 

 Vilken betydelse har fjärilen som symbol för Kims transidentitet? 

1.3 Forskningsöversikt 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning kring identitet, genus, sexualitet och romanen Pojkarna att 

presenteras samt de tidigare uppsatser som behandlat romanen Pojkarna.  

1.3.1 Identitet 

Lektorn i socialt arbete Nils Hammarén och socialpsykologen Thomas Johansson talar i sin bok Identitet 

om att ord och begrepp som ofta används i samband med ungdomen är förändring, flexibilitet, 

experimenterande och sökande.5 De menar att ungdomstiden symboliserar något positivt och 

eftersträvsamt samtidigt som många ungdomar mår psykiskt dåligt och har problem med självkänslan. 

Med detta konstaterar de att bilden av ungdomen och dess identitet är både komplex och motsägelsefull.6 

Hammarén och Johansson talar också om att i poststrukturalismen menar man att identitet ses som något 

rörligt och komplext snarare än något fast och centrerat. Identitet blir då något som ständigt förändras 

och som är komplext sammansatt samt motsägelsefullt.7    

Hammarén och Johansson skriver om begreppet roll och hur det liknar identitet. Författarna diskuterar 

socialpsykologen Erving Goffman som menar att man som individ kan ha flera olika roller och att man 

också kan byta roll, men att det samtidigt bildas ett socialt tvång då man klivit in i rollen. Då vi antagit 

en roll definieras våra möjligheter och ramar sätts för vad vi kan och inte kan göra inom rollen. I och 

med detta definieras också vår identitet då vi antagit en roll eftersom det finns vissa regler att följa 

kopplat till den specifika rollen. Detta begränsar våra handlingsmöjligheter och vi blir på sätt ”fast” i 

rollen.8 Hammarén och Johansson påpekar dock att rollteorin, även om den är populär än idag, kommer 

med en risk då den ofta förenklar saker. Detta påvisar de med hjälp av begreppet könsroller som de 

                                                           
5 Hammarén, Nils & Johansson, Thomas. Identitet, Malmö: Liber, 2009, s. 25  
6 Hammarén & Johansson, 2009, s. 25f 
7 Hammarén & Johansson, 2009, s. 77 
8 Hammarén & Johansson, 2009, s. 28 (se vidare i originaltexten: Goffman, Erving. Jaget och maskerna: En studie i 
vardagslivets dramatik, Stockholm: Rabén Prisma, 1994) 



3 
 

menar fungerade bra förr då rollerna i familjen vara mer klara och distinkta, men i och med dagens mer 

komplexa samhälle utan fasta positioner utifrån kön förlorar rollteorin en del av sin trovärdighet.9    

Hammarén och Johansson diskuterar också sociologen Peter Bergers teori om den moderna identiteten. 

Hammarén och Johansson menar bland annat att Berger ser att identiteten inte längre är något som 

identifieras enbart av t.ex. kön, etnisk tillhörighet, föräldrars klasstillhörighet m.m. utan att individen 

själv måste engagera sig i att utveckla sin egen identitet. Berger menar, enligt författarna, också att 

individen förflyttar sig mellan många olika sociala miljöer och att hen då använder sig av flera olika 

identifikationer för att kunna skapa sin identitet. I och med detta skapas en stabil identitet samtidigt som 

den också är komplex och mångfacetterad.10 

I boken Identitet. Människans gåtfulla porträtt skriver författaren Jonas Stier om kroppens betydelse för 

individens identitet. Han menar att om individen äcklas eller känner avsky inför sin kropp kan det i sin 

tur medföra ett äckel eller en avsky inför hela sig själv eftersom det är svårt att koppla bort kroppen från 

resten av ens identitet.11 

Stier tar upp något som hans anser är en mycket central del av den egna identitet och detta är 

självuppfattningen.12 Självuppfattningen är den bild eller föreställning vi har om oss själva och den 

inrymmer också det värde och den betydelse vi tillskriver oss. Denna bild behöver inte vara autentisk, 

sann eller objektiv, utan är istället ytterst personlig och subjektiv. Stier menar att vi hela tiden jämför vår 

självuppfattning mot den ideala självbild vi har och hur vi tycker att vi borde vara. Denna jämförelse 

brukar inte helt stämma utan självuppfattningen om hur vi är och hur vi faktiskt vill vara skiljer sig alltid 

åt i någon mån.13 Stier anser att självkänslan underhålls hela livet genom individens självvärderingar och 

självbedömningar. Individen kan värdera sig själv både positivt och negativt och i samspel med andra 

människor påverkas självkänslan i antingen positiv eller negativ riktning.14 Om individen känner sig 

omtyckt och uppskattad av omgivningen menar Stier att självkänslan får näring men om individen 

istället utsätts för andras ogillande och kritik skapas istället en falnande självkänsla. Med tiden kan en 

tynande självkänsla skapa överdriven självkritik, självförakt och i vissa fall självhat.15  

                                                           
9 Hammarén & Johansson, 2009, s. 28 
10 Hammarén & Johansson, 2009, s. 28 (se vidare i originaltexten: Berger, Peter L., Berger, Birgitte & Kellner, Hansfried. The 
homeless mind: Modernization and consciousness, New York: Vintage Books, 1974) 
11 Stier, Jonas. Identitet. Människans gåtfulla porträtt, Lund: Studentlitteratur, 2003, s. 46 
12 Stier, 2003, s. 49f 
13 Stier, 2003, s. 50 
14 Stier, 2003, s. 52 
15 Stier, 2003, s. 53 
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1.3.2 Fjärilen som symbol för transsexualitet 

I boken Fält i förvandling. Genusvetenskaplig litteraturforskning presenteras flera uppsatser varav en av 

dem är skrivna av litteratur- och genusvetaren Ann-Sofie Lönngren.16 Hennes kapitel i boken heter 

”Flickan och fjärilen – en transteoretisk läsning av en novell av Birgitta Trotzig” och här behandlar hon 

fjärilen som symbol för transsexualitet. Precis som i romanen Pojkarna finns ett förvandlingsinslag i den 

novell som Lönngren analyserar dock med fokus på fjärilslarvens förvandling till fjäril och inte från 

flicka till pojke. Lönngren menar ändå att det går att förstå flickans förvandling till en puppa, och så 

småningom till en fjäril, som ett uttryck för transsexualitet.17  

Lönngren skriver om hur fjärilen används som en symbol för de transgrupper som vill genomgå 

kirurgiska eller hormonella ingrepp och att det blivit en symbol för ”fel-kropp-narrativet” i den 

transsexuella diskursen.18 Lönngren menar också att fjärilsmetaforiken för fel-kropps-narrativet finns 

representerat inom skönlitteraturen och nämner då Thomas Harris roman Silence of the Lambs som ett 

exempel.19 Lönngren skriver att fjärilen med dess snabel kan ses som en fallossymbol i novellen av 

Trotzig och menar att flickan i novellen blir berörd av fjärilens snabel och att det då kan tolkas som att 

flickans kropp märks som maskulin. Denna märkning blir då första steget i processen från flicka till 

pojke.20  

1.3.3 Pojkarna 

Litteraturvetaren vid Åbo Akademi Rebecka Fokin har skrivit en artikel om romanen Pojkarna i 

tidskriften Barnboken. Journal of children’s literature research.21 Fokin skriver i sin artikel: 

”Pojkarna undersöker och tänjer på gränserna för vad som är acceptabelt, vad som är möjligt och vad 

som är verkligt. Det är en skildring av våra möjligheter att utforska och omförhandla gränserna för vad 

kön är och kan vara. Vad innebär det att konstrueras som flicka eller pojke, eller både och?”.22 Fokin 

diskuterar också metamorfosens betydelse i berättelsen. Hon menar att förvandlingen fungerar som ett 

motiv för att ifrågasätta den idé som finns om en enhetlig identitet och om könet som något ursprungligt. 

Fokin skriver om hur flickorna härmar pojkarnas mönster då de förvandlas till pojkar. Hon skriver:  

Trots att deras kroppar är pojk-kroppar accepteras de som ”riktiga” pojkar först då utförandet är 

trovärdig. Kim är rädd för att säga fel saker, och göra fel gester. Flickorna är medvetna om att de 

                                                           
16 Lönngren, Ann-Sofie. ”Flickan och fjärilen – en transteoretisk läsning av en novell av Birgitta Trotzig”, I: Fält i förvandling. 
Genusvetenskaplig litteraturforskning, Eva, Heggestad. Anna, Williams. & Ann, Öhrberg (red.), Möklinta: Gidlunds förlag, 
2013, s. 115-129 
17 Lönngren, 2013, s. 120 
18 Lönngren, 2013, s. 120 
19 Lönngren, 2013, s. 121, Lönngren skriver om hur mördaren i romanen alltid lämnar en dödskallefjäril i halsen på sina offer 
som han mördar för att kunna göra en ”kvinno-dräkt” till sig själv då han inte passar in i mansrollen utan istället vill vara en 
kvinna. 
20 Lönngren, 2013, s. 122 
21 Fokin, 2015 
22 Fokin, 2015, s. 2 
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utför performanser, att de uttalar uppenbart konstruerade pojkrepliker. Könet som ursprungligt och 

”riktigt” ifrågasätts genom utförandet och det blir tydligt att det är fråga om könskonstruktioner.23 

Fokin skriver om att metamorfosen i just ungdomsböcker ofta symboliserar ett sökande efter ett ”jag” 

och en egen identitet. Hon menar att i Pojkarna så innebär förvandlingen en initiation till en förändrad 

världsbild, kropp och sexualitet för flickorna. Fokin tar också upp symboliken kring den kroppsliga 

transformationen som sker genom metamorfosen. Hon menar att Schiefauer vill skapa tankar om 

kroppen som en identitetsmarkör. Samtidigt menar Fokin att en inre förvandling görs synlig i och med 

flickornas förändrade yttre. Fokin skriver:  

I Pojkarna innebär metamorfosen en förändring, ett tillstånd, där flickorna kan utveckla sidor av 

sig själva som inte är möjliga inom deras eget flickskap, de utvecklar maskulina sidor som 

aggressioner, fysisk och mental styrka. Där den förklädda flickans könstillhörighet konstrueras i 

periferin av en traditionell kvinnlighet så innebär pojkskapet en traditionell 

maskulinitetskonstruktion.24 

Den tydliga polariseringen mellan två olika typer av flickskap menar Fokin blir tydligt i romanen då hon 

hävdar att Bella och Momo utför ”rätt” typ av flickskap medan Kim då utför ”fel” eftersom hon inte har 

förmågan att vara flicka på samma sätt som sina vänner. Fokin skriver: 

Romanen Pojkarna börjar som en fantastisk flykt från den krassa tillvaron som flickor. Men hos 

flickan Kim, vars androgyna namn symboliskt anspelar på hennes kluvna könsidentitet, visar sig 

pojkskapet vara en del av henne som individ. Det finns inte en sanning, ett kön, för henne.25 

Fokin menar att flickan Kim inte står ut med att vara det objekt som flick-jaget innebär och känner att 

hon varken vill eller kan vara en flicka. Detta, menar Fokin, behöver inte betyda att Kim nödvändigtvis 

heller vill vara pojke utan att det mer handlar om hennes totala ovilja att spela rollen som flicka. 

Maskeraden är också något som Fokin tar upp i sin artikel. Hon finner att maskeraden blir en flykt undan 

en allt för snäv flickroll samtidigt som hon också anser att det skapar en kvinnlig gemenskap för 

flickorna. Hon skriver att flickorna intar en främmande subjektsposition i och med maskerna och befrias 

då också temporärt från sin roll som flicka och objekt.26 

Till sist tar Fokin upp slutet på romanen och menar att både en grumlad sexualitet och en androgyn 

könstillhörighet hos Kim tas upp. Hon menar att Kim både kan ses som kvinna och man i samma kropp 

och antyder att slutet av romanen innebär en ”Butlersk utopi”.27 Med detta menar Fokin att det finns en 

möjlighet för Kim, och i förlängningen också för alla människor, att vara ”en människa” utan att 

bestämmas av ett bestämt kön eller en bestämd sexualitet.28  

                                                           
23 Fokin, 2015, s. 12 
24 Fokin, 2015, s. 8 
25 Fokin, 2015, s. 9 
26 Fokin, 2015, s. 11 
27 Judith Butler och hennes idéer kommer att presenteras under teoriavsnittet i denna uppsats. Då kommer detta uttryck 
att diskuteras mer ingående. 
28 Fokin, 2015, s. 18 
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1.3.4 Tidigare uppsatser 

Det finns också sex stycken tidigare skrivna uppsatser som behandlar romanen Pojkarna.29 Dessa har 

alla valt olika vinklar när de analyserat romanen men har ändå genus gemensamt. Det finns också en 

önskan om att se det skeva och queera i romanen i alla uppsatserna och det är även detta som denna 

uppsats kommer att behandla även om frågorna inte är samma som hos tidigare uppsatser. Eftersom 

romanen Pojkarna har ett tydligt genustema är det oundvikligt att inte ta upp detta vid en analys och 

därför kan det vid första anblicken se ut som att uppsatserna behandlar samma ämne, men när man läser 

dem kan man se att alla har valt olika vägar för att kunna diskutera detta ämne. Det blir också tydligt i 

och med denna uppsats då jag valt att fokusera på Kims identitet som transperson samt hur Schiefauer 

skriver fram fjärilen som en symbol både för förvandling men också för transsexualitet och 

transpersoner.  

Jag kommer inte att använda mig av de tidigare skrivna uppsatserna i min analys av romanen eftersom 

jag har valt att fokusera på de primärkällor som uppsatserna tar upp, men jag vill ändå nämna att dessa 

uppsatser finns så en intresserad läsare kan läsa mer om romanen Pojkarna ur andra infallsvinklar än just 

den som denna uppsats har valt att fokusera på. Jag har också lagt stort fokus på fjärilen som symbol för 

transpersoner i min uppsats och detta är inget som de tidigare uppsatserna har behandlat och därför kan 

jag heller inte använda mig av uppsatserna vid en analys av just fjärilen. 

1.4 Teori 

I denna uppsats kommer teorier om queer och genus att diskuteras. Identitet kommer också att behandlas 

och då inom teorier kring queer och genus. Den första teorin som kommer att presenteras är queerteorin 

och sedan kommer en presentation av Yvonne Hirdmans genuskontrakt. Jag kommer också att nämna 

Tiina Rosenberg under analysdelen men hennes tankar kommer inte huvudsakligen att ligga till grund 

för min uppsats.  

1.4.1 Queerteori 

Docenten i genusvetenskap Fanny Ambjörnsson skriver i sin bok Vad är queer? om begreppet queer och 

om hur man väljer att se på det påstått normala istället för att enbart fokusera på det som bryter mot 

normen.30 Hon menar att queer är ett svårdefinierat begrepp, men att det samtidigt är en av poängerna att 

det är tvetydigt och gränsöverskridande till sin karaktär då detta är det som queer vill uppmärksamma.31 

                                                           
29 Berg, Emma & Thorsell, Anna. Ingen plats för queer - En analys av kön och sexualitet i Jessica Schiefauers Pojkarna, Lund: 
Lunds universitet, 2015, Dahlberg, Johanna. Att vara flicka eller pojke: en analys av identitet och genus i Drottningens 
juvelsmycke och Pojkarna, Trollhättan: Högskolan Väst, 2015, Friberg, Linn. ”En människa är det”- En queerdidaktisk analys 
av Jessica Schiefauers Pojkarna och dess möjligheter för arbete med likabehandling i skolan, Göteborg: Göteborgs 
universitet, 2014, Torres Olea, Romyna. Jessica Schiefauers Pojkarna ur ett genusperspektiv - Hur genus problematiseras och 
diskuteras i en ungdomsbok, Karlstad: Karlstads universitet, 2013, Pier, Rebecca. Dagflickan och nattpojken - 
Genusperspektiv i Jessica Schiefauers roman Pojkarna, Lund: Lunds universitet, 2013 och Severinsson, Emma. En människa 
är det - En queeranalys av Jessica Schiefauers Pojkarna, Lund: Lunds universitet, 2012 
30 Ambjörnsson, Fanny. Vad är queer?, andra utgåvan, Stockholm: Natur & Kultur, 2016, s. 16 
31 Ambjörnsson, 2016, s. 16 
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Som tidigare nämnts vill queerteorin uppmärksamma och undersöka hur sexuella normer uppstår, 

fungerar, upprätthålls och ifrågasätts och frågor som ställs är bland annat ”Vad är sexualitet?”32 

Ambjörnsson menar att ur ett queerperspektiv kan sexualitet förstås på flera olika sätt. Hon visar på att 

den kan handla om identitet, handlingar, normsystem eller begär. Hon menar dock att poängen inte är att 

försöka förklara vad som är vad utan istället vill queerteorin undersöka hur det som vi i vårt samhälle 

beskriver som sexualitet organiseras, regleras och upplevs.33  

Ambjörnsson behandlar en teoretiker som betytt mycket för queerteorin; Michel Foucault. Foucault har 

undersökt sexualitetens historia och då kommit fram till att det finns en ökande trend att vilja 

klassificera, sortera och diagnostisera samhällsmedborgare från 1800-talet och framåt. Läkarna under 

1800-talet började att diagnostisera människor som t.ex. homosexuella eller perversa.34 Ambjörnsson 

menar att Foucault då såg att en rad nya identiteter skapades. Dessa identiteter, som t.ex. homosexualitet, 

finns även idag, dock har flera nya tillkommit. Genom att sätta in människor i olika fack kom vissa 

människor att betraktas som mer önskvärda än andra och detta skapar då en sorts normaliseringsprocess 

där vissa personer ses som normala och andra som onormala.35 Ambjörnsson menar att det i dagens 

samhälle fortfarande finns en rädsla för att inte passa in i normen även om det inte längre är straffbart 

med en avvikande sexuell läggning. Hon skriver att samhällets normsystem har införlivats i individerna i 

samhället.36 

Ambjörnsson tar upp ett av queerteorins centrala områden och hon menar att det är processer av 

normalisering. Framförallt är det den normerande heterosexualiteten som tas upp. Hon menar att inom 

queerteorin tar man inte heterosexualiteten för given utan istället undersöks den för att ta reda på hur den 

skapas, upprätthålls och fungerar. Ett begrepp som ofta används är heteronormativitet och Ambjörnsson 

menar att det är de lagar, instutioner och strukturer som upprätthåller heterosexualiteten som något 

naturligt och allomfattande. I och med heteronormativiteten blir en viss sorts heterosexuellt liv det som 

framstår som mest åtråvärt och naturligt. Queerteorin vill alltså undersöka själva normsystemet och inte 

heterosexualiteten i sig och därför blir inte enskilda individers sexuella handling av intresse utan det 

system som premierar ett visst sätt att leva livet på.37 Ambjörnsson menar att det finns två 

grundläggande beståndsdelar i heteronormativiteten och dessa är gränsen mellan homo- och 

heterosexualitet samt hierarkin mellan dessa sexualiteter.38 Ambjörnsson påpekar också att genus är en 

lika viktig del av heteronormativiteten som sexualitet eftersom personer med avvikande genusbeteende 

                                                           
32 Ambjörnsson, 2016, s. 33 
33 Ambjörnsson, 2016, s. 34 
34 Foucault, Michel. Sexualitetens historia: 1 Viljan att veta, Möklinta: Gidlunds, 1980, s. 49-52 
35 Ambjörnsson, 2016, s. 41 
36 Ambjörnsson, 2016, s. 42 
37 Ambjörnsson, 2016, s. 47f 
38 Ambjörnsson, 2016, s. 53 
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ofta får stämpeln homosexuell. I och med heteronormativiteten upprätthålls alltså gränser mellan den 

normgivande heterosexualiteten och allt som faller utanför denna.39 

Ambjörnsson nämner också litteraturvetaren Judith Jack Halberstam och hennes term det 

heteronormativa livsmanuset. Enligt Ambjörnsson menar Halberstam att det finns en sorts scheman för 

hur livet ska levas enligt heteronormativet. I och med dessa scheman finns ett visst antal hållplatser som 

bör passeras i rätt följd och vid rätt tidpunkt för att livet ska vara begripligt. Alla dessa hållplatser är mer 

eller mindre förknippade med heterosexualitet då vi förväntas ha genomlevt en barndom som pojke eller 

flicka, en pubertet som inträffar vid korrekt ålder, en första kärlek där genus och begär ska 

överensstämma, heterosexuell parbildning osv. Halberstam menar, enligt Ambjörnsson, att detta sätt att 

se på livet som en rak linje präglar vårt sätt att värdera vårt eget och andras liv.40 

Ambjörnsson talar också om genus inom queerteorin. Hon menar att det finns föreställningar om att 

manligt och kvinnligt är historisk och kulturellt beroende av en normerande heterosexualitet. 

Ambjörnsson nämner här Judith Butler och hennes tankar kring hur genus och kön är socialt 

konstruerade.41 Butler kritiserar i sin bok Genustrubbel. Feminism och identitetens subversion den 

uppdelning som finns mellan kön som något biologiskt och genus som något konstruerat.42 Butler menar 

att trots att genusbegreppet skapats för att visa på kulturens påverkan kan en uppdelning mellan genus 

och kön skapa föreställningen om att det finns en naturlig och ursprunglig manlighet och kvinnlighet. 

Detta menar Butler inte stämmer då hon anser att även det fysiska, biologiska könet är socialt 

konstruerat och att kön är en effekt av våra sociala och kulturella föreställningar om vad kön är snarare 

än en inneboende essens.43  

Butler talar också om den heterosexuella matrisen och med detta menar hon att kategorierna man och 

kvinna endast kan existera inom en heterosexualiserad förståelseram. Hon menar att de två könen man 

och kvinna är de enda två kön som framställs som möjliga identiteter och att det skapas en speciell 

ordning där det maskulina skiljs från det feminina och endast kopplas samman genom det heterosexuella 

begäret.44 Ambjörnsson diskuterar också Butlers tankar om den heterosexuella matrisen och menar att 

den förenklat förklarat innebär att de enda två positioner som finns för oss människor är man eller 

kvinna, att dessa två positioner står helt i motsats till varandra både kroppsligt och beteendemässigt samt 

att dessa två, man och kvinna, förväntas åtrå och ha sex med varandra.45 Ambjörnsson skriver att det är 

viktigt att prestera rätt sorts kopplingar mellan kropp, genus och begär för att vi ska uppfattas som 

                                                           
39 Ambjörnsson, 2016, s. 55 
40 Ambjörnsson, 2016, s. 72 (se vidare i originaltexten: Halberstam, Judith Jack. In a queer time and place: Transgender 
bodies, subcultural lives, New York: New York University Press, 2005) 
41 Ambjörnsson, 2016, s. 92 
42 Butler, Judith. Genustrubbel. Feminism och identitetens subversion. andra utgåvan, Göteborg: Daidalos, 1999, s. 55ff 
43 Butler, 1999, s. 55f 
44 Butler, 1999, s. 68f 
45 Ambjörnsson, 2016, s. 94 
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”normala” män eller kvinnor i samhället. Om en människa istället befinner sig utanför denna ordning ses 

hen som mindre begriplig eller rent utav störande eller skrämmande.46  

Även om man inom queerteorin inte vill rikta uppmärksamheten åt det som är avvikande från normen är 

det ändå tydligt att det måste finnas något som är onormalt för att något ska kunna ses som normalt. 

Ambjörnsson menar att ett sätt att förstå den heterosexuella matrisen på är att undersöka det som är 

avvikande. Det finns flera olika sätt att avvika från den heterosexuella matrisen och en av de saker som 

kan ”krångla” är kroppen. Ambjörnsson menar då att individen i fråga uppvisar fel sorts kroppsliga 

karaktärsdrag men rätt sorts genus och begär. Exempel på detta kan vara transpersoner.47 Individer vars 

kropp inte ”krånglar” kallas för cispersoner. Cis betyder på latin samma sida till skillnad från trans som 

betyder över eller andra sidan. Cispersoner behöver alltså inte fundera över hur deras kroppar och deras 

könsidentitet hänger ihop på ett sätt som t.ex. en transperson måste göra och uppfattas därför inte som 

queer så som transpersoner gör.48  

Ambjörnsson skriver om begreppet performativitet och hur det kan ses som det andra ledordet inom 

queerteorin efter heteronormativitet. Hon menar att Butler ofta förknippas med detta begrepp även om 

det inte var hon som myntade uttrycket.49 Butler själv skriver att identiteter skapas genom upprepade 

handlingar och tal. Handlingarna och talet blir då performativa i den bemärkelsen att de skapar en 

konstruerad identitet hos individen. Butler menar alltså att både genus och sexualitet är performativa – 

att de skapas.50 Butler anser att vara en man eller en kvinna inte är något som kommer naturligt för oss 

människor utan könsidentiteten är istället en effekt av ständigt upprepade handlingar och tal som vi får 

höra från den dag vi föds till den dag vi dör. Detta på grund av den heteronormativa värld vi lever i.51 

Ambjörnsson nämner också begreppet trans och hur människor kan falla utanför de etablerade 

kategorierna av identiteter. Hon menar att det finns en mängd olika identiteter och att dessa också kan 

förändras över tid. Ambjörnsson nämner här icke-binära personer, alltså de som inte identifierar sig med 

det kön hen tilldelades vid födseln.52 Dock till skillnad från de flesta transsexuella identifierar sig en 

icke-binär person varken med könet man eller kvinna. Att identifiera sig som både och, mitt emellan 

eller inget kön alls visar på att identiteter kan ses som flytande och instabila och kan på så sätt skapa 

kritik mot uppdelningen i cis och trans.53 Genom att anta denna syn på identiteter som något instabilt 

utmanar queerteorin de föreställningar som finns i det heteronormativa samhället. Ambjörnsson tar 

också upp exemplet med bisexuella och menar att det kan ses som ett ännu större hot mot 

                                                           
46 Ambjörnsson, 2016, s. 95 
47 Ambjörnsson, 2016, s. 96 
48 Ambjörnsson, 2016, s. 96 
49 Ambjörnsson, 2016, s. 112 
50 Butler, 1999, s. 214 
51 Butler, 1999, s. 214 
52 Ambjörnsson, 2016, s. 115 
53 Ambjörnsson, 2016, s. 116 
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heteronormativet än homosexualitet då de bisexuella vägrar att låta sig definieras av en entydig identitet. 

Bisexualitet ifrågasätter den heteronormativa idén om att kön är avgörande för vår sexualitet eftersom 

det för många bisexuella personer inte spelar någon roll vilket kön en sexpartner har.54  

1.4.2 Genuskontraktet 

I boken Genus – om det stabilas föränderliga former konstaterar historikern Yvonne Hirdman att det 

finns en stor skillnad mellan de två könen; mannen och kvinnan.55 Hirdman kan se att kvinnan alltid har 

varit underordnad mannen genom historien och ser att det även idag är mannen som är normen i 

samhället.56 Hon talar om att kvinnan alltid ska jämföras med mannen eftersom det är mannen som är 

det ”normala” och utgör idealet. Hirdman konstaterar som sagt att detta inte är någon ny tanke utan 

hänvisar bland annat till skapelseberättelsen då Gud skapade mannen till sin avbild och sedan tog ett av 

mannens revben och skapade kvinnan. Redan här är mannen i centrum och blir på så sätt människan i 

relation till kvinnan.57 Hirdman påpekar också att det alltid varit viktigt att skilja på mannen och kvinnan 

och de olika arenor där de verkat. Hon ser också att det finns ett förakt mot kvinnans ”svaghet”. Hon 

menar att kvinnans kropp och dess svaghet måste skiljas från mannen och hon skriver om att det manliga 

jagets identitet upprätthålls genom att utöva makt över det kvinnliga jaget. Den starka människan har 

makt över den svaga kvinnan.58 

Hirdman talar också om genuskontraktet; kontraktet mellan man och kvinna.59 Hirdman skriver: ”Det 

stereotypa, idealtypiska kontrakt där Han har ansvaret, beskyddet, försörjningen på sin sida och Hon har 

födandet, uppförandet, beroendet på sin, markerar tydligt könens skilda positioner och närmast 

kontrasterande förutsättningar”.60 Detta skapar ett kontrakt mellan man och kvinna där kvinnan blir helt 

beroende av mannen och Hirdman frågar sig varför kvinnan inte bara värjer sig från detta kontrakt. Hon 

menar att det inte endast är i hemmet som detta kontrakt gäller utan att hela samhället är uppbyggt 

utefter detta kontrakt och att alla, både män och kvinnor, hjälper till att upprätthålla könsmaktsordningen 

som råder i världen.61  

1.5 Metod 

Den metod som används i denna uppsats är textanalys och specifikt en queer läsning. Författarna Katri 

Kivilaakso, Ann-Sofie Lönngren och Rita Paqvalén skriver om hur queera läsningar i en nordisk kontext 

har placerats i den feministiska motståndsläsningens tradition men att det handlar om läsningar med 

                                                           
54 Ambjörnsson, 2016, s. 119 
55 Hirdman, Yvonne. Genus – om det stabilas föränderliga former, andra upplagan, Malmö: Liber, 2003 
56 Hirdman, 2003, s. 59 
57 Hirdman, 2003, s. 59f 
58 Hirdman, 2003, s. 69 
59 Hirdman, 2003, s. 88 
60 Hirdman, 2003, s. 88 
61 Hirdman, 2003, s. 97f 
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skilda agendor.62 Författarna menar att även om den queera läsningen har sina rötter i den klassiska 

feministiska traditionens sätt att blottlägga underläggande normer och sexism intresserar sig den queera 

läsningen istället för heteronormativitet.63 Ofta intresserar sig den queera läsningen för textens luckor 

och sprickor, och tar fasta på det som framstår som avvikande och udda, men den undersöker också det 

som bryter mot normativa uppfattningar om kön och sexualitet.64 Jag kommer i denna uppsats att 

använda en queer läsning som intresserar sig för det som bryter mot det normativa kring kön och 

sexualitet men det är viktigt att påpeka att läsningen sker med texten i romanen och inte mot den. 

Romanen Pojkarna innehåller alltså inga dolda queermotiv utan de är tydligt framskrivna av Schiefauer 

och därför finns inte den traditionella queerkritiken mot romanen utan istället kommer jag att försöka 

lyfta fram hur queer framställs i texten. Jag kommer också att undersöka hur Schiefauer har valt att 

använda sig av fjärilen som symbol i texten, både som symbol för förvandling men också som symbol 

för transsexualitet och transpersoner. 

Något som också bör kommenteras här under metodavsnittet är användningen av hon och hen i 

uppsatsen då jag skriver om huvudkaraktären Kim. Jag har valt att benämna Kim som hon då jag 

analyserar de delar av romanen där Kim själv ser sig som en flicka samt när Kim är förvandlad rent 

kroppsligt till en pojke för att sedan benämna Kim som hen när Kim själv har insett att hen varken 

identifierar sig som en flicka eller en pojke. 

Metoden i denna uppsats kommer alltså att vara en närläsning av huvudkaraktären Kim och hennes 

identitet/er med hjälp av teorier om queer och genus samt att undersöka hur fjärilen som symbol 

framställs i romanen. 

1.6 Romanen Pojkarna 

Jessica Schiefauers roman Pojkarna handlar om protagonisten Kim och hennes två vänner Bella och 

Momo och deras förvandling från flickor till pojkar. I början av berättelsen upplever tonårsflickorna 

Kim och hennes vänner hur de blir förnedrade av pojkarna i skolan och hur de vuxna väljer att blunda. 

Tillsammans skapar de därför en trygg plats i Bellas trädgård i det lilla radhusområdet, och speciellt i 

hennes växthus. I trädgården kan flickorna leka barnsliga lekar utan pojkarnas blickar riktade mot sig 

och detta skapar en frizon för flickorna från resten av omvärlden med dess pojkar och oförstående 

vuxna. En dag planterar Bella ett frö i växthuset som fort växer upp till en magisk blomma. Flickorna 

dricker av blommans nektar och förvandlas på så sätt till pojkar på natten. Genom förvandlingen 

upptäcker flickorna att det inte räcker med att ha ett manligt kön för att bli accepterade av pojkarna utan 

de måste också uppträda som pojkar för att helt godtas i rollen. Kim sugs allt längre in i mörkret och 

                                                           
62 Kivilaakso, Katri, Lönngren, Ann-Sofie & Paqvalén, Rita. (red.), Queera läsningar, Rosenlarv förlag, 2012, s. 9 
63 Kivilaakso, Lönngren & Paqvalén, 2012, s. 9 

64 Kivilaakso, Lönngren & Paqvalén, 2012, s. 10 
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våldet det innebär att vara pojke om natten och gör allt för att få uppmärksamhet av pojken Tony som 

både lockar och skrämmer Kim. Kim måste till slut göra ett val; flicka eller pojke? Eller kanske både 

och? 

 

2.0 Analys 

I detta avsnitt kommer en analys av romanen Pojkarna att göras utifrån de frågeställningar som 

uppsatsen vill undersöka. Analysen kommer att ske med hjälp av den tidigare forskning och teori som 

presenterats ovan i uppsatsen. Analysen kommer att vara uppdelad i olika underrubriker och varje del 

kommer att analyseras och diskuteras var för sig även om vissa rubriker hänger ihop med varandra. 

Vissa citat från romanen kommer att användas flera gånger under olika rubriker och jag har valt att göra 

detta då jag anser att dessa citat är mycket kärnfulla och bidrar till analysen. Jag anser att dessa citat kan 

användas under olika rubriker för att belysa olika viktiga aspekter i min analys och har därför valt att 

använda dem återkommande. Analysen kommer sedan i avslutningsavsnittet att diskuteras mer 

övergripande för att se vilka slutsatser som går att dra utifrån den analys som gjorts. Jag kommer också 

att titta på relationerna mellan Kim och hennes två vänner Bella och Momo samt Tony. Detta är viktigt 

då deras relationer till Kim speglar hens identitet/er. 

2.1 Kims identitet som flicka 

Den första frågeställningen i denna uppsats vill undersöka Kims identitet/er och hur de kan analyseras 

med hjälp av teorier kring queer och genus. Som Hammarén och Johansson skriver ses identitet som 

något rörligt och komplext och är något som förändras genom hela livet.65 Detta stämmer väl in på Kim 

och hennes komplexa identitet. Kim befinner sig i tonåren i början av romanen och ska då försöka att 

komma underfund med vem hon är och ses som en sökande individ. Precis som Hammarén och 

Johansson också nämner är ungdomen en tid för sökandet efter sin identitet och samtidigt en tid som kan 

skapa mycket psykisk oro.66 Kim känner av dessa känslor av psykisk oro då hon försöker förstå vem hon 

är och detta visar sig direkt i romanen som analysen kommer att visa. Eftersom Kim är både flicka och 

pojke i romanen kommer en analys ske av Kim i de båda könen. Då Kim börjar som flicka i berättelsen 

så startar jag också analysen av Kims identitet som just flicka.  

I början av romanen är Kim en tanig och osäker flicka utan något eget intresse utom sina två vänner 

Bella och Momo. Schiefauer skriver:  

                                                           
65 Hammarén & Johansson, 2009, s. 77  
66 Hammarén & Johansson, 2009, s. 25f 
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Jag sa ingenting om det men ibland blev jag så fruktansvärt avundsjuk på Momo och Bella. De 

hade sina intressen, men jag hade ingenting. Förutom dem hade jag ingenting, bara den där stora 

tomheten jag bar på, den där känslan av att något var skevt längst inuti mig.67  

Det skeva/queera som Kim pratar om i citatet ovan är ett tydligt utmärkande identitetsdrag i Kims 

flickpersonlighet. Kim pratar ofta om hur hennes kropp inte känns som hennes och hur hennes yttre inte 

passar med hennes inre. Precis som Stier skriver om kopplingen mellan kroppen och identiteten 

resulterar Kims avsky för sin kropp i en känsla av äckel och avsky för hela sin person.68 Schiefauer 

skriver om hur Kim ser på sin kropp: 

Min kropp satt på mig som något främmande, en gummidräkt som klibbade och kliade, men hur jag 

än rev och skrapade med naglarna satt den där den satt. Om nätterna kunde jag drömma att min 

kropp föll av mig. Det var så enkelt, plötsligt hittade jag en dragkedja i huden. Ibland satt den längs 

innanlåret, ibland över magen, utmed ryggen eller mellan benen. Jag öppnade den, kunde känna 

luften sila in mot min riktiga hud därunder, som ett vakuum som släpper. Och jag skalade av mig 

skinnet, klev ur det som ett smutsigt klädesplagg och kände det svala golvet mot mina nya 

fotsulor.69  

Detta visar tydligt hur Kim ser på sin kropp som något som inte tillhör henne och detta påverkar givetvis 

hennes syn på sig själv och sin identitet. Att Kim inte kan identifiera sig med det kön som hennes kropp 

är född med skapar ångest och hat mot sin kropp och sig själv. Ambjörnsson skriver om den 

heterosexuella matrisen och att man kan avvika från denna på flera olika sätt, bland annat genom 

”kroppskrångel”.70 Kim visar tydligt på en typ av kroppskrångel då hon inte vill kännas vid sin kropp 

och längtar efter en ny. Detta, menar Ambjörnsson, kan vara ett tecken på att Kim identifierar sig som en 

transperson. Kim visar en avundsjuka mot Bella och Momo då hon ser att de båda kan acceptera det öde 

som väntar dem; att bli en kvinna. Schiefauer skriver: ”… men att bära ett sådant ansikte, att bli, att vara 

– den leken kunde jag aldrig leka. Jag kunde aldrig följa dem dit de var på väg.”71 Detta visar alltså att 

Bella och Momo inte har några kroppar som krånglar och identifierar sig då alltså som cispersoner till 

skillnad från Kims transidentitet.  

Maskeraden blir ett viktigt inslag för Kim som flicka. Schiefauer skriver: ”Det fanns något lockande i 

själva ordet, maskerad, det klingade främmande och färgsprakande. En ny spegelbild, en dräkt, en mask 

att klistra över Kim den tysta råtthåriga fnasiga, Kim den allvarliga bleka bräckliga.”72 Här får Kim en 

möjlighet att ändra på sitt yttre och dölja det som hon känner krånglar; alltså hennes kropp. Maskeraden 

blir ett första steg i Kims resa mot en ny identitet. Tiina Rosenberg skriver i sin bok Byxbegär om att 

maskeraden genom alla tider använts som en uttrycksform för genusöverskridande i teaterns värld.73 

Hon menar att ur ett kulturellt perspektiv kan en genusöverskridande maskerad visa på köns-

                                                           
67 Schiefauer, 2011, s. 29f 
68 Stier, 2003, s. 46 
69 Schiefauer, 2011, s. 19f 
70 Ambjörnsson, 2016, s. 96 
71 Schiefauer, 2011, s. 129 
72 Schiefauer, 2011, s. 29 
73 Rosenberg, Tiina. Byxbegär, Göteborg: Anamma, 2000, s. 9 
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/genusskillnad som en social konstruktion och då på samma gång avslöja det naturliga som något 

konstgjort.74 Precis som Rosenberg menar att maskeraden kan visa på hur det naturliga könet kan vara 

något socialt konstruerat menar Butler det samma.75 Då Kim, Bella och Momo klär ut sig och leker olika 

maskeradlekar leker de samtidigt med sina egna könsroller och utforskar ett annan kön än det som de är 

födda med. För Bella och Momo är detta en lek utan något större allvar, men för Kim blir maskeraden en 

möjlighet att utforska ett nytt kön och skapa sig en ny identitet som något annat än den Kim som hon 

hatar. Till sist, efter att Kim flera gånger förvandlats till pojke, börjar hon att känna att hennes flickkropp 

blir hennes ständiga maskeraddräkt. Schiefauer skriver: ”Ja, jag gick nedför stadens gator och jag bar 

flickkroppen som ett hölje, en alltför stor lodenrock, en oformlig, illa passande maskeraddräkt.”76 Till en 

början ser Kim alltså maskeraden som ett sätt att undkomma sin flickkropp för att sedan börja se sin 

flickkropp som en illasittande maskeraddräkt som är omöjlig att ta av sig. Kim kan alltså omöjligt 

identifiera sig som flicka och maskeraden är ett steg i processen mot en ny och mer passande identitet.  

Som Ambjörnsson skriver så talar Halberstam om det heteronormativa livsmanuset med dess bestämda 

hållplatser i livet.77 För att passa in i normen behöver alltså Kim passera vissa hållplatser i den ordning 

som heteronormen bestämt. Det blir dock tydligt i romanen att Kim inte passar in i det livsmanus som 

normen bestämt. Redan på första punkten, att ha en barndom som pojke eller flicka, blir det komplicerat 

för Kim då hon är född som flicka men ändå längtar efter en annan kropp. När Kim då upptäcker att 

pojkkroppen passar henne så mycket bättre skapas någon form av identitet som både flicka och pojke 

och detta passar inte in i den norm som finns i det heteronormativa livsmanuset. I slutet av romanen då 

Kim återigen endast är en kvinna, åtminstone till sitt biologiska kön, ser hon på sin spegelbild och 

tänker: 

I bilrutan skymtade mitt ansikte och jag vill inte kännas vid det, ville inte veta av mig själv. Någon 

flicka var jag inte, henne hade jag för länge sedan gjort mig av med. Och pojken, honom hade jag 

förstört och förtärt tills bara ett monster fanns kvar. Jag höll upp händerna framför mig som om de 

var speglar, som om jag skulle kunna hitta ett nytt, tredje ansikte i mina handflator.78  

Kim identifierar sig varken som kvinna eller man i slutet av romanen utan letar istället efter ett tredje 

kön att tillgå. Detta passar definitivt inte in i det livsmanus som Halberstam pratar om och precis som 

Ambjörnsson skriver så skapar detta sätt att se på livet som en rak linje med förutbestämda hållplatser 

negativa tankar hos Kim om sitt eget liv och får henne att värdera sitt liv som sämre än andras liv 

eftersom det inte passar in i den heterosexuella normen.79  

                                                           
74 Rosenberg, 2000, s. 11 
75 Butler, 1999, s. 55f  
76 Schiefauer, 2011, s. 98 
77 Ambjörnsson, 2016, s. 72 
78 Schiefauer, 2011, s. 165 
79 Ambjörnsson, 2016, s. 72 
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Kim ser tydligt att hon inte passar in i normen och detta skapar en rädsla hos Kim som får henne att 

isolera sig från resten av samhället. Att inte identifiera sig med det kön man är född med skapar stor 

ångest hos Kim även om det inte idag är juridiskt straffbart med avvikande genus eller sexualitet.80 Dock 

finns det ändå en tydlig bild hos Kim om vad som anses vara normalt och då blir ju också hon onormal i 

andras och sina egna ögon.  Det går alltså att konstatera att Kim inte kan identifiera sig som flicka, 

varken i början av romanen eller i slutet och det kan tydliggöras med detta citat: ”Mina kläder satt 

utanpå flickkroppen och flickkroppen satt utanpå mig, den hade inget med mig att göra…”81 

2.2 Kims identitet som pojke 

Precis som jag tidigare analyserat Kims identitet som flicka baserat på uppsatsens första frågeställning 

kommer jag nu att fortsätta med analysen av Kims identitet som pojke. Då Kims kropp fysiskt 

förvandlas till en pojke är det intressant att undersöka om även tankarna och identiteten ändras i och med 

förvandlingen.  

Till skillnad från Kims taniga och bräckliga flickkropp förvandlas Kim till en stark och smidig pojke. 

Kim beskriver det som att benen var ”…gjorda av kraft och fart och styrka.”82 Redan här kan man märka 

att Kims identitet som pojke är mycket mer positivt betingad än den identitet som finns hos Kim som 

flicka. När Kim, Momo och Bella för första gången blir förvandlade beskriver Kim det som ett nytt liv. 

Schiefauer skriver:  

Vi stod med våra nya liv i händerna. Vi såg på våra nya kroppar, vi spände och sträckte våra nya 

lemmar och vi kände något nytt i blodet. Vi for med blicken över våra pojkkroppar, stäckte ut 

händerna och rörde vid spegelytan och ett ljus tändes i våra ögon, ett ljus som blixtrade mot oss 

genom glaset.83  

Kim känner en typ av eufori då hon ser sig själv i spegeln och upptäcker att den flickkropp som hon 

hatar så mycket är borta och istället ser en pojke titta tillbaka mot henne. Allt är till en början fantastiskt 

för Kim då förvandlingen skett och allt med henne känns plötsligt mer rätt. Då Kim, Bella och Momo är 

ute och träffar andra pojkar för första gången ska de presentera sig och Kim beskriver: ”Och jag sade 

mitt namn med min pojkröst och det blev ett pojknamn. Vokalen spändes till en hård sträng och jag 

gillade det, det passade bättre ur en pojkmun än ur min vanliga.”84 Kim, som redan är ett könsneutralt 

namn, passar alltså bättre då det tillhör en pojke och Kim menar inte att enbart det ”nya” namnet passar 

bättre utan det gör även kroppen. Schiefauer skriver: ”Mitt nya skinn satt som ett skinn ska sitta.”85 Till 

                                                           
80 Ambjörnsson, 2016, s. 42 
81 Schiefauer, 2011, s. 168 
82 Schiefauer, 2011, s. 53 
83 Schiefauer, 2011, s. 52 
84 Schiefauer, 2011, s. 68 
85 Schiefauer, 2011, s. 71 
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en början är alltså Kim helt tillfreds med att identifiera sig som pojke och hon säger att hennes gamla liv 

inte längre har något med henne att göra. 

Fokin tar upp att Schiefauer vill använda kroppen som en identitetsmarkör och detta anser jag stämmer 

väl in på den bild av Kim som ges.86 Det är kroppen som krånglar då Kim är flicka och det är också 

kroppen som hamnar i centrum då förvandlingen skett och Kim blir en pojke. Dock poängterar Fokin att 

även flickornas inre förändras i och med förvandlingen och detta stämmer väl in speciellt på Kim. Kim 

utvecklar nya sidor hos sig själv som inte varit möjliga innan då hon hade en flickkropp. Bland annat 

utvecklar Kim, tillsammans med Tony, typiskt normativa maskulina egenskaper som aggressioner, 

snabbhet och fysisk och mental styrka. Kim utvecklar alltså typiskt maskulint konstruerade egenskaper 

och skapar sig också en ny identitet utifrån dessa manliga karaktärsdrag.  

Något som framkom tydligt vid en läsning av romanen var hur Kim, och de andra flickorna, direkt 

började spela en roll när förvandling skett. Detta kan relateras till Butlers tankar om performativitet. 

Butler menar att en identitet skapas genom att individen upprepar olika handlingar och tal och i Kims 

fall kan man alltså se att hon konstruerar en identitet som pojke genom att utföra performativa 

handlingar och tal då hon blir förvandlad till en pojke.87 Effekten blir alltså att Kim konstruerar en 

identitet som pojke eftersom hon utför vissa handlingar och tal som förknippas med det manliga könet i 

det heteronormativa samhället. Precis som Fokin skriver accepteras inte Kim som en ”riktig” pojke bara 

för att hon har en pojkkropp utan måste också utföra rätt sorts pojkskap med rätt tal och rätt 

handlingar.88 Schiefauer skriver: ”Vi gick med händerna djupt nedkörda i byxfickorna… Momo sade 

med sin pojkröst att det var så djävla skönt att plugget var slut och det var en sådan uppenbart 

konstruerad pojkreplik att vi brast i skratt alla tre…”89 Kim och de andra måste alltså spela rollen som 

pojke för att helt kunna bli en pojke och på så sätt skapa sig en identitet som Kim anser passar bättre än 

den identitet hon hade som flicka.  

Detta resonemang om en konstruerad identitet passar väl in i Bergers tankar om den moderna identiteten. 

Han menar att man själv aktivt måste engagera sig i en utveckling av sin identitet och det går att se att 

det är just det som Kim gör.90 När Kim är pojke skapar hon en ny identitet som passar henne bättre, dock 

på bekostnad av den identitet hon har som flicka. Kims syn på sin identitet som pojke är, som tidigare 

nämnt, till en början mycket positiv och hon beskriver: ”Jag bar mina pojktimmar som ädelstenar, 

varenda en blänkande glasklar och glittrande. Jag förvarade dem bakom ögonlocken, under huden, drog 

                                                           
86 Fokin, 2015, s. 8 
87 Butler, 1999, s. 214 
88 Fokin, 2015, s. 8 
89 Schiefauer, 2011, s. 66 
90 Hammarén & Johansson, 2009, s. 28 
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dem efter mig i ett snöre som en slamrande, uppmärksamhetskrävande leksak.”91 Men i slutet av 

romanen börjar Kim se på sin identitet som pojke som något trasigt och förstört. Schiefauer skriver:  

I bilrutan skymtade mitt ansikte och jag vill inte kännas vid det, ville inte veta av mig själv. Någon 

flicka var jag inte, henne hade jag för länge sedan gjort mig av med. Och pojken, honom hade jag 

förstört och förtärt tills bara ett monster fanns kvar.92 

Kim kan till slut inte heller identifiera sig som en pojke eftersom han är förstörd och blivit till ett 

monster. Detta visar verkligen på hur komplex identiteten är för Kim och hur hon kan gå från att 

verkligen värdesätta och tycka om sig själv som pojke till att till slut se sin pojkkropp som ett monster. 

Att Kim i slutet av romanen letar efter en ny och tredje identitet är inte svårt att förstå då hon redan 

provat identiteter som flicka och pojke och insett att ingen av dessa identiteter har passat henne så som 

hon vill. 

2.3 Kims relation till Bella och Momo  

Relationen mellan Kim och vännerna Bella och Momo är en mycket central och viktig del av romanen. 

Kim både jämför sig med vännerna och speglas genom deras ögon. Genom hela berättelsen finns en typ 

av beroende från Kims sida gentemot sina vänner och i början av romanen finns avundsjuka och 

bitterhet från Kim riktad mot vännerna. Avundsjukan och bitterheten från Kim beror till stor del på den 

ovilja Kim känner mot sin flickkropp och den framtid som väntar henne. Kim känner sig utanför 

eftersom Bella och Momo inte upplever samma typ av krångel med sina kroppar och sitt psyke, men på 

samma gång är Kim ändå beroende av vännerna eftersom de två är det enda Kim har. Schiefauer skriver: 

Jag sa ingenting om det men ibland blev jag så fruktansvärt avundsjuk på Momo och Bella. De 

hade sina intressen, men jag hade ingenting. Förutom dem hade jag ingenting, bara den där stora 

tomheten jag bar på, den där känslan av att något var skevt längst inuti mig.93  

Relationen mellan Kim och de två vännerna är dock mycket viktig för Kim och hennes identitet och 

självkänsla. Precis som Stier skriver värderar man sig själv både positivt och negativt i samspel med 

andra människor och om individen känner sig omtyckt och uppskattad skapas en starkare självkänsla.94 

Kim, som redan lider av en negativ självbild, skulle utan sina vänner antagligen hata sig själv ännu mer 

och skapa ett ännu större självförakt mot sig själv. Därför är det viktigt att lyfta Bellas och Momos 

viktiga roll i Kims liv, speciellt hennes liv som flicka.  

Bella och Momo beskrivs båda två som flickor med omhändertagande och skapande egenskaper. Bella 

tar hand om sig själv och hemmet då hennes pappa lider av psykiska problem samtidigt som hon sköter 

om sin trädgård och sina växter med stor omsorg och kärlek. Momo får också ta hand om sig själv då 

hennes föräldrar är konstnärstyper med en slappare attityd till uppfostran. Momo beskrivs också som en 

                                                           
91 Schiefauer, 2011, s. 97 
92 Schiefauer, 2011, s.165 
93 Schiefauer, 2011, s. 29f 
94 Stier, 2003, s.52f 
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flicka som iakttar och noterar det som händer runt omkring henne samt att hon syr och skapar med 

händerna. Dessa karaktärsdrag som Schiefauer gett Bella och Momo skulle kunna klassas som mer 

typiskt kvinnliga drag och Kim, som inte besitter några av dessa drag, ser att de två vännerna utför ”rätt 

typ av flickskap” medan Kim utför fel.95 Även om Kim inte kan identifiera sig med de kvinnliga 

identiteter som Bella och Momo kan så tillhör Kim ändå en gemenskap tillsammans med sina vänner 

och det är också tillsammans med dem som hon utforskar sin pojkidentitet. I slutet av romanen blir det 

också uppenbart att Bella och Momo funnit sig tillrätta med det kvinnliga kön som de båda är födda 

med, men de accepterar ändå Kim helt för den person Kim är. Detta visas tydligt i romanens sista 

mening då Bella, som tidigare varit mycket negativt inställd till Kims förvandling från flicka till pojke, 

säger till Kim: ”- Kom. Hon väntar på oss.”96 I detta citat syftar Bella på blomman som med dess nektar 

kan förvandla dem till pojkar. Att Bella, och också Momo, vill ge Kim upplevelsen att åter igen få 

förvandlas till pojke anser jag visar på att de helt och fullt accepterar Kims identitet och att de visar 

förståelse för den person som Kim är.  

En annan viktig aspekt i relationen mellan Kim och hennes vänner är den speciella relation Kim har till 

Momo. Även om det inte helt tydligt skrivs ut i romanen finns det något annat än bara vänskap mellan 

Kim och Momo, i alla fall från Kims håll. Denna relation visar sig både då Kim är flicka och pojke även 

om den märks tydligast då Kim är förvandlad. Precis som Ambjörnsson skriver visar queerteorin att det 

som faller utanför heteronormativiteten upplevs som normbrytande och ”onormalt” och Kims sexualitet 

är något som definitivt faller utanför normens ramar.97 Att Kim känner en sexuell attraktion till Momo 

visar på att Kim inte låter sig definieras av en entydig sexuell identitet och kan beskrivas som bisexuell. 

Detta, menar Ambjörnsson, skapar ett ännu större hot mot heteronormativeten än homosexualitet då en 

bisexuell person inte låter könet vara avgörande för valet av sexpartner.98 Att Kim inte låter sin 

sexualitet begränsa henne skapar ännu en typ av identitet hos Kim då hon vägrar anpassa sig efter den 

rådande heterosexuella norm som finns i samhället. Det tydligaste exemplet på att det finns mer än bara 

vänskap i Kims och Momos relation visar sig då Kim är förvandlad och söker tröst hos Momo efter att 

ha blivit avvisad av Tony. Schiefauer skriver:  

Hennes läppar var så mjuka och jag öppnade munnen mot henne, tryckte mig närmare, ville aldrig 

aldrig någonsin vara utan värmen från hennes livskraftiga kropp. Vi kröp tätt intill varandra. 

Hennes händer hittade vägen in under mitt täcke och mina händer smekte henne under nattlinnet. 

Hårt och mjukt höll vi varandra, huden klistrade sig, hennes fingrar grävde sig in i min skalp. Vi 

kysstes, grät, grep om varandras kroppar. Momos ben var lindade kring min midja, jag suckade till 

av förvåning när jag kände det mjuka våta.99 

                                                           
95 Fokin, 2015, s. 9 
96 Schiefauer, 2011, s. 188 
97 Ambjörnsson, 2016, s. 53ff 
98 Ambjörnsson, 2016, s. 119 
99 Schiefauer, 2011, s. 137 
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Här utför Kim och Momo ett samlag och även om Kim är ledsen över Tony finns det ändå en sexuell 

attraktion till Momo. Kim är alltså attraherad av både Tony och Momo samtidigt och även om Kim först 

blir lite förvånad över sina starka känslor för Momo finner hon sig snabbt i situationen. Detta visar på att 

Kims identitet som bisexuell antagligen stämmer även om det inte är något som upptar speciellt mycket 

av Kims tankar i romanen.  

2.4 Kims relation till Tony 

Precis som relationen mellan Kim och hennes två vänner Bella och Momo är en central del av romanen 

är också relationen mellan Kim och Tony mycket viktig. Relationen mellan Kim och Tony finns 

uteslutande då Kim är förvandlad till pojke utom en sekvens då Kim försöker närma sig Tony som 

flicka. Detta går dock inte som Kim hoppats utan Tony kan bara acceptera Kim då förvandlingen skett. 

Kim beskriver mötet med Tony i sin flickkropp som något hemskt: ”I Tonys ögon var min flickkropp 

något vämjeligt, ett stycke härsket kött som inte ens dög att kasta till korparna i träden.”100 Tony, som 

såklart inte vet att detta är samma Kim som den pojk-Kim han känner, känner avsky mot Kim då han ser 

henne som flicka och ignorerar henne helt. Kim blir såklart ledsen, men finner sig ändå i behandlingen 

eftersom hon fortsätter att förvandla sig till pojke för att kunna träffa Tony igen även efter detta möte. 

Kim har en speciell och ambivalent relation till Tony då hon söker efter hans uppmärksamhet och 

bekräftelse samtidigt som hon också är rädd för honom och hans sätt att vara. Schiefauer skriver:  

Tony höll kvar greppet om min jacka. Jag visste att jag borde bli rädd. Jag borde slita mig loss och 

springa tillbaka till min egen värld, till radhuset och trädgårdarna och mina föräldrars sovande 

andetag. Men jag stod kvar… Det fanns ingen girighet i hans händer, ingen falsk mjukhet i rösten, 

inget habegär i ögonen… Jag deltog inte i en lek som lektes på någon annans villkor.101  

Kim älskar att känna sig som ett subjekt i Tonys ögon, som någon som är duglig, till skillnad från de 

blickar hon får av pojkarna då hon är en flicka. Det blir som en drog för Kim och hon är beredd att göra 

vad som helst så länge Tony uppskattar och uppmuntrar henne även om det bara sker i pojkkroppen. 

Stier skriver om hur självuppfattningen är en central del av identiteten och Kims självuppfattning och 

självkänsla som flicka är ju som tidigare nämnt mycket negativ.102 Då Kim träffar Tony och upptäcker 

att han accepterar henne när hon visar sig duglig bildas en mer positiv självbild hos Kim tack vare Tonys 

uppfattning om henne. Detta skapar givetvis en positiv identitet hos Kim som pojke, men det är 

samtidigt mycket skört då hela Kims positiva bild av sig själv är beroende av Tonys uppskattning och 

acceptans. Schiefauer skriver: ”… fick jag känna hans skinande blickar över mig. En sekund bara, ett 

granskande ögonkast, och det hade inte med min kropp att göra. Hans blick sa att jag var duglig, att jag 

hade vad han krävde.”103 Kim älskar känslan av att vara duktig och omtyckt för den person hon är och 
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101 Schiefauer, 2011, s. 84 
102 Stier, 2003, s. 53 
103 Schiefauer, 2011, s. 88 
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hon tänker: ”Varför älskade jag den där blicken? Vad fick mig att längta så blossande hett efter att den 

skulle falla på mig? Kanske för att ingen annan någonsin sett på mig så. Det sporrade mig.”104 Då Kim 

är flicka har hon inga egna intressen och känner sig väldigt alldaglig utan något direkt talang, men då 

Kim förvandlas till pojke upptäcker hon hur hon hela tiden klarar av alla test Tony ger henne och hur 

han blir stolt över henne. Detta är något nytt för Kim och skapar en känsla av duglighet som hon inte 

känt innan och detta bidrar givetvis till den positiva identitet Kim känner till en början då hon förvandlas 

till pojke.  

Till en början älskar Kim livet som pojke tillsammans med Tony och alla de saker som de gör om 

nätterna, men ju längre in i berättelsen man kommer desto mer kluven blir relationen mellan Kim och 

Tony. Det som först började som oskyldiga lekar för Kim blir snart farligare aktiviteter och grövre 

kriminella brott. Kim känner hur hon både älskar Tony samtidigt som hon är rädd för honom och vad 

han egentligen är kapabel till. Schiefauer skriver: ”När jag såg honom med pipan i munnen, när jag såg i 

hans ögon att han inte själv visste vad som skulle ske – jag har aldrig varit så rädd för någon, aldrig 

älskat någon så mycket som i det ögonblicket.”105 Kim visar här tydligt att relationen till Tony är något 

som både skrämmer och kittlar henne på samma gång, och gång på gång låter Kim nyfikenheten och 

kärleken till Tony gå före rädslan för vad som kan ske.  

Kims önskan om att Tony ska älska henne tillbaka blir starkare och starkare genom berättelsen och vid 

ett tillfälle då Kim och Tony ramlar över varandra i skogen förändras allt mellan dem. Schiefauer 

skriver: ”Jag såg förvåningen i hans ögon. Han visste att jag kände. Någonting pumpade i hans kuk, och 

han visste att jag kände det.”106 Efter denna händelse drar Tony sig tillbaka och ser inte längre Kim i 

ögonen: ”Ja, Tony tog sin blick ifrån mig och utan den började jag att falla sönder.”107 Tony vill inte 

veta av att denna händelse ägt rum, medan Kim önskar att den kunde förändra något mellan dem. Kim 

vill visa Tony hennes flickkropp och planerar att göra detta, men innan det hinner hända utför Tony en 

våldtäkt på en annan flicka i skogen och Kim blir galen av ilska, sorg och svartsjuka. Kim ser Tony och 

flickan och tänker: ”Tonys rygg, skinkorna som lyste vita ovanför jeanslinningen och den vettskrämda 

kroppen under honom, att han trängde sig in i henne utan hennes medgivande och att det var henne och 

inte mig han vill tränga sig in i!”108 Kim känner alltså fortfarande kärlek och rädsla för Tony på samma 

gång och kan inte helt avsky honom för det han gör mot flickan. När Kim ser händelsen utspela sig 

framför hennes pojkkropp tänker hon:  

                                                           
104 Schiefauer, 2011, s. 89 
105 Schiefauer, 2011, s. 111 
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Jag stod inte ut med det jag såg, allt han var, hur han tog och utnyttjade och sedan slängde bort 

människor som om det inte spelade någon roll. Men för mig Tony för mig spelar det roll och jag 

tänker inte låta dig ta mer, aldrig mer. Med all kraft sparkade jag.109  

Kim sparkar på Tony tills hans kropp blir lealös och dödar med all sannolikhet honom där i skogen. 

Schiefauer skriver: ”Det var en flicka, han gjorde henne illa. Och jag visste inte om flickan jag talade 

om var den som legat under honom, eller om hon var jag.”110 Även här uppvisar Kim den ambivalens 

som finns hos henne angående Tony. Den obesvarade kärleken, tillsammans med rädslan och ilskan, 

som Kim känner från Tony får henne att bli så galen att hon till slut dödar honom. Kims pojkkropp blir 

alltså till slut ett monster och den positiva identitet som Kim kände som pojke till en början har helt bytts 

ut mot något negativt. I slutet av romanen, många år efter händelsen med Tony i skogen, tänker Kim 

tillbaka på sin identitet både som flicka och pojke: 

I bilrutan skymtade mitt ansikte och jag vill inte kännas vid det, ville inte veta av mig själv. Någon 

flicka var jag inte, henne hade jag för länge sedan gjort mig av med. Och pojken, honom hade jag 

förstört och förtärt tills bara ett monster fanns kvar.111 

Kim ser alltså tillbaka på tiden som pojke tillsammans med Tony som något förstört och kvar finns 

endast det monster han skapade. Även om Kim till en början älskade sin tid som pojke tillsammans med 

Tony inser hon också att det liv Tony levde endast leder till förstörelse och död; till ett monster. 

2.5 Kim och genuskontraktet 

Den andra frågeställningen i denna uppsats undrar hur Kim förhåller sig till Hirdmans så kallade 

genuskontrakt. Hirdman menar ju att det finns en stor skillnad mellan män och kvinnor och att 

genuskontraktet är ett icke-förhandlingsbart kontrakt mellan män och kvinnor där kvinnan är beroende 

av mannen. Hirdman menar också att genuskontraktet upprätthålls av samhället i stort och att samhället 

till och med är uppbyggt efter denna könsmaktsordning.112 Om man väljer att ha denna syn på 

uppdelningen mellan män och kvinnor i samhället skulle queerteorin kalla synen för mycket 

heteronormativ.113 Just det som queerteorin vill komma bort ifrån. I Hirdmans samhälle, med sitt 

genuskontrakt, finns inga alternativ och det blir därför exkluderande och diskriminerande mot de som 

inte faller in under kategorierna man eller kvinna. Därför skulle man kunna fråga sig om genuskontraktet 

över huvud taget existerar om det skulle placeras utanför det heteronormativa perspektivet. Skulle Kim 

vara välkommen att delta i kontraktet då hen inte definierar sig som varken kvinna eller man till 100 

procent? Jag anser att det är viktigt att tänka på detta då jag fortsätter analysen av genuskontraktet och 

dess roll i Pojkarna. 
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Med tidigare stycke i tankarna vill jag ändå hävda att det finns tendenser i Pojkarna som visar på en 

skillnad mellan flickor och pojkar och detta skulle kunna tolkas som att Hirdman med sitt genuskontrakt 

ändå har en poäng. Kim, Bella och Momo är fjorton år då romanen utspelar sig och befinner sig 

någonstans mellan barndom och vuxenliv och känner alla tre att något håller på att förändras med dem. 

Schiefauer skriver om hur de tre flickorna endast ser ett alternativ för framtiden var de än vänder sig och 

det är de ”… förutbestämda Kvinnomallarna”.114 Speciellt Kim har mycket svårt att acceptera detta öde 

och det visar sig ju senare i romanen att hon är villig att göra i princip vad som helst för att slippa undan 

det som samhället har bestämt är hennes framtid. De förutbestämda kvinnomallarna kan jämföras med 

Goffmans rollteori och då kan man se att Kim, Bella och Momo inte är intresserade av att låsas i ett 

speciellt fack; en speciell roll.115 Det sociala tvång som kommer med rollen är något som speciellt Kim 

ser som något otänkbart och den könsroll som väntar henne är inget som Kim strävar efter. Precis som 

Hammarén och Johansson skriver är dagens könsroller mer komplexa och jag tolkar det som att 

Schiefauer använder Kim, som är ovillig att kliva in i kvinnorollen, för att visa på att dessa fasta roller 

faktiskt inte är skrivna i sten och leker på så sätt med de förutbestämda roller som finns i samhället.116  

Schiefauer skriver också om den dubbelhet som finns hos flickorna då de utsätts för pojkarnas maktspel. 

Hon skriver: 

Jag tålde det inte. Jag hatade dem. Vad som helst, vilken förnedring som helst skulle jag kunna stå 

ut med, om jag bara kunde få slippa de där dubbelbottnade, tvetydiga signalerna som bara riktades 

mot oss, mot flickorna. De drypande sockersöta replikerna, deras händer som trots allt var varma 

mot kroppen, de sneda leendena som trots allt slog an något i bröstet, och sedan förkastandet, 

bespottandet, beviset på hur odugliga och äckliga vi var.117 

Detta visar tydligt att det ändå finns någon typ av accepterande av pojkarnas beteende eftersom flickorna 

längtar efter deras beröring och blickar. Att känna sig speciell och få uppmärksamhet av det andra könet 

är ändå så viktigt för flickorna att de kan stå ut med dubbelheten i pojkarnas beteende. Detta skulle 

kunna förklaras med Hirdmans syn på mannen som den högre stående varelsen och den som sätter regler 

för spelet och kvinnorna som förväntas accepterar och lyda. Att bli sedd av pojkarna och vara utvald är 

något som dessa flickor känner är viktigt redan i ung ålder och följer sedan med upp i vuxenlivet och då 

kan man hävda att detta är något som är så djupt rotat i samhället att det inte ifrågasätts av varken män 

eller kvinnor, precis som Hirdman menar.  

Kim är medveten om att pojkarna inte bara håller på med barnsligheter då de trakasserar flickorna utan 

hon menar att ”Pojkarna var redan alltför vana att kunna göra som de ville med oss”.118 Då Kim är flicka 
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känner hon både rädsla och avsky inför pojkarna och deras uppträdande samtidigt som hon också längtar 

efter att själv få bli pojke och känna den frihet som kommer med det könet. Schiefauer skriver:  

Vi mötte pojkar. Våra blickar mötte deras en bråkdels sekund och sedan såg de liksom förbi, vid 

sidan av våra ögon. Det var underligt. Inga hala glidande blickar, inget begär, inga flinande 

munnar, ingenting som smet in under huden och bet sig fast. Bara en glasartad blick som varken 

såg eller såg bort.119 

Känslan av att ha förvandlats från objekt till subjekt är något berusande för Kim. Då de första gången 

förvandlas från flickor till pojkar känner Kim att världen ser på hennes pojkkropp på ett helt annat sätt 

än de skulle gjort på hennes flickkropp. Detta kan också tyda på att det finns en skillnad mellan hur män 

och kvinnor behandlas i samhället och det skulle kunna bero på genuskontraktet.  

Något annat som är en viktig del av handlingen i Pojkarna är den våldtäkt som Tony utför i slutet av 

romanen.120 Här blir det tydligt att mannen, i det här fallet Tony, utövar stor makt över kvinnan, i det här 

fallet flickan som blir utsatt för våldtäkten. Hirdman menar att mannen kan utföra makt över kvinnan då 

kvinnan är beroende av mannen.121 I fallet med våldtäkten används sex som den ultimata 

maktutövningen över kvinnor och detta reagerar Kim på. Då Kim ser Tony våldföra sig på flickan blir 

hon galen och sparkar sönder Tony och dödar honom förmodligen samtidigt. Även om Kim blir arg och 

dödar Tony när hon ser honom göra flickan illa tänker Kim ändå samtidigt: ”Tonys rygg, skinkorna som 

lyste vita ovanför jeanslinningen och den vettskrämda kroppen under honom, att han trängde sig in i 

henne utan hennes medgivande och att det var henne och inte mig han vill tränga sig in i!”122 Kim är 

alltså både arg och förvirrad samtidigt. Det finns en avundsjuka mot flickan som blir våldtagen som 

grundar sig i kärlek till Tony samtidigt som Kim också blir vansinnig när hon ser det hända. Att Kim 

ändå har dessa ambivalenta känslor inför Tonys våldtäkt kan visa på att en mans hemska beteende är 

mer okej i samhället än om en kvinna gjort samma sak. Då Kim till slut bryter in för att stoppa 

våldtäkten använder Kim sin pojkkropp och dess styrka för att fysiskt skada Tony och även här kan man 

se att våld är en typ av manligt maktutövande även om rollerna är omvända och det är Kim som utövar 

våld mot Tony. 

Då Kim egentligen inte definierar sig som varken man eller kvinna och befinner sig någonstans utanför 

det som Butler kallar den heterosexuella matrisen är det svårt att helt tolka hur hen faktiskt förhåller sig 

till genuskontraktet.123 Om genuskontraktet endast kan existera inom en heterosexuell förståelseram med 

de två könen man och kvinna som enda alternativ blir det svårt för Kim att finna sin identitet. Även om 

Kim är född som flicka och känner attraktion till det manliga könet, till Tony, känner Kim inte att 
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hennes flickkropp tillhör henne. Då hon förvandlas till pojke känner Kim att den nya kroppen passar 

henne bättre men hennes destruktiva beteende som pojke krossar till slut den identiteten också och kvar 

finns ingenting. Schiefauer skriver: 

I bilrutan skymtade mitt ansikte och jag vill inte kännas vid det, ville inte veta av mig själv. Någon 

flicka var jag inte, henne hade jag för länge sedan gjort mig av med. Och pojken, honom hade jag 

förstört och förtärt tills bara ett monster fanns kvar. Jag höll upp händerna framför mig som om de 

var speglar, som om jag skulle kunna hitta ett nytt, tredje ansikte i mina handflator.124 

Kim letar alltså efter ett tredje ansikte, eller kön, då hon inte finner sig tillrätta med något av de två kön 

som erbjuds inom genuskontraktet. En fråga man kan ställa sig är om Kim faktiskt kan bli fri från 

genuskontraktet, som Hirdman menar att alla är bundna under, då hon i slutet av romanen blir tillfreds 

med sig själv – som både kvinna och man, eller ännu hellre som en människa.125 Kim känner alltså ett 

lugn och en inre frid för första gången i sitt liv då hon slutar att försöka passa in i den begränsade 

heteronormen och bestämmer sig för att inte definiera sig som kvinna eller man utan som en människa. 

Kanske blir Kim där och då fri från det genuskontrakt som hållit henne bunden eftersom ett liv i 

isolering från resten av samhället, som hon levt i tidigare, inte verkar ha frigjort henne från det innan. 

Att isolera sig räcker alltså inte utan full acceptans av sig själv är det som ger Kim inre frid och kanske 

också frigör henne från det heteronormativa genuskontraktet. 

2.6 Fjärilens betydelse för transpersoner 

Fjärilen ses traditionellt som en symbol för förvandling i och med dess metamorfos från larv till puppa 

och till sist en fjäril. Dock påpekar Lönngren att fjärilen också kan ses som en symbol för transpersoner 

och transsexualitet.126 Fjärilen används aktivt som en politisk symbol för olika typer av transgrupper och 

då främst för de grupper som vill genomgå en könskorrigering.127 Detta anser jag stämmer väl överens 

med den identitetsresa som Kim gör genom romanen. Fjärilarna dyker upp i romanen första gången då 

Kim, Bella och Momo ska ha sin andra maskerad. Det är även då som de första gången förvandlas till 

pojkar. Kim drömmer natten innan maskeraden om fjärilar och redan här kan man ana fjärilens betydelse 

för förvandlingen men också mer specifikt förvandlingen från en flicka till en pojke.128 Under den andra 

maskeradkvällen då flickorna dricker av blommans nektar och blir förvandlade till pojkar görs detta på 

Kims initiativ. Schiefauer skriver: ”... och jag tänkte på fjärilarna, hur deras vassa snablar stack hål på 

nektarsäcken, hur de sög i sig.”129 Efter detta citat i romanen dricker flickorna av blommans nektar och 

blir då förvandlade till pojkar. Allt detta händer alltså eftersom Kim tänker på hur fjärilen dricker nektar 
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av blomman och skapar då en önskan hos henne att göra det samma. Fjärilens betydelse för Kims 

förvandling till en pojke syns alltså redan vid det första tillfället metamorfosen sker. 

Efter detta tillfälle har fjärilen ingen framträdande roll i romanen förrän i slutet av berättelsen. Här dyker 

fjärilarna upp igen och nu med ännu större tydlighet än innan. Då Kim ska möta Bella och Momo igen 

efter flera år av isolering från samhället ser hon än en gång fjärilarna. Hon sitter i bilen mitt i skogen och 

funderar på att vända om igen när hon plötsligt ser att hela vindrutan på bilen myllrar av fjärilar.130 Här 

kan man som läsare ana att ett nytt förvandlingstillfälle ska ske och mycket riktigt ser Kim snart en säck 

med hennes gamla maskeraddräkt från det första maskeradtillfället i berättelsen hänga från en gren. 

Även här har fjärilarna en framtydande roll. Schiefauer skriver:  

Nedanför lyktan hänger en tygsäck. Vid öppningen sitter en bit papper fastnålat. Fjärilarna kryper 

över säcken, kravlar över papperslappen på sin väg upp mot ljuset. Jag lirkar loss lappen, vänder 

den i handen och läser två ord, präntade med tjockt svart kol. Minns du?131 

Precis som Lönngren skriver om hur fjärilens beröring kan märka en flickas kropp som maskulin i 

processen från flicka till pojke kan man här tolka det som att fjärilarna som kryper och kravlar över 

säcken med maskeraddräkten symboliserar det manliga som dräkten utgör.132 Kim ser sin gamla 

maskeraddräkt föreställande Fågelhärskaren, vilket är en manlig karaktär, och börjar på så sätt sin 

förvandling från flicka till pojke än en gång. 

Kim påbörjar sedan den sista biten till fots, men är nu inte längre rädd och svag som innan. Nu är Kim 

Fågelhärskaren och Schiefauer skriver:  

Jag är fågelhärskaren och jag kliver genom skogen. Runt mig fladdrar fjärilarna, de följer ljuset 

från min glittrande fjäderdräkt. Mina ben är starkare än trädstammarna nu, jag kliver majestätiskt 

över stubbar och myrtuvor och i skogens bryn ligger en trädgård.133 

Kim är nu stark och trygg, detta utklädd till en manlig karaktär och fjärilarna är även här och förstärker 

idén om Kims process mot det manliga könet. Kim menar att fjärilarna söker sig till ljuset från dräkten 

och detta kan man tolka som att fjärilarna följer ljuset från Kim som endast finns när hen besitter sitt 

sanna kön; det manliga. Detta skulle kunna styrkas av Lönngrens idé om att fjärilen symboliserar den 

transsexuellas önskan om att få förvandlas till sitt rätta kön.  

Det finns också en annan möjlig förklaring till fjärilarnas närvaro runt Kim. Precis som Ambjörnsson 

skriver finns flera olika typer av transpersoner och en av dessa typer är icke-binära.134 Dessa personer 

vill inte genomföra ett riktigt könsbyte, så som en transsexuell person ofta vill, utan kan istället känna att 

hen varken är man eller kvinna eller är både och. Kim beskriver det som att en fjäril visar henne vägen 
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in till huset och en stor spegel som hon ser sig själv i.135 Det Kim tänker när hen ser sig själv i spegeln, 

som fjärilen visade hen, kan istället tolkas som en icke-binär persons tankar. Schiefauer skriver:  

Som att minnet av pojken finns kvar i kroppen, som att kvinnans framväxt kommit av sig, stannat 

av. Det finns en pojke där i spegelbilden och han är tanigt outvecklad, barnsligt hårlös. Kvinnan 

ligger som ett flor över honom, skyddar honom med sitt hölje. En människa är det.136  

Detta visar på att Kim ser sig själv som både pojke och kvinna samtidigt. Könet är inte det som står i 

centrum utan istället är det en människa i spegeln. Att komma till denna insikt verkar ge Kim någon 

sorts inre frid då Schiefauer skriver: ”Där blänker en vuxen blick, men den är inte död längre, den är inte 

längre matt och sorgsen. Nej, min blick glittrar av liv. Jag ler mot den. Den ler tillbaka.”137 Kim refererar 

inte till sig själv som man eller kvinna utan som en den; en människa, och fjärilen ledde hen till spegeln 

som visade hen denna bild av sig själv. 

Dock avslutas romanen med ännu en fjärilsreferens av Schiefauer. Hon skriver: 

Där står Bella. Hon har också hängslebyxor och skjorta, men hennes kropp fyller ut plaggen 

alldeles lagom. Brösten sväller bakom hängsleknapparna, kinderna lyser röda. Kring hårburret 

fladdrar en sky av fjärilsvingar. De kryper över hennes ben och armar, sitter i klungor på handen 

hon sträcker ut. – Kom. Hon väntar på oss.138 

Detta visar än en gång på hur fjärilarna symboliserar den faktiska förvandlingen från kvinna till man och 

hur det transsexuella visar sig hos Kim. Kims syn på Bella som en kvinna, som fyller ut plaggen med 

svällande bröst och röda kinder, ger läsaren en bild av att Kim själv ser sig själv som mindre kvinnlig 

med sin taniga kropp. Detta skulle kunna tyda på att hon ändå har en önskan om att få bli sitt rätta och 

sanna kön. Fjärilarna som kryper över Bellas armar och ben och sitter i klungor på hennes hand som hon 

sträcker ut mot Kim kan ses som att Bella, med fjärilarnas hjälp, märker Kim som maskulin. Romanen 

avslutas alltså med att blomman än en gång ska kunna ge Kim det hon verkligen vill ha; en manlig 

kropp. 

 

3.0 Slutsatser  

I den analys som nu har gjorts går det att urskilja några mer framträdande teman och dessa går alla att 

koppla till de frågeställningar som uppsatsen har. Den första frågeställningen om Kims identitet/er har 

analyserats både med Kim som flicka och Kim som pojke i centrum samt utifrån Kims relation till Bella, 

Momo och Tony. Från den analys som gjorts går det ganska enkelt att urskilja att Kim från början har 

mycket svårt att identifiera sig som flicka och finner en tillflykt och glädje i förvandlingen till pojke. 
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Kims nya kropp, och också nya identitet, som pojke är till en början något positivt men ju längre in i 

romanen man kommer upptäcker man att relationen till Tony till slut förstör pojken Kim och hon 

uttrycker det som att det som till slut är kvar endast är ett monster. Kim kan alltså inte identifiera sig 

som varken flicka eller pojke. Men så kommer slutet av romanen och Kim ska återigen träffa sina gamla 

vänner Bella och Momo och finner då äntligen frid och blir tillfreds med sig själv som den hon är: ”Det 

finns en pojke där i spegelbilden och han är tanigt outvecklad, barnsligt hårlös. Kvinnan ligger som ett 

flor över honom, skyddar honom med sitt hölje. En människa är det.”139 Kim identifierar sig alltså inte 

som kvinna eller man utan som en människa; ett tredje kön.  

Den analys som gjorts av uppsatsen andra frågeställning som handlar om Kim och genuskontraktet visar 

på att genuskontraktet är diskriminerande mot alla utanför heteronormativiteten ur ett queerteoretiskt 

perspektiv men det går att lyfta vissa delar och applicera på Kim och romanen Pojkarna. Den 

huvudsakliga slutsatsen som framkom i analysen är att när Kim till slut blir tillfreds med vem hen 

egentligen är, en människa, kan hen också bli fri från det heteronormativa genuskontraktet.  

Den tredje frågeställningen i uppsatsen handlar om fjärilens betydelse för Kim som transperson. Det som 

framkom i analysen är två möjliga svar för Kim. Antingen kan Kim ses som en transsexuell person eller 

som en icke-binär person. Dessa två typer av identiteter ingår dock under samma transbegrepp och det 

går därför att dra slutsatsen att fjärilen blir en viktig symbol för Kim som transperson i romanen. Något 

som också har framkommit under den analys som gjorts av fjärilen är dess viktiga roll vid 

förvandlingen. Vid maskeraden och förvandlingstillfällena i romanen har fjärilen dykt upp, antingen i 

bakgrunden eller mer framträdande, och funnits vid Kims sida. Fjärilen blir alltså en symbol både för 

själva förvandlingen/metamorfosen i sig, men också för förvandlingen från flicka till pojke. Fjärilen ses 

alltså som en symbol för könsöverskridande förvandling i romanen och speciellt för Kim vars kropp 

”krånglar”.  

Avslutningsvis vill jag visa på vilken viktig betydelse fjärilen faktiskt har för hela berättelsen i romanen 

Pojkarna. En fjärils liv går att dela in i tre delar: larv, puppa och till sist fjäril. I Illustrerad Vetenskap 

går det att läsa om larvens förvandling/metamorfos till fjäril och där står det att larven önskar byta skinn 

och fäster sig då vid en växt för att kunna förpuppas. Efter några dagar vrider sig larven fri från det 

gamla skinnet och blir då en puppa. I puppan börjar sen en total förvandling då stora delar av larven 

bryts ner för att sedan kunna byggas upp igen och bli en fjäril. Efter en viss tid i puppstadiet är fjärilen 

helt utvecklad och kan till sist flyga iväg och lämna det gamla bakom sig.140 Denna liknelse med 

fjärilens tre stadier anser jag går att göra med romanen och Kims liv också. Första delen i romanen 

består av Kims liv som flicka. Här är Kim missnöjd och längtar efter något annat; en annan kropp. Sedan 
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kommer den andra delen i romanen som består av Kim som pojke. Här bryter sakta men säkert Kim ner 

sig själv och till slut finns inget av henne kvar, bara ett monster. Sen kommer den tredje och sista delen 

av romanen då Kim till slut finner en inre frid och accepterar sig själv för den hen verkligen är; en 

människa. Dessa tre delar av Kims liv går att jämställa med fjärilens tre delar: larv och flicka, puppa och 

pojke för att till sist komma till fjäril och människa.  

Då Kim är flicka känner hon en stor önskan om ett nytt skinn:  

Min kropp satt på mig som något främmande, en gummidräkt som klibbade och kliade, men hur jag 

än rev och skrapade med naglarna satt den där den satt. Om nätterna kunde jag drömma att min 

kropp föll av mig. Det var så enkelt, plötsligt hittade jag en dragkedja i huden. Ibland satt den längs 

innanlåret, ibland över magen, utmed ryggen eller mellan benen. Jag öppnade den, kunde känna 

luften sila in mot min riktiga hud därunder, som ett vakuum som släpper. Och jag skalade av mig 

skinnet, klev ur det som ett smutsigt klädesplagg och kände det svala golvet mot mina nya 

fotsulor.141  

Denna önskan om en ny kropp finns även hos larven, som precis som Kim vill byta skepnad och bli 

något annat. I detta citat kan man tydligt utläsa att Kim har en önskan om att ömsa skinn och bli något 

nytt. Det går tydligt att se jämförelsen med larven som kommer ut ur puppan som en fjäril när Kim 

öppnar en dragkedja i huden och känner luften sila in mot hennes nya hud. Kim känner det som att ett 

vakuum släpper och hon skalar av sig skinnet och kliver ur det för att komma ut som en ny skepnad. Det 

går att jämföra med larvens metamorfos till fjäril.  

Sedan kommer Kims tid som pojke då hon sakta börjar att bryta ner sig själv: ”- Du skrämmer mig, Kim. 

Du är på väg att bli, jag vet inte, något halvt, något trasigt. Du går sönder, han gör sönder dig. Du gör 

sönder dig, vi går sönder alla tre om du inte slutar nu.”142 Här pratar Momo med Kim och hon kan se att 

Kim befinner sig i något destruktivt och detta kan då jämföras med puppstadiet där larven bryts ner för 

att på nytt kunna byggas upp igen. I puppstadiet är det omöjligt för larven att återigen kunna bli en larv 

utan nu måste en ny skepnad bildas. Det samma gäller för Kim som inte kan gå tillbaka till den flicka 

hon var innan förvandlingen skett. Kim är nu tvungen att blicka framåt och även om tiden som pojke är 

något nedbrytande för Kim skapar det ändå möjligheten för en ny person, eller en fjäril. 

Till slut kommer Kim fram till vem hen egentligen är och kan då lämna puppan och flyga iväg som en 

människa precis som fjärilen. Kim har lämnat livet som både flicka och pojke bakom sig för att kunna 

bli den person hen egentligen är menad att bli; en människa. Precis som larven har nu Kim kommit till 

sitt rätta element och det är därför som Kim kan känna en inre frid då hen äntligen accepterar sig själv 

för den hen är. I den sista delen av romanen då Kim kommer underfund med vem hen är har fjärilarna en 

mycket mer framträdande roll i berättelsen och kan också visa på likheten mellan Kim och en fjäril. Det 
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går alltså tydligt att se att fjärilsmotivet finns genom hela romanen och att Schiefauer på ett mycket 

effektfullt sätt använt sig av dem i berättelsen om Kim och hennes önskan om att få bli en människa. 
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