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Abstract 

This essay treats the subject of how masculinity and its norms are represented in Young Adult 

literature. This study focuses on Aidan Chambers book The Toll Bridge (1992) that discuss 

identity development, ideals and sexuality. The purpose of the analysis is to present and put 

awareness to why it’s important to show different ideals of masculinity in young Adult literature 

and analyse how Chambers book represent this. Earlier research shows that masculinity is a 

relative unexplored field, especially where the male characters express themselves outside the 

ordinary norms.  

The book-study shows that Chambers work treats norm-critical aspects through the protagonist 

Jan who has more typical feminine features like being considerate, emotional and unsure about 

himself. The analysis also shows that the females sometimes are represented a bit stereotyped 

but in the same time the main female character, Tess, shows a lot of variety in her personality 

and breaks the norm of whom the other characters might show. Therefore, the book foremost 

shows individual diversity than stereotyped gender-individuals. 

  



 

 

Sammanfattning 

Den här studien syftar till att ge inblick i hur manliga ideal presenteras i ungdomslitteraturen 

och hur dessa är normbrytande. Boken som analyseras är Aidan Chambers bok Tullbron (1992) 

som behandlar identitetsutveckling, ideal och sexualitet. Denna analys är enbart ett nedslag 

bland all den litteratur som existerar för dagens ungdomar och unga vuxna, men den kan ge ett 

bidrag för att öka förståelsen för vikten av att olika manliga ideal finns presenterade i 

litteraturen.  

Analysen visar att Chambers verk behandlar normkritiska perspektiv genom att manligheten 

närmar sig de mer klassiska kvinnliga idealen där huvudkaraktären Jan är funderande, 

känslosam och osäker på sig själv. Dock visar analysen även att de kvinnliga karaktärerna 

emellanåt kan verka stereotyp i vissa delar av berättelsen, men samtidigt finns det en stor bredd 

på karaktärernas individnivå och samtliga karaktärer är väldigt olika varandra. Därav hamnar 

den kritik mot de kvinnliga karaktärerna snarare på individ än könsnivå i och med att ingen 

direkt tydlig distansering finns mellan de olika könen och en mängd diversiteter speglas i detta 

verk.  
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1. Inledning 

Ungdomar påverkas ständigt av sin omgivning och inte minst av böcker. Aidan Chambers 

romaner behandlar ämnen som identitet, kärlek och döden på ett lekfullt men utmanande sätt 

och omkullkastar gängse ideal och normer. I och med att jag ser stora möjligheter att använda 

Chambers böcker i mitt yrke som ämneslärare är det intressant att se huruvida Chambers 

karaktärer är normbrytande och även analysera på vilket sätt de är det. Boken riktar sig till unga 

vuxna, vilket är den ålder gymnasieelever har. 

I Chambers bok Tullbron (1992) lyfts manliga karaktärer och ideal genom huvudkaraktärerna 

Jan och Adam som på sitt vis omkullkastar manliga ideal. Genom dessa karaktärer lär läsaren 

känna en tänkande och ambivalent manlig karaktär som ställs för olika dilemman kopplade till 

manlighet och psykisk ohälsa. 

På senare år har forskning om det manliga utvecklats, inte minst finns ett större fokus på hur de 

manliga idealen presenteras i litteraturen då manlighet tenderar till att enbart ses ur ett 

perspektiv. Analysen syftar till att undersöka hur just denna bok lyfter fram det manliga 

perspektivet och på vilket sätt bokens ideal är normbrytande. En del av analysen är ur ett 

kvinnligt perspektiv i relation till det manliga för att få ett bredare spektrum av 

genusperspektivet.  

1.1 Syfte och problemställning 

Syftet med uppsatsen är att se hur boken Tullbron är normkritisk eftersom litteratur påverkar 

ungdomars acceptans, förståelse och igenkänning av sig själv och andra och därav är det av 

intresse att se hur denna bok behandlar manliga ideal ur normbrytande aspekter. Detta görs 

genom att analysera och tolka Tullbron ur ett normkritiskt perspektiv med fokus på genus där 

framförallt manlighetens ideal och framställning står i fokus. De frågeställningar som ligger till 

grund för uppsatsen är: 

- Hur presenteras det manliga idealet i Tullbron?  

- Hur presenteras de kvinnliga karaktärerna i relation till det manliga? 

- På vilket sätt är boken och dess karaktärer normkritiskt presenterade?   
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2. Tidigare forskning 

2.1 Manliga ideal i litteraturen 

Forskning kring manlighet inom litteraturen har sedan 1990-talet blivit allt större eftersom 

tidigare forskning kring manlighet har tenderat att vara stereotyp och enbart visat en del av 

manligheten. De historiska böckernas ideal påverkar samhället än idag och tas därför med i 

denna metod och teori-del.  

Ronny Ambjörnsson har skrivit om hur män historiskt sett har representerats i litteraturen. Han 

menar att mannen mytologiseras i litteraturen genom att de män som visas upp alltid är starka, 

har ett livsuppdrag och är någon typ av hjälte. Mannen kan kontrollera och äga sin situation 

även när andra val känns mer lockande – så som att leva fritt i djungeln eller bara leva för dagen. 

De har dessutom få känslor och avhandlar svåra beslut kallt och logiskt. Kvinnorna finns ibland 

med i periferin, men är sällan särskilt viktiga och har en omtänksam roll. Denna bild menar 

Ambjörnsson inte är eller bör vara en representativ bild, även fast den många gånger används 

som en stereotypiserande bild av hur män ska vara redan i ung ålder. Några av de exempel han 

granskat och undersökt närmare är James Bond, Tarzan och Robinson Crusoe. Även fast verken 

är skrivna i olika historiska kontexter är dessa litterära bilder något som påverkar dagens 

människor än idag enligt Ambjörnsson (1999, s. 12-14). 

Ambjörnsson menar att dessa bilder skapar skeva uppfattningar om hur män ”ska” vara i 

samhället och därav blir myter. I och med att den bild som förmedlas från medier och litteratur 

speglar hur män sedan de facto blir, menar han att dessa stereotypa bilder påverkar det manliga 

idealet negativt. Män lär sig hur de ska vara på fel sätt och dessa mönster menar Ambjörnsson 

sätter djupa spår hos individen (1999, s. 12-13). 

Idealen för manlighet har dock förändrats med tidens gång, vilket enligt Ambjörnsson tydligt 

går att se genom litteraturen. Exempelvis Tarzan bildade ett nytt ideal genom att gå från den 

andliga, rationella mannen till den kroppsliga. Här går det även se kopplingar tillbaka till 

Antiken – där båda dessa mansideal fanns presenterade. Men i litteraturens värld har kroppen 

inte varit särskilt relevant för den så kallade mansmyten förrän vid Tarzans inträde 1914. Detta 

visar att ideal går att förändra genom litteraturen (Ambjörnsson, 1999, s. 39-41). 

Conny Svensson bok Pli på pojkar: från Dumas till Kar de Mumma (2008) har analyserat 

utifrån liknande premisser, men med fokus på klassiska västerländska ungdomslitterära böcker. 

Historiskt sett har litteraturen riktat sig bildande mot unga pojkar för att visa dem hur de ska 



3 

 

vara som vuxna män. Det är relativt liknande ideal om hur män ska vara som presenteras, de 

ska vara självständiga, duktiga och flitiga med ett starkt driv att komma framåt. 

Ungdomsböcker har funnits med i vår historia under lång tid, på 1800-talet var böcker för 

ungdomar tydligt uppdelade i pojk-och flickböcker. Pojkarnas böcker handlade främst om 

äventyr medan flickorna fick läsa och lära sig om kvinnans roll. Det var först efter andra 

världskriget som böckerna närmade sig en könsneutral roll och vände sig till så väl pojkar som 

flickor (Svensson, 2008, s. 12-15).   

Svensson ser även att romanerna oftast är äventyrliga och underhållande, vilket är avgörande 

för att de ska bli lästa, med en tydlig indoktrinerande uppgift att förmedla manliga ideal. Genom 

dessa ungdomsböcker presenteras idealistiska bilder av samhället, bland annat imperialismen 

genom Djungelboken. Genom Mowgli visas vikten av att lära sig och använda sitt förnuft, vilket 

också leder honom till att leda djuren i Djungeln till vinst över vargarna och således det onda. 

Dock visar just Djungelboken på en stor divergens i etnicitet och i samförandet av olika 

karaktärer där det som lyfts som gott snarare är hurdan du är än hur du ser ut eller var du är 

ifrån. Detta skiljer sig från de andra undersökta böckerna. Det är vanligare med en snävare 

världsbild där framförallt Västvärlden lyfts fram som goda exempel på mänsklighet, förnuft 

och framgång (Svensson, 2008. s. 101-104). 

En modernare variant av ungdomslitteratur är Aidan Chamber och det är som tidigare nämnts 

hans verk som analyseras i denna analys. Mary Harrie Russel har forskat på Chambers bokserie 

The Dance Sequens och menar att läsaren får ta del av en persons tankar på en filosofisk nivå 

som gör att ens egna värderingar och tankar ibland blir omkullkastade. Läsaren får följa 

protagonisternas personliga utveckling som återkommande är filosoferande och 

identitetssökande. Hon kommer även fram till att böckerna innehåller en mängd intertextualitet, 

exempelvis till Bibeln, vilket ger ett djup som Russel menar utmanar läsaren och gör den till en 

god grund för funderingar och boksamtal, men även för individens egna eftertankar (Russel, 

2008. s. 61-81).  

I vissa av böckerna är protagonisten homosexuell, en av de böckerna är Dansa på min grav 

vilket jag gjort en tidigare komparativ studie på (Persson, 2018). Detta har en koppling till 

protagonisten i Tullbron som här blir medveten om sin bisexuella läggning efter att ha brutit 

sig loss från hans tidigare normer och krav. Likt Jan blir protagonisten i denna bok kär i en 

annan man som omkullkastar hela hans liv och utvecklar honom själv.  
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Sammanfattningsvis har ungdomslitteraturen historiskt sett varit normskapande för hur ett 

manligt ideal ska vara. Många av de klassiska böcker har haft en tydlig indoktrinerande bild av 

mansidealet vilket har och fortsätter att påverka ungdomar och vuxna.  

2.2 Mansforskning 

Denna del fokuserar på forskning utanför litteraturens fiktiva värld eftersom fiktiva världar 

också kan påverka män i det verkliga livet. Anja Hirdmans forskning visar att mäns avsaknad 

av att kunna prata om känslomässiga dilemman behöver tas på allvar i och med att det skapar 

en typ av utanförskap i samhället och att det är en av orsakerna till att unga män tyvärr ligger 

högt upp på självmordsstatistiken. Hirdman menar att bakgrunden till detta kan ses genom den 

visuella symbolismen av manlighet som finns överallt i samhället i form av skulpturer, bilder 

och media. Hirdman menar att det är viktigt med litteratur och media som presenterar en annan 

bild än den stereotypa mannen som känslokall och logisk eftersom de värden och ideal som 

skapas i samhället är viktiga även utanför litteraturens kretsar (Hirdman, 2005. s. 145-154).  

I Thomas Johanssons (red) antologi Manlighetens omvandlingar: ungdom, sexualitet och kön i 

heteronormativitetens gränstrakter (2005) tas många viktiga aspekter inom den så kallade 

mansforskningen upp. Här fokuseras inte på litteraturen utan snarare på den bild av män som 

skapas i samhället och hur män med olika sexuella läggningar förhåller och tänker kring dessa. 

Forskningen är relevant i och med att det visar hur manliga ideal finns så väl i den fiktiva 

världen som i den verkliga. Vägen för att bryta den heterosexuella normen är en process som 

är i ständig förändring, men att gå över gränsen från heteronormativiteten inte alltid är enkel i 

och med samhällets starka normer (Johansson, 2005. s. 17). 

En av de centralaste forskningarna i boken är Cathrin Wasshedes Skägg och kjol? Unga 

aktivistmän om maskulinitet och feminitet som behandlar överskridandet mellan manligt och 

kvinnligt. Det Wasshede kommer fram till är att dessa män tycker det är viktigt att känna 

kontroll över sin sexualitet och sin manlighet. I intervjuerna med studiens heteromän uttrycks 

detta på olika sätt, bland annat vill männen visa sin feministiska sida genom att bära kjol. 

Genom att göra detta kritiserar de samhällets normer, samtidigt som personerna själva känner 

att de gör ett motstånd men med kontroll över situationen (Wasshede, 2005. s. 111-113) 

 



5 

 

2.3 Feministisk forskning  

I denna uppsats avgränsas det feministiska perspektivet till hur kvinnliga karaktärer presenteras 

i samspel med och i kontrast mot det manliga idealet. Därav är inte hela genus-spektrat med 

eftersom det är en nisch på kvinnligheten som lyfts i denna uppsats. Det finns många aspekter 

från genusperspektivet som inte kommer med i denna uppsats på grund av omfång och 

tidsaspekter. 

I Jesper Andreassons forskning Mellan svett och mascara: maskulinitet i ett kvinnligt 

fotbollslag (2005) visas hur kvinnor i maskulina gränstrakter närmar sig ett maskulint ideal. 

Även om detta är från det verkliga livet med verkliga personer är det ändå relevant ur den aspekt 

att heteronormen inte alltid är lätt att bryta. Andreasson menar att sport, framförallt idrott på en 

högre professionell nivå räknas som något som tillhör männen. Detta kan ses genom hur 

idrotten blir representerad i media och närvaro på matcher och även individuella kommentarer 

och intervjufrågor. Kvinnor behöver i större utsträckning besvara frågor rörande sexualitet, 

klädsel medan män blir frågade utifrån deras prestationer. Detta gör att kvinnorna själva, 

omedvetet och medvetet rör sig mot ett mer maskulint ideal för att visa att de kan fotboll. 

Andreasson har intervjuat flertalet av dessa kvinnor som uttrycker att de skapar en 

gemensamhet där det feminina inte blir vedertaget och att de tydligt tar avstånd från att vara 

typiskt feminina (Andreasson, 2005. s. 29-31).  

I antologin Feministiska litteraturanalyser 1972-2002 (Arping & Nordenstam, 2005) lyfts flera 

olika litterära analyser inom feministisk forskning och ligger till grund för den här analysen. 

Eva Heggestads analys av Elin Wägners bok Norrtullsligan (1908) har använts för att se till 

den feministiska litteraturen. Som kvinnorättskämpe och författare skrev hon om kvinnor som 

gjorde en utopisk verklighet med kvinnligt styre. Wägner utgår från när kvinnor kom ut på 

arbetsmarknaden i Sverige och den tuffa verklighet det innebar för de kvinnorna och visar på 

kampen kvinnor behövt ta för sina rättigheter. Charlotte Perkins Gilmans Herland (1915) 

jämförs med boken där ännu ett utopi-samhälle skapat av och för kvinnor presenteras. Wägner 

tar likt Perkins upp konflikter mellan kvinnligt och manligt. Kvinnorna i Norrtullsligan anses 

tappa sin kvinnlighet och hotar männens makt genom att börja jobba. I denna bok bryts normer 

och patriarkatet, men det som forskaren Eva Heggestad menar som intressantast är den kontrast 

som råder mellan de tre män och det kvinnliga samhällets representanter (Heggestad, 2005. s. 

346-349). Även om de här studierna skiljer sig väsentligt från Aidan Chambers bok är det 

fortfarande viktiga centrala tankar om starka kvinnor som sticker ut och vågar stå upp för sin 

sak.  
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Heggestads forskning är av vikt på grund av de möten som sker mellan könen i Wägners verk. 

Männen är de med mest makt och när kvinnorna börjar ”inkräkta” på deras territorier försöker 

männen ta tillbaka makten genom att förminska deras arbete och objektifiera dem. För att 

undkomma detta skapar de sig en egen värld, men dilemmat att känna kärlek och en dragenhet 

till männen lever kvar. Eftersom normerna fortfarande finns kvar uppfylls aldrig den utopi som 

kvinnorna eftersträvar. Däremot har kvinnorna en viktig och stark roll även om männen är med 

och har inflytande. Sedan Wägners bok skrevs har dock mycket i den feministiska kampen 

förändrats och starkare kvinnor kommer ständigt fram i litteraturen (Heggestad, 2005. s. 350). 

2.4 Normbrytande i litteraturen 

Normkritiska perspektiv handlar om att lyfta fram och skapa medvetenhet om de normer som 

finns i samhället. Detta kan skapas genom att bland annat diskutera heteronormen som är en av 

samhällets starkaste normer, det vill säga vad som är manligt och kvinnligt samt hur dessa ska 

vara i relation till varandra. Inte minst i skolan är dessa aspekter viktiga att arbeta med vilket 

redaktören Elisabeth Elmeroth tar upp i sin antologi Normkritiska perspektiv – i skolans 

likabehandlingsarbete där skolans arbete kring och med förståelse för normer och dess makt är 

central. I boken tas dessutom centrala delar med där normer påverkar oss, vilket skolan är en 

stor del av på grund av dess tvingande institution (Elmeroth, 2012, s. 59-64). 
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3. Teori och metod 

3.1 Epikanalys 

Denna kvalitativt textnära analys tar avstamp i analysmodellen Aktantmodellen utifrån Christer 

Ekholms bok Epikanalys – En kort introduktion (2019, s. 50). Modellen används för att se till 

narrativets upplägg och ligger som grund för analysens genomförande och för att förstå sig på 

bokens huvudtankar och upplägg. Modellen utgår från att historien styrs av subjekt och objekt. 

Subjektet är huvudkaraktären och är därför oftast en karaktär. Objektet däremot behöver inte 

vara en karaktär utan kan vara ett mer abstrakt fenomen som fångar vad själva berättelsen 

egentligen handlar om. Avsändaren däremot är kopplingen mellan subjekt och objekt och 

avgörande för utgången av berättelsen. Avsändaren är den som startar igång hela berättelsen 

och som är en viktig orsak till bokens handlingar. Subjektet är kopplat till samtliga av dessa 

punkter och även om mottagaren är något helt annat hänger allt samman med kopplingar till 

subjektet.  

Avsändare   Objekt    Mottagare 

Adam    Skuld  Adam i framtiden 

(sätter igång berättelsen) 

 

Hjälpare    Subjekt  Motståndare 

Tess   Jan (huvudkaraktär) Samhället runt omkring, 

   som känner skuld för  Familj, normer etc. 

Adam.    

Som modellen visar har romanen ingen direkt antagonist i form av en person, utan istället är 

det samhället och dess normer som kan ses som motståndaren för subjektet. För att subjektet 

ska kunna nå sitt mål och kunna behandla objektet behövs en hjälpare som kan ses som en viktig 

bikaraktär för subjektets utveckling. Hjälparen blir också en motpol mot motståndaren. 

Modellen sätter berättelsen i ett helhetsperspektiv och underlättar för att se mönster i hur de 

olika karaktärerna förhåller sig till varandra. I vanliga kärleksberättelser är ofta objektet den 

som subjektet är kär i (Ekholm, 2019. s. 50). Men det som syns i denna modell är att objektet 

är kopplat till avsändaren som är en karaktär. Motståndaren är inte heller den traditionella 

antagonisten vilket visar på en annan typ av berättande. 
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En närläsning av texten har varit nödvändig och som Claes-Göran Holmberg och Anders 

Ohlsson tar upp i sin bok Epikanalys (1999. s. 8-10) finns risken för subjektivitet ständigt då 

läsare uppfattar och uppmärksammar det lästa olika. Utgångspunkten är dock att vara så 

objektiv som möjligt, men det är viktigt att vara medveten om att det kan finnas risker för 

subjektivitet och denna medvetenhet är en viktig grund för analysens validitet. 

Vid en epikanalys används centrala litterära begrepp för att förtydliga och strukturera upp 

analysen. Till att börja med är det viktigt att skilja på författarens röst och narrativet. I epiken 

möter vi den implicita författaren genom karaktären och dess livsvärld och inte författarens röst. 

I denna analys används enbart ett textnära perspektiv där narrativet är analysens grund (Ekholm, 

2019. s. 42-43). 

Karaktärerna är viktiga för att besvara frågeställningarna och Ekholms begrepp platta och runda 

figurer används för att beskriva karaktärerna. En platt figur är en karaktär som läsaren vet lite 

om. Varken motiv eller tankar till deras olika handlingar framkommer. En rund figur lär läsaren 

däremot känna genom historien och deras tankar, handlingar och motiv är ofta tydligt skrivna 

både indirekt och direkt (Ekholm, 2019. s. 47–49). Begreppen indirekt och direkt 

karakterisering används för att belysa på vilket sätt informationen om de fiktiva karaktärerna 

framställs. Indirekt karakterisering sker genom dialoger, handlingar och vad andra personer 

tycker och säger kring personen. Direkta karakteriseringar däremot är sådant som är direkt 

nedskrivet så som ”hon var lång och hade brunt hår”. Indirekta karakteriseringar kräver desto 

mer tolkningar än direkta (Ekholm, 2019. s. 51-53). Dessa begrepp kommer användas för att 

förklara på vilket sätt vi lär känna de olika karaktärerna i boken. 

3.2 Urval 

Nedan kommer en kort presentation av Aidan Chambers bok Tullbron översatt av Katarina 

Kuick, (1992) för att underlätta förståelsen för de handlingar och skeenden som är viktiga för 

analysen av boken.  

När Jan blir trött på skolan, vardagen och livet i allmänhet bestämmer han sig för att göra något 

annat och söker ett jobb som tullvakt ute på en mindre ort en bit från där hans hemort. Hans val 

blir ifrågasatt av familj, flickvän och vänner, men blir en nystart för honom även om resan inte 

blir som han tänkt sig. Kort efter att han flyttat stöter han på Adam som förändrar hela hans liv 

genom sitt burdusa, manliga och annorlunda sätt att vara.  

Boken utspelar sig i Storbritannien och protagonisten och själva narratorn är karaktären Jan. 

Berättelsen handlar delvis om hur han ska tackla omvärldens förväntningar på honom, men 
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även hur vi bemöter varandra och tacklar invanda normer och ideal. Boken är skriven som ett 

längre brev av Jan och Tess och riktar sig till Adam som, om och när han blir frisk, kan få ta 

del av det som hände under tiden vid Tullbron. Därav är boken en analeps där Jans upplevelser 

återberättas för läsaren (Ekholm, 2019. s. 34).  

Tess är den tredje personen i berättelsen som utgör en central karaktär. Anledningen till att de 

träffas är för att hennes pappa ansvarar för Jans jobb och på det sättet blir de snart goda vänner. 

Tess hjälper också till att skriva berättelsen och kommer med inslag under hela berättelsen, de 

skriver även vissa delar tillsammans.   

Sammanfattningsvis går dessa tre karaktärer igenom en intensiv period tillsammans på Tullbron 

där samtliga utvecklas och lär sig mer om sig själva, livet och varandra. De stöter på utmaningar 

och tacklar dem tillsammans och tar sig an så väl psykisk ohälsa som sorg.   



10 

 

4. Analys  

4.1 Manligt i Tullbron 

Nedan presenteras den analys och tolkningar som gjorts av Tullbron utifrån frågeställningarna. 

Ur ett manlighetsperspektiv är bokens fokus intressant i och med att huvudhandlingen kretsar 

kring en manlig vänskap, som senare i berättelsen blir något sexuellt. Adam är för Jan den 

självklara bilden av att vara en man rent kroppsligt och ibland även i sina attribut. Ju mer Jan 

lär känna Adam desto mer intresserad blir han av att veta vem han egentligen är. 

4.1.1 Jan och Adam 

Adam presenteras som en karaktär med mycket liv och energi som Jan i början har svårt att 

förstå sig på, Adam är också narrativets avsändare, det vill säga den som startar igång hela 

berättelsen utifrån Aktantmodellen eftersom han är orsaken till Jans skuldkänsla och hela 

orsaken till att boken skrivs. En tolkning är att Jan känner starka känslor för honom vilket är en 

orsak till att skulden känns så stor för honom när Adams labila mentala tillstånd uppdagas. 

Dock väcker Adam många känslor hos Jan redan första dygnet.  

Jag börjar undra över vem Adam är. Och vad det är hos honom som stör mig. Inget 

direkt farligt, inget hotfullt. Något som avslöjas i hans ögon och hans sätt att stå där, 

tyst väntande på hjälp. Vad som stör mig ännu mer, tror jag, är att han får mig att 

känna mig aggressiv. Jag vill klå upp honom, spöa honom, sparka ut honom, kort sagt 

bli av med honom. Varför, varför? (Chambers, 1992. s. 12) 

Här visar Jan på den ambivalens som hans identitet återkommande står inför under hela 

berättelsen i mötena med Adam. Han vill inte uppleva de känslorna han känner men hans 

dragning och avståndstagande från Adam gör Jan konfunderad. Jan känner skuld över sin 

reaktion, å ena sidan finns de empatiska känslorna som sedan blir mer åt det sexuella hållet, 

men å andra sidan finns även de mer typiskt manliga dragen att vilja vara känslokall och få 

honom ur sitt liv och på så sätt hantera situationen rationellt och logiskt och inte emotionellt. 

Detta går att koppla till forskning kring manlighet och den känsla av kontroll som ofta är ett 

centralt attribut för manlighet. Detta pekar såväl Ronny Ambjörnssons (1999) forskning på 

likväl Carin Wasshedes (2005) forskning. Även om Wasshedes inte är kopplad till den fiktiva 

världen kan det ge en aning för hur karaktärerna kan känna i sin värld och hur vi som läsare kan 

koppla till våra egna erfarenheter. Kontrollen är återkommande centralt inom Tullbron där 

karaktärerna eftersöker en känsla av kontroll vilket är attribut som bland annat Ambjörnsson 

menar är stereotypt för manliga karaktären genom hela litteraturhistorien.  
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Den förändringen som sker i hur Jan ser på Adam är intressant för att hierarkin mellan dem 

ständigt förändras. Adam har många egenheter som Jan inte riktigt kan förstå och han säger till 

sig själv att han borde ha insett att det var något mer med Adam för länge sen (s. 65). Jan visar 

återkommande intresse för att lära känna Adam och att tränga sig förbi fasaden. Jan försöker 

förstå honom i alla situationer, även när han stör sig på honom (s. 100-101). Om det är psykiskt 

och fysiskt som Jan vill lära känna honom och om något är mer viktigt än det andra är upp till 

läsaren att ana och tolka själv.  

Vid en analys av Jan som person syns det att han är en tänkande karaktär, vilket Tess berättande 

bekräftar genom sina inlägg även om hon ibland kritiserar honom. 

[Tess] Du pratar alltid om att en människas uppfattning om något bara är en del av 

sanningen – att ingen någonsin vet allt, eller någonsin vet tillräckligt. Men hur ska du 

då kunna få med mer än din vinkling av det som hände mellan oss fyra i din version 

av vår berättelse? (s. 62) 

Jan befinner sig i ett stadie där han vill hitta sig själv oavsett vad samhället runt omkring tycker 

och de normer som finns försöker han bryta.  

Att låtsas har varit ett av mina stora problem. Det hade blivit en vana att låtsas. Att 

försöka vara vad alla ville att jag skulle vara.  

       Jag har satt upp en regel för mig själv här. Jag ska bara vara den jag känner att 

jag är. Jag tänker inte låtsas, även om det innebär att folk tycker illa om mig och att 

jag måste säga nej när folk vill att jag ska säga ja. (s. 25) 

Detta citatet och resterande av boken visar den androgyna karaktären Jan är, han har attribut 

och beter sig som en man ”ska”, men till sin mentalitet har han även mer av de typiska kvinnliga 

egenskaperna vilket syns vid känslosammare möten som diskuteras längre fram. Detta går 

också att koppla till forskning kring manlighet där det visas att normerna kring manlighet 

ständigt förändras, men den norm som finns är ofta djupt förankrad i människors liv och ibland 

svår att bryta. Cathrin Wasshedes (2005) forskning kring aktivitetsmän i det verkliga livet visar 

på att män som aktivt bryter mot heteronormen ofta också visar en stark maskulinitet och på så 

sätt lättare kan driva med de rådande normerna. Det som dock syns i den fiktiva världen i 

Tullbron är att Jan inte är där helt. Min tolkning är att han inte har hittat sig själv tillräckligt 

mycket för att kunna ta sig förbi de normer hans omgivning sätter upp och som han ifrågasätter, 

bland annat i citatet ovan (s. 25).  

Som tidigare nämndes finns det dock en sexuell nivå och detta märks framförallt i mötet med 

samtliga tre karaktärer. Jan känner tydligt av sina vänners attraktion till varandra och kan därför 

stundtals känna sig utanför. Varför han inte duger är en underliggande fråga som är 

genomgående hela texten och är en del av hans process i att hitta sig själv.  
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Adam ror oss uppströms med regelbundna, lediga årtag. Ett djurs proportionerligt 

fulländade kropp, varje del perfekt avpassad till de andra, det avslappnade, lätta sätt 

på vilket han rör sig, vackert att se på, klart sexigt. Tess kan inte ta ögonen från honom, 

och det värker i mig av dubbel avundsjuka – dels för hans djuriska kropp, dels för dess 

effekt på Tess – så att Adams störande närvaro retar mig mer än någonsin. (s. 31) 

Citatet visar på flera olika intressanta aspekter – dels Jans syn på Adams utseende och det som 

är ”klart sexigt” och den avundsjuka han känner inför hans kropp, ett sorts ideal som han vill 

ha. Förmodligen vet han att samhällets normer ser detta som typiskt maskulint och 

eftersträvansvärt. Även i början diskuterar han huruvida Adams kuk är ”en kuk av det som slag 

som grabbar sneglar avundsamt på i duschen” (s. 7). Jan är tydligt medveten om den andres 

kropp i tidigt stadie och det är först senare som detta visar sig vara på en sexuell nivå. Jan och 

Adam är olika varandra kroppsligt, vilket Jan delvis känner av genom den åtrå som Adam 

skapar hos Tess (s. 91). Detta kan förklaras och liknas vid en alfahanne-situation där de båda 

unga männen slåss om Tess uppmärksamhet. Detta visar på den outtalade men tydligt 

existerande hierarkien som finns mellan dessa män. Det som skiljer sig är dock att vi under 

bokens gång förstår att Jan känner fysisk attraktion till Adam och därav blir utanför utifrån två 

aspekter, både av Tess och Adam eftersom de båda väljer den andre före honom på en sexuell 

nivå.  

I en del av boken kommer Tess på besök och Jan beskriver att Adam vaknar till med en gång 

och att de börjar med sina ”suspekta ordlekar och anspelningar”. De kommer in på en diskussion 

kring drömmar och Adam ställer frågan om varför han alltid vaknar med ”världens ståkuk”.  

”Det händer mig också”, sa jag, vilket i och för sig var sant, men mest sa jag det för 

att inte bli lämnad utanför. ”Fick ni inte lära er nåt om det på biologin?” (s. 91) 

Även om han försöker vara med skapas en känsla av utanförskap och han hade förmodligen 

aldrig sagt detta om han känt sig som en klart accepterad del av deras intima relation. Detta 

menar jag leder till en viktig insikt för Jan att livet är oförutsägbart, vilket enligt min åsikt leder 

till en förståelse för honom att det inte går att styra andra människors känslor och tankar.  

Hans ego får sig kanske en törn genom Adams närvaro, men samtidigt utvecklar det Jan. Ett 

tydligt exempel på detta är när de sitter i baren och Jan uttrycker att de lika gärna kan lämna 

Adam själv i baren och skämma ut sig, eftersom han ändå bara förstör. Detta är något Tess 

motsäger sig och kritiserar Jan för att tycka (s. 33-40). Här problematiseras moraliska dilemman 

om hur vi behandlar varandra i utsatta situationer. Dels vill inte Jan bli associerad med den 

negativa uppmärksamhet Adam positionerar dem i, dels vill han inte heller dras med i Adams 
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dumdristighet. På ett sätt vill han skydda sitt och Tess anseende, men även skydda dem mot 

Adam som han i detta läge känner är opålitlig.  

Jan befinner sig i en ständig identitetssökande position. Detta är en del av orsaken till att han 

tog jobbet som tullbrovakt, just för att komma undan från allas krav på hur han skulle leva och 

vilka val han skulle göra i sitt liv. I början visste han knappt hur han skulle tända en eld i 

kaminen, senare får läsaren ta del av hur Jan driver renoveringen av stugan i egen hand och blir 

på sätt och vis sin egen arbetsgivare (s. 104). Detta kan tolkas som att han hittar sitt egna 

”manliga ideal” som inte är påverkat från hans tidigare omgivning.  

Jans utveckling går att koppla till de klassiska pojkromanerna som exempelvis Robinson Crusoe 

där han genom att vara ensam finner sin inre kraft att överleva. Det som skiljer Jan från många 

andra manliga huvudkaraktärer är dock den feminina och ambivalenta sida som Jan ständigt 

brottas med. Han tvivlar på det han gör och att han faktiskt har kontroll, något som inte har 

plats i de verk Ronny Ambjörnsson tar upp i sin bok kring mansmyter (1999). Där visas mannen 

stark och vid sämre dagar har han snart hittat något annat att sysselsätta sig med, Jan däremot 

kan använda dagar för att tänka och grubbla. 

Läsaren får även ta del av Jans vilja att ha kontroll över sin situation. Jan visar detta genom att 

dels vilja vara den som har kontroll över tullbron, men även genom att önska och försöka få 

Tess att inte bli kär i Adam. Även fast de båda har haft diskussioner kring deras förhållande vill 

han gärna inte se dem tillsammans eftersom det får honom att känna sig utanför och mindre 

värd. Detta är dock något som inte upplevs den dagen han väl ser dem ha sex med varandra i 

tullbron. Han står utanför och ser dem genom fönstret natten det händer och utan förvarning 

känner han ett lugn och utan att ha vetat om det har han förstått att allting som har skett har lett 

upp till den här punkten. Istället för avundsjuka känner han sig glad för deras skull, vilket också 

tydligt visar en mogenhet (s. 113-116). Detta kan tolkas som ett sätt där Jan närmar sig 

förståelse för sin egna identitet och manlighet och att han kan unna andra lycka.  

Kontrollen syns också genom Jans tankar kring händelser som inte är kopplade till sexualitet. 

Jag hatar att göra saker som jag inte tänkt ut och själv bestämt att jag vill göra. Men 

hur ofta är det bara tankarna som styr vad vi gör? (s. 149) 

Citatet är från när Jan hittar Adam blodig och medvetslös i båten nedanför tullbron. Oavsett om 

han vill det eller inte behöver han hjälpa till och hjälpa Adam i hans utsatta situation. Det är 

kallt och det har precis varit en jobbig dag då hans före detta flickvän är på oväntat besök. Jans 
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reaktion har förmodligen att göra med att situationen inte har gått som han velat och i avsaknad 

av kontroll över sin situation känner behov av att styra sitt liv.  

När Jan inte upplever kontroll över sitt egna liv känner han sig osäker och detta kan mycket 

gott handla om det Ambjörnsson (1999) talar om kring mansmyter, där mannen ska vara den 

som alltid har kontroll. Detta är enligt Ambjörnsson indoktrinerat i pojklitteraturen och därav 

är det inte konstigt att den normen och myten lever sig kvar än idag. Att då vara den som bryter 

gentemot detta upplever Jan som en svaghet. 

4.1.2 Den manliga självständigheten 

Jans känsla av att vilja vara självständig och att klara sig själv sätts också på prov i hans relation 

med föräldrarna. I ett samtal med sin pappa berättar han om Adam som bor hos honom och 

hjälper till i tullbron, pappan förstår då att han kan behöva lite extrapengar och säger att han 

skickar över lite pengar. 

Jag antar att jag förstått att han skulle göra det och omedvetet hoppats på det. Så jag 

tackade inte nej, men det var ett nederlag och dessutom fick jag skuldkänslor för att 

jag utnyttjade honom när vi pratade om mammas problem. (s. 80) 

Här visas än en gång behovet av kontroll och att det känns som ett nederlag att behöva få hjälp 

av någon annan, speciellt någon han så tydligt velat ta lite avstånd från i syfte att vara 

självständig och vuxen. 

Ett ytterligare exempel på detta är ett utdrag från Jans mammas brev till honom i början av 

boken.  

…Men lilla gubben, var det verkligen nödvändigt att brusa upp så? Pappa säger att pojkar 

i din ålder inte tycker om att man frågar för mycket eller att deras föräldrar lägger sig i, 

han säger han var likadan själv. Han kanske var sådan, men det betyder inte att du måste 

vara likadan, eller hur, och jag lade mig inte i, jag vill bara hjälpa dig. […] Du har aldrig 

varit hemlighetsfull förut. (s. 45) 

Här visas än en gång de förväntningar som ställs på hur han ska vara. I brevet drar hon dessutom 

kopplingar till hans släktingar och hon trycker på att det inte är fel att öppna upp sig. Hon visar 

på en moders rädsla för att se sin son försvinna bort i en annan värld där hon inte längre kan 

finnas runt omkring och stötta och hjälpa till. I boken byts brevet mot ett annat av Gill för att 

läsaren sedan kastas in i ett utdrag till svar av detta brev. Det korthuggna i utkasten gör att 

läsaren får ta del av det som Jan upplever svårt. Det blir också en förklaring till varför breven 

senare möts som svåra och problematiska för honom. De blir en påminnelse om hans gamla liv 

och han undviker att gå in i ett emotionellt läge delvis genom att vänta med att besvara dem. 
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Jan utvecklas och även om utvecklingen till stor del har skett innan vi som läsare kommer med 

i bilden får vi följa med på Jans utveckling i efterhand och ta del av det som hänt och hur hans 

relationer och hans personliga identitetsutveckling har tagit sin form. Vi får även ta del av Tess 

och hur Jans närvaro påverkat och utvecklat henne. Jan förstår inte i början att även han 

påverkar henne och det märks att deras vänskap blir allt starkare, speciellt efter allting som har 

skett. Läsaren får också en inblick i att de kommer vara vänner för en lång stund framöver. 

Återkommande har de många diskussioner och pratar mycket kring filosofiska frågor, men det 

är först längre fram i berättelsen som Tess själv lyfter en preferens till litteraturen och analyserar 

det textstycke de pratar om och där de på ett sätt närmar sig varandras världar (s. 96).  

En annan viktig poäng för berättelsen är namnen. Samtliga tre huvudkaraktärers namn är 

egentligen pseudonymer kreerade under olika tillfällen. Jan heter egentligen Piers men blir 

uppkallad Janus av Tess. ”Du vaktar bron och du visar också upp två olika ansikten, så jag 

tänker kalla dig Jan, son av Janus” (s. 35). Namnet kommer från den romerska guden Janus som 

har två ansikten. Enligt den romerska mytologin öppnar och stänger han himlens portar och det 

är en av anledningarna till att han har två ansikten. Janus har en bred funktion, bland annat sägs 

det att han kontrollerar flöden så som floder, broar och portar. En tolkning är att Janus blir en 

benämning för den ambivalens som karaktären Jan står inför under hela berättelsen i sin strävan 

efter att bli självständig. Hans identitetssökande har två ansikten, dels kopplingen till hemmet 

och sin gamla tid men också hans nyfunna identitet och porten mot vuxenvärlden och samhällets 

ideal. 

Adam heter inte heller Adam – utan är ett namn han anammar när Jan frågar vem han är efter 

att ha uppenbarat sig naken första natten i hans rum.  

”Vem fan tror du du är?” säger jag och försöker låta så bestämd som möjligt. ”Komma 

inklampande som om du ägde stället. Och ska du stå där som någon jädrans Adam i 

paradiset eller?”. Han skrattar. ”Då vet du ju i alla fall vem jag är” (s. 7) 

Därefter blir det namnet han använder och som han kallas under tiden med Tess och Jan. Hans 

riktiga namn är egentligen Aston Davies. En första tanke går till Adam och Eva, det vill säga 

den första människan och kanske vill Aston bli pånyttfödd likt den första människan. En 

tolkning är att namnen används som att bryta sig fri från stämplar andra människor satt på en 

och namnen blir en avskärning från deras förflutna och under perioden i Tullbron har de 

samtliga en möjlighet att bli något de inte varit tidigare. 

Tullbron ger många olika perspektiv på hur män kan agera och vara. Det är inte enbart positiva 

bilder av män som målas upp. Ett tydligt exempel på detta är när Tullbron i ett senare skede ska 
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säljas och Jan träffar de eventuella köparna. Jan presenterar hur han upplever de olika 

karaktärerna, dels ägaren, som även kallas majoren och som med sin självklara medfödda 

auktoritet skapar medgillande hos Jan. Däremot presenteras mäklaren som Jan benämner Hal-

och-Brun på ett helt annat sätt. 

När jag såg Hal-och-Brun kunde jag höra dem i skolan gå på om inkomstmöjligheter 

och status och karriär och tryggad framtid, och visste att det var den där slipprige 

fjanten de menade, det var sådan de ville att jag skulle bli, och jag avskrev alltihop är 

och då, i den stunden, slutgiltigt, för all framtid. (s. 53) 

Det intressanta är att Jan uttryckligen kategoriserar dessa två män och visar på hur olika värda 

de är i hans ögon. För honom är inte den mest framgångsrika mannen den typ av man han vill 

vara, utan istället den han verkligen inte vill tillhöra. Dock trycker han på att det är dit hans 

omgivning vill ta honom, ”det var sådan de ville att jag skulle bli”, men genom att hitta sig själv 

avsäger han också andras rätt att bestämma vilken typ av människa han ska vara. Det här 

exemplet visar på en blandning av normkritiska och typiska manliga ideal som i verket blir 

problematiserade. Lycka och framgång behöver inte vara så som samhällets normer säger. 

Insikten om hur män kan vara annorlunda och hur de påverkar protagonisten är genomgående 

i hela boken. Manlighet presenteras i boken som något som ligger implicit i värdegrunden och 

visar på de skilda skepnader manligheten kan ta.  
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4.2 Kvinnligt i Tullbron 

I det här avsnittet kommer de viktigaste kvinnliga karaktärerna Tess och Jans mamma att 

analyseras. Även Jans tidigare flickvän Gill kommer delvis vara med i analysen eftersom hon 

utgör en stor del av Jans mående. Som nämndes tidigare i denna studie är det kvinnliga idealet 

i detta fall kopplat till det manliga idealet, det vill säga mer hur det kvinnliga skiljer sig 

gentemot det manliga och ser på huruvida kvinnor vill skilja eller närma sig det manliga idealet. 

4.2.1 Tess 

Tess får en ganska naturlig del av historien då hon är med i Jans berättelse sedan den första 

dagen på hans nya jobb där bokens berättelse tar sin början. Dessutom förstår läsaren att Jan 

skriver denna bok med hjälp av Tess då hennes kommentarer ibland finns med för att förtydliga 

eller försvara den enligt henne felaktiga detalj Jan har skrivit om henne, Adam eller någon 

annan. Hennes roll ses också tydligt i Aktantmodellen där hon blir en klar hjälpare för Jan. Det 

kan ses som vanligare med en manlig hjälpare som har de kvaliteter Tess har. Hon är den som 

pratar rationellt och tillåter Jan att ta avstånd mot hans ”motståndare” det vill säga samhället 

runt omkring. Men hon tillrättar honom även när han går över gränsen. Redan i första kapitlet 

flikar Tess in angående Jans diskussion om gåvor han haft tillsammans med Adam (s. 12). 

Genom detta inslag blir läsaren medveten om Tess viktiga del av Jans liv, dessutom blir Tess 

en rundare karaktär genom att vi får reda på vissa saker om henne direkt, hon blir inte enbart 

förklarad ur en indirekt karakterisering utan blir även direkt karakteriserad.  

Tess är en rak tjej med många tankar och funderingar. Läsaren får främst lära känna hennes 

karaktärsdrag genom de interaktioner och situationer hon är med i. Generellt sett presenteras 

hon som en person som är praktisk snarare än teoretisk. Hon presenteras generellt sett mer ur 

typiska manligt ideal där hon är självständig, säger vad hon tycker och står upp för sin sak.  

De är smarta på ett listigt och självsäkert vis, de vet hur man manipulerar med folks 

nycker och drömmer. De vädjar till folks svagaste sidor [Diskuterar Hal och Brun]. 

[…] De flesta människorna har inte hjärnan i skallen, utan mellan benen. (s. 136) 

Som syns i citatet är hon i kontrast till Jan den som är logisk och rationell i sitt resonerande. 

Detta bryter mot gängse litterära framställningar där oftast den kvinnliga karaktären är den 

känslosamma och analyserande, speciellt om vi ser till den forskning som Ronny Ambjörnsson 

(1999) och Conny Svensson (2008) har gjort där kvinnorna oftast är i skymundan, speciellt i 

böcker där män är huvudkaraktärer. I och med att boken är en typ av äventyrs och 

utvecklingsroman är den att jämföra med klassiska lärande böcker för ungdomar. Historiskt sett 
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skiljer sig därför den kvinnliga framställningen. I en diskussion om en dröm som Adam har 

drömt diskuterar Tess och Jan dess betydelse och de kommer in på meningen med saker i livet. 

”Måste den betyda nånting?” sa Tess. ”Du försöker alltid hitta en mening i allting. 

Ibland betyder inte saker nåt alls, har du aldrig tänkt på det, dom måste inte betyda 

nåt. Dom kanske bara finns.” Adam satt och såg från den ena till den andra, som en 

åskådare på en tennismatch som noggrant följer varje slag. ”Det där tror jag inte på”, 

sa jag. ”Allting betyder nåt. Allting har en mening. Ingenting händer av en slump.”  

(s. 93) 

Diskussionen ovan leder dock fram till en intressant diskussion emellan Tess och Jan som visar 

på könskonstruktion och tolkningar. 

[Tess] ”Jag känner dig. Du vill få mig att säga första bästa dumma idé som dyker upp 

i skallen, när jag precis hört den för första gången, och så kan du komma med något 

smart, du som läst den ett halvt dussin gånger och gått och tänkt på den i flera dar! Du 

är precis som Bishop i skolan, han gör så där, och det är inte rättvist. Det är mycket 

lättare att komma med smarta synpunkter när man haft massor med tid på sig, och 

dom andra inte haft det.”. ”Jag har bara läst den en gång, precis innan du kom, och jag 

har inte en aning om vad den handlar om.” […] [Jan] ”Jag vill faktiskt veta vad ni 

tycker om den. Det är inte nån lek jag leker.” ”Okej då, jag tror dig, även om inte alla 

skulle göra det. Det enda jag kan säga är att det verkar vara en typisk manlig fantasi 

om sex och misslyckande.” (s. 96) 

Här är det också Tess som drar de sexuella kopplingarna till boken de diskuterar, Franz Kafkas 

novell Bron, vilket också är något som generellt sett är sett som något män diskuterar och 

skämtar om i homosociala grupper. Återkommande är Tess den karaktär som drar på de sexuella 

kopplingarna och skämten och drar igång den jargongen mellan dessa tre unga karaktärer, vilket 

på sitt vis sätter kvinnligheten kontra manligheten på sin spets. I detta citat visas dock hur hon 

själv tar ställning till att vara kvinna och främjar sig från de ideal som hon anser är typiskt 

manliga – det vill säga sex och misslyckande i detta fall. Kanske är detta avståndstagande viktigt 

för Tess då hon är medveten om sin egen karaktär och att hon inte helt känner sig hemmastadd 

i den roll samhället sätter henne i. 

Tess agerande och sätt skulle kunna liknas vid att hon vill anpassa sig till den manliga normen, 

men i och med att Jan är mer feminin och har en mer tänkande karaktär är det inte rimligt att 

hon behöver visa upp sig som mer manlig än hon är. Detta visade forskningen gjord av Jesper 

Andersson (2005) där han intervjuat och forskat kring fotbollskvinnor som känner att de 

behöver agera mer manligt för att få sin röst hörd och för att deras fotboll ska bli lika värderad 

som männen. Det Andersson menar med detta är att det manliga idealet blir det överordnade 

och det som ses upp till. Och även om det skiljer sig åt mellan fiktiva och verkliga personer är 

det i min mening inte vad Tess eftersträvar, utan det är snarare hurdan hon är som individ som 
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gör att hon är som hon är. Sedan tror jag att hon är medveten om att hon inte är som alla andra 

kvinnor, men det innebär inte att hon strävar efter ett manligt ideal för att visa sig bättre.  

Om man applicerar Tess och hennes karaktär på de kvinnliga ideal som presenteras i Eva 

Heggestads forskning på bland annat Elin Wägners roman Norrtullsligan så ses det att Tess, 

som i detta fall kan presentera den fria och självständiga kvinnan äntligen är i ett jämställt 

samhälle. Män och kvinnor lever bredvid varandra och Tess har äntligen en röst. Trots allt kan 

det ses många patriarkala strukturer även i denna bok, där normer fortfarande gör sig påminda 

i form av att kvinnliga och manliga attribut fortfarande är en del av verkligheten. Dock ser Tess 

verklighet bättre ut än den Wägner målar upp för dåtidens kvinnor som bröt mot normer och 

samhällets regler. Tess är fri att ta sina egna val och är jämställd med mannen i lagar och 

samhällets strukturer. 

Följande citat är för att förtydliga vad som hände mellan henne, Jan och Adam. Det som skiljer 

sig från generella kvinnliga framställningar är att hon är väldigt rak i sina berättelser, något som 

inte alltid är accepterat av en kvinnlig karaktär.  

Ja, det är sant, jag var tänd på Adam. Från allra först stund var jag intresserad av 

honom. Hans naturliga, nästan animala utstrålning, hans fullkomligt avspända, 

obekymrade inställning till livet. Han var inte särskilt lång men han var smidig och 

hade en vacker kropp. Det liksom skrek sex om honom. Men från allra första stund 

kände jag också att det fanns en sårbar, nästan skrämd liten pojke inom honom. Jag 

vet inte hur jag visste det. Intuition, antar jag. Och kanske var det något i hans ögon. 

Jag tänkte aldrig på det. Men kombinationen var oemotståndlig. (s. 137) 

Sedan diskuterar hon även hur det blev när Adam och Jan var bredvid varandra och hon 

beskriver kontrasterna männen emellan. ”Som hav mot klippor, berg mot himmel, förhöjde den 

ene kvalitén hos den andre” (s. 137). Hon förklarar också hur känslorna tog henne och fick 

henne att känna allt hon kände och att ha sex med Adam.  

Där satt jag med två killar, en som fick mig att tänka och prata som jag aldrig tänkt 

och pratat förut, och en som jag verkligen var tänd på. Och båda två behövde de mig. 

Hur skulle jag kunna motstå det? Varför skulle jag göra det? (s. 137-138) 

Här bryter sig Tess fri från gängse normer med återhållsamhet och ger sig hän sina känslor och 

visar på den karaktär läsaren får lära känna även genom Jan, en orädd ung kvinna som följer 

sina egna regler. Hon förmedlar också i slutet av stycket vad kvällen när de hade sex med 

varandra lärde henne. 

Men jag lärde mig något av det som hände: Att aldrig bli tagen men alltid ge. Att 

aldrig vara en men alltid två. Att aldrig låta mig ägas men alltid äga mig själv. (s. 138) 
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Här visar Tess mer manliga attribut. De tankar hon beskriver och förklarar är något som i många 

klassiska ungdomslitterära böcker hade kunnat vara den manliga karaktären. Hon visar på en 

självständighet och egenrespekt som historiskt sett mest har varit tillämpad männen. Hennes 

inflytande på Jan visas delvis genom att hon är med och berättar historien, för utan henne hade 

Jan inte varit den han är och historien hade absolut inte tett sig på samma sätt.  

Hon berättar även om när hon tar hand om Gill efter den urspårade kvällen. Anledningen till att 

Tess blir berättaren är dels för att Jan inte var där och kunde bevittna och berätta vad som hänt, 

men dels också för att få ta del av andra perspektiv ur samma berättelse vilket skapar en speciell 

berättarteknik.  

Jag sa ingenting, lät henne bara suga på minnena (ursäkta, den var oavsiktlig), men 

plötsligt vaknade hon upp med ett ryck, ansiktet mulnade och så såg hon på mig med 

ögon fulla av smärta, misstankar och en outtalad fråga. ”Nej, det har vi inte” sa jag. 

”När jag såg dig på festen…” ”Det var bara en lek. Betydde ingenting.” (s. 161-162) 

När Tess är berättaren lär vi också lära känna henne lite mer. Hon förklarar sig själv delvis 

genom sin pappa. 

Pappa har alltid sagt att jag har ett elakt drag. ”Min lilla häxa”, brukade han kalla mig 

när jag var liten. När jag blev äldre, kom upp i tonåren och inte var liten och gullig 

längre retade det honom, men då var det för sent, formen hade stelnat. Föräldrar borde 

vara försiktigare med vilka egenskaper de uppmuntrar hos sina barn. Gullig, kan lätt 

förvandlas till krass och beräknande. Ingen kan undkomma hela sin historia. (s. 139) 

Här visar Tess just den självmedvetenhet som hon verkar besitta i att hon inte är som alla andra 

och att normerna påverkar oss som barn. Inte minst har hennes familj påverkat henne mycket.  

Avslutningsvis kommer ett sammanfattade citat från Tess angående kvinnlighet när Jan anser 

att Tess är galen för att ta sig in och träffa på Adam på sjukhuset det avslutande för Tess.  

[Jan] Jag kommer aldrig att begripa mig på kvinnor! 

[Tess] Inte kvinnor. Mig. (s. 219) 

Här visar hon återigen på självinsikten om att hon inte är den generella flickan, utan en egen 

individ och på sätt och vis är hon feministisk i sitt sätt att framställa sig själv och människor 

runt omkring sig. En viktig tolkning för detta är att hon sällan pratar dåligt om någon annan. 

Hon försvar de värden hon anser viktiga och säger ifrån när hon tycker Jan gör något fel, bland 

annat i hur han behandlar Gill, men även Adam. Eftersom samtliga är människor visar Tess att 

alla ska bli behandlade med respekt, vilket hon anser att Jan ibland glömmer bort. Tess visar på 

en självsäker ung kvinna som bryter gängse normer om hur en kvinna ska vara. Hon tar inget 

uttalat feministiskt uttalande, utan är det i hennes aktioner och val i livet. Hon dömer heller inte 
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de två unga männen hon umgås med utan ser dem som individer och accepterar deras val och 

istället för att döma dem för hon hellre en diskussion med vederbörande.  

Tess lär också känna den viktiga bikaraktären Gill som är Jans före detta flickvän. Hon blir den 

som blir kvar i hans gamla hemstad och som desperat vill att saker ska vara som de tidigare 

varit. Trots att de inte har någon kontakt, mer än genom Gills brev har de inte brutit upp med 

varandra uttalat. Varför han inte svarar på breven blir obesvarad och lämnas till läsaren. Jan ger 

aldrig någon konkret förklaring, för ur hans synvinkel presenteras hon snarare som hans dåliga 

samvete snarare än flickvän. Däremot får vi reda på hur Jan reagerar på breven genom Tess 

berättarperspektiv. Hon råkar komma oanmäld till stugan och ser genom fönstret att han sitter 

och gråter. 

Jag rusade förstås in och tröstade honom och fick till slut ur honom att breven knöt 

honom till allt det han försökte komma loss ifrån – sina föräldrar, hemmet, skolan, 

hemstaden. Och så kände han alla krav som Gill lade på honom – hon längtade så efter 

honom, hon klängde sig fast vid honom, det kändes som om han kvävdes, sa han. Hur 

som helst så slutade han att läsa breven efter det. Då och då gjorde han ett nytt försök, 

för att se om de fortfarande kändes lika jobbiga, men det var aldrig någon skillnad.  

(s. 139) 

Genom breven och Tess berättelse får läsaren ta del av kraven som ställs och hur Gill blir en 

sorts representation av det. Det blir också en påminnelse om den depression Jan fortfarande 

kämpar med. Kanske vill han inte skylla det på Gill, men det blir svårt när hon påminner om 

allt det han försökt lämna bakom sig. Hon är beroende av Jan och vill att det ska fortsätta vara 

dem. Förmodligen har hon inte full förståelse för vad som händer, vilket skapar en oro och en 

starkare känsla av att binda sig till Jan. 

Tess blir förankringen mellan dessa två karaktärer och ger läsaren en förståelse för det liv som 

Jan själv inte vill förmedla. Upplägget är annorlunda, men visar än en gång på att Tess förstår 

sig på Jan och är viktig på många olika plan. 

4.2.2 Jans mamma 

Jans mamma blir också en betydande bikaraktär, om än inte alltid så central. Här får läsaren ta 

del av den bräckliga föräldern, vars barns uppbrott från hemmet är något som påverkat henne 

mycket. Dock blir hon en platt karaktär eftersom vi endast hör hennes röst genom få 

telefonsamtal och vissa brev som tas med i berättelsen. 

I och med att Gill lärde känna Jan ganska väl har dessa två kvinnor fortfarande kontakt och 

saknaden av Jan verkar vara en av de saker som håller dem samman. Därför blir också modern 

en ständig påminnelse om Jans dåliga samvete över Gill och deras relation. Förmodligen 
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påverkar samtalen Jan eftersom han blir medveten om att han är en anledning till att hans 

mamma mår dåligt.  

Sammanfattningsvis är framställningen av kvinnorna i denna bok varierande i sitt slag. Den 

kvinna som påverkar Jan mest är Tess som genom sitt rättframma sätt lyckas bli nära vän med 

Jan. Tess kan ses ha ett mer maskulint genus än övriga kvinnor i boken. Detta tycks också bli 

en distinkt skillnad gentemot andra kvinnor i hans liv, som främst är Jans mamma och Gill som 

på många sätt verkar ha liknande attribut och påminner honom om ett liv som han velat glömma. 

Tess framställs styrd av rationella tankar och mer rättfram medan Gill och Jans mamma snarare 

är styrda av känslor och lättare blir påverkade av att saker inte blev helt som tänkt. Även om 

Tess är styrd av sina känslor emellanåt är hon tydligare och rakare i sitt språk, kanske inte minst 

med sig själv.  
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4.3 Normbrytande i Tullbron 

De normbrytande aspekterna byggs upp genom Jans identitetsutveckling. Hans starkaste 

motståndare som syns i Aktantmodellen är samhällets krav i form av normer och andras tankar 

på hur han ska vara. Jan utforskar inte enbart sin identitet i form av personlig utveckling, han 

utforskar också sin sexuella läggning. Han har tidigare haft ett längre förhållande med Gill som 

han upplevt krävande och är en av anledningarna till att han bröt upp sitt gamla liv. Dock verkar 

han inte fundera explicit över sin sexualitet, men framgår implicit med genom hela berättelsen. 

I början ställer han sig avig till att ha någon annan läggning än den heterosexuella. Innan de lär 

känna varandra diskuterar Jan förutsättningarna för att Adam ska få stanna i tullbron och han 

vill lära känna honom. 

”Spelar det någon roll?”  

”Ja, ifall du ska få stanna här. Inga löften, dock!”  

”Din försiktiga fikus.” 

”Försiktig må hända, fikus icke. Vad heter du, till att börja med?” (s. 64) 

Här uttrycker han direkt att han inte är homosexuell, men detta hade också kunnat vara på grund 

av att han inte vill uttrycka det innan de känner varandra. Men genomgående känns det som att 

Jan blir allt mer intresserad av Adam under tidens gång vilket leder till nästa del där Jans 

förändrade sexualitet blir synlig, även denna gång i en dialog med Adam. Detta förnekande 

menar jag kommer i Jans osäkerhet om sig själv och att han är i början på en process att lära 

känna sig själv. Som mycket av mansforskningen tar upp är det svårt att bryta gängse 

heteronormer, vilket också är den starkaste av normerna i samhället. Förmodligen är han inte 

ens medveten om sin egentliga sexuella läggning i citatet nedan. Natten innan hade Adam legat 

och hållit om Jan under natten. Detta sker efter olyckan i båten och Adam börjat få tillbaka tal 

och medvetande.  

”I natt..” [Adam]  

”Ja…?” [Jan]  

”Jag är inte bög.”  

”Nej.”  

[…]  

”Ville inte du skulle få för dig nåt, bara. Ville inte göra dig besviken.” Han försökte 

sig på ett leende. (s. 196-197) 

Här visas att Adam vill främja sig från att anses som homosexuell men att han har märkt att Jan 

är det. Ur ett normbrytande perspektiv är Jans reaktion intressant eftersom att han inte försöker 

främja sig från det längre. Istället avslutar han med att säga till Adam ”Och jag är här om du 

vill ha mer.” (s. 197) vilket tydligt indikerar på att han känner av Adam och att han också 
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härigenom öppnar upp för Adams eventuella bisexualitet. För känslan av Adam bredvid honom 

väckte en ny upptäckt inom Jan.  

Fram till gårdagsnatten hade han aldrig känt den fysiska beröringens styrka. Inte 

sexuell tillfredsställelse, utan kroppens tillfredsställelse. Kött och blod mot kött och 

blod. Och dess in-i-märgen-känsla, dess bortom-tanken-liggande behov. (s. 196) 

Detta indikerar att Jan är på väg bort från de gängse manliga normerna och att han som person 

har hittat en bit av sig själv han tidigare inte visste om. Jan försöker inte heller dölja det för 

Adam. Detta kan ses som en utveckling som var möjlig först när han bröt invanda mönster och 

normer. 

Något som är tydligt normbrytande är också de psykiska sjukdomar som ständigt finns i 

bakgrunden i hela berättelsen. Dels håller Jan på att ta sig ur en depression, något som han själv 

benämner som Det stora gråa. Detta är något som inte är centralt för det manliga idealet och 

sällan lyfts som något ”manligt” attribut. Denna ohälsa blir central genom historien och det blir 

tydligt att de olika psykiska tillstånden påverkar karaktärerna och deras omgivning. Tess blir 

ett stort stöd för Jan och underlättar hans väg ut ur den psykiska ohälsan. 

Psykisk ohälsa är ett centralt motiv i boken som är underställt det övergripande temat om 

personlig utveckling. Den psykiska ohälsan påverkar Jan och inverkar på hur det manliga 

idealet blir framställt. Ohälsan syns genom flera av karaktärerna men på olika sätt. Den främsta 

anspelningen kommer genom Adam vars psykiska ohälsa först framkommer i slutet när Adam 

kommer ihåg vem han är efter en fest. Han försöker ta livet av sig, men blir istället påkörd av 

en bil och glömmer av allt som hänt på Tullbron. Jan berättar allt, men Adam kommer bara ihåg 

sitt gamla jag.  

Du är en schysst kille, Jan, jag önskar att jag också var det, då kunde vi vara kompisar, 

det vet jag och jag önskar att jag kunde bo med dig vid bron för jag tror att jag skulle 

kunna trivas där om det inte var för vad som skulle kunna hända. Men nu ska jag tillbaka 

till stället som jag rymde från, det kommer jag ihåg men jag kommer inte ihåg någonting 

av allt det där du berättade om, det som hände när jag var vid tullbron, jag ljög inte, det 

vara bara som en berättelse för mig, jag önskar att det varit jag, jag tror jag hade tyckt 

om mig om jag var Adam (s. 222) 

Detta berör Jan och får honom att känna skuld för det som har skett och utifall att Adam någon 

gång kommer få sitt minne tillbaka skriver han och Tess boken.  

Läkarna berättar för Jan att Adams tillstånd kallas regression vilket är en typ av 

försvarsmekanism mot djup depression där man återgår till ett tidigare utvecklingsstadium. När 

Adam var fjorton år mördade han en jämnårig på skolan efter ett bråk och detta skapade ett 

traumatiskt tillstånd hos Adam där han gick tillbaka till en elvaårig version av sig själv. En 
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person som är i detta stadie kan stundtals vilja vara någon annan, vilket kallas ett Fugue-

tillstånd. I detta tillstånd kommer patienten inte ihåg sin bakgrund utan blir den person som hen 

egentligen skulle vilja vara (s. 228-229). Det är under det här tillståndet Adam hamnar på 

Tullbron. 

Till att börja med är Jan medveten om sina känslor och tankar, kanske mycket på grund av att 

han precis gått igenom en depression. Efter olyckan och i slutet på boken visas ett tydligt 

exempel på hur Jan har utvecklats och skapat förståelse för sig själv. 

Han tänkte: Jag har aldrig varit i en sådan här situation – någon i min egen ålder är så 

lycklig. Men jag vet vad det handlar om. Jag har haft det som han. Han är sargad i 

själen och jag kan hjälpa honom. Det viktigaste är att jag är schysst mot honom. Vad 

beträffar min egen roll i det här – jag själv och hur han påverkar mig, vad han betyder 

för mig – så behöver jag komma underfund med det först och ärligt försöka se den 

sanningen.  

Medan han funderade på hur han skulle bete sig, kom han att tänka på Tess som 

suttit hos honom när han bara några få veckor tidigare befunnit sig längst ner i Det 

Stora Grå. Veckor som just nu kändes som lika många månader. Hon hade suttit hos 

honom, vetat att allt hon kunde göra och det han mest behövde var att hon fanns där 

hos honom – det räckte att vara där, fysiskt där och inte pjoska, inte plåga honom med 

forcerad hjälpsamhet, utan helt enkelt vänta tills han var redo för mer, och då finnas 

till hands med den energi, den viljestyrka, den stimulans han behövde för att finna 

livsviljan igen. (s. 195-196) 

 

Den psykiska ohälsan spelar en viktig roll för Jans personliga utveckling, han visar på en stor 

öppenhet för läsaren, vilket förstärks genom vänskapen till Tess och deras öppenhet 

sinsemellan.  

Ett annat argument för att boken är normbrytande är genom berättarperspektivet. Både Tess och 

Jan är berättare och genom att fler karaktärer får vara med och berätta en historia bryter den 

mot gängse skriftliga former, vilket på så vis också påverkar dess innehåll. Genom Tess röst 

förstärks vikten av deras vänskapsrelation. I berättelsen blir det som att Tess och Jan sitter 

bredvid varandra och korrigerar texten ihop medan de skriver. I slutet när upplösningen kring 

Adam börjar äga rum märks det att de tar stöd av varandra. När Jan berättar om den sista dagen 

när han blev påkörd syns det tydligt hur de samtalar med varandra kring det som skrivs ner. 

Dessutom byter Jan berättarperspektiv, i början är det förstapersonsperspektiv till att sedan bli 

tredjepersonsperspektiv. 

Det flimrade framför ögonen på honom. Han tittade ner på Adam, vackra vilsna 

desperata rädda Adam-som-inte-var-Adam, och i ögonen som stirrade upp mot honom 

kunde han läsa ett samförstånd; att det här var början till ett slut. Han böjde sig ner, 

kysste hans panna och sa tyst: ”Jag kommer strax. Ska bara hämta några filtar.” 
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[- Resten av den dagen var vidrig.  

- En av de värsta dagarna i mitt liv. Den värsta. 

- Måste vi skriva om alltihop? 

- Måste jag, menar du. Polisen, ambulansen, din pappa, den där tjockskalliga 

Granada-drummeln, alla som ville veta vem Adam var och vad som hänt och hur 

och varför […] (s. 209-210) 

Exemplet ovan visar att de är beroende av varandra och att de med hjälp av varandra också kan 

gå vidare i livet. Detta förstärker ett tema som går att se i boken att ensam inte är stark. För det 

är i de svåra stunderna vi som mest behöver varandra.  

Tess och Jans vänskap är något som de båda återkommer till. Även här är det något 

normbrytande i och med att många föreställningar handlar om homosociala grupper där kvinnor 

och män inte kan kommunicera och umgås på samma premisser. Detta bryter denna bok även 

om det finns sekvenser där Tess och Jans relation utifrån Jans tankar kan vara något annat än 

en vänskapsrelation. Men här är det Tess som tydligt säger ifrån och visar på ointresse och Jan 

visar tydligt i slutet att det är vänner de är och att de förmodligen kommer bli goda sådana i 

framtiden.  
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5. Diskussion och avslutning 

5.1 Diskussion 

I följande avsnitt ska jag diskutera analysen utifrån uppsatsens frågeställningar. Med 

utgångspunkt i den första frågeställningen angående hur de manliga idealen presenteras i 

Tullbron går det tydligt att se att protagonisten Jan skiljer sig från den gängse manliga litterära 

protagonisten. Detta tar bland annat Ronny Ambjörnssons (1999) forskning upp. Jan har få 

saker gemensamt med karaktärer så som Tarzan, James Bond eller Spiderman. Dessa är 

visserligen historiska ungdomsböcker med stereotypa karaktärer, men dessa ideal lever till stor 

del kvar idag. Jan är dock ingen hjälte, inte särskilt modig och dessutom funderar Jan mycket 

kring känslor och uttrycker även dessa till sina vänner. I kontrast till gängse litterära manliga 

framställningar är Jan istället en tänkande karaktär som får mycket råd av sin närmsta kvinnliga 

vän, Tess. Med detta sagt menas inte att alla manliga karaktärer är så som Tarzan. Men det 

Ambjörnssons (1999) forskning pekar på är att den vanligaste framställningen är olik den vi ser 

i detta verk och att manligheten blir mer differentierad.  

Normkritiska perspektiv är viktiga för att litterärt representera de diversiteter vi har i samhället. 

Genom dessa kan en gemenskap och förståelse för de som inte är som oss själva skapas. 

Ungdomar behöver få inblick i hur människor är olika och att detta är accepterat och en naturlig 

del av livet. Conny Svenssons studie på historiska pojkböcker visar att stereotypa bilder kan 

skapa snedvridna ideal och han menar att genom att förändra eller ge en mer varierad bild av 

hur män kan vara kommer förmodligen även dessa ”bildningsideal” förändras (2008, s. 14-17).  

Som Cathrin Wasshede (2005) lyfter i sin undersökning om unga aktivistmän och vikten av att 

känna kontroll med det man utövar är frågan om Jan känner att han inte har kontroll över sin 

manlighet. Även om det är en studie på verkliga män märks denna kontroll även i den fiktiva 

världen, dels när Adam kommer in och utmanar kontrollen genom sin närvaro och påverkan på 

Tess. Dels går även behovet av kontroll att se i de kontakter Jan har med sin far och viljan av 

att vara den som styr vad som händer i hans liv är centralt och känslan av att inte ha det, gör att 

han tappar sitt självförtroende. Därför är det tydligt att Jans egna identitetssökande går att 

koppla till samhällets syn på manlighet. Jan vill ha kontroll i allt han gör vilket återkommande 

syns i boken. Jan brottas med omgivningens tankar om hans leverne och hurdan han är. För att 

hitta en balans försöker han också vara den som har kontroll över sin situation. Dock påverkar 

Adam honom på ett sätt han inte anat. En tolkning som kan göras av detta är att Jan återspeglar 

den utmaning ungdomar i dagens samhälle kan känna inför sin sexualitet och genus. Jan kan 
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ses vara i ett gränsland där han inte riktigt vet vem han är, men genom denna resa utvecklas 

han. Jan är medveten om att han är emotionellt styrd, men vill ibland glömma bort det och 

försöker istället vara rationell. Han kan tänka logiskt, men hans drivkraft är egentligen känslor 

och den emotionella biten, dock verkar Jan inte alltid medveten om att det inte är fel att känna 

så utan dumförklarar sig själv för att inte ha kontroll över sitt sinne. 

En slutsats som går att dra är att boken förmedlar ett budskap om att våga prova något nytt för 

att på så sätt hitta sig själv och lära sig genom att leva. Ibland ger de människor och möten vi 

minst anat helt nya upplevelser och upptäckter om sig själva. Detta kan ses med Jan i och med 

att han hittade en själsfrände i form av Tess och att han genom Adam upptäckte saker om sig 

själv han tidigare aldrig funderat över, dels sexualitet, men även bemötande av andra människor 

och att vi aldrig vet vad den vi möter har med sig i sin bakgrund. Utan den resa Jan gav sig ut 

på hade hans upptäcker kanske tagit ännu längre tid för honom att finna. 

Genom sin upptäckta sexualitet bryter Jan också mot de normer som finns i samhället genom 

hur en man ska vara. Hela Jans figur påminner om den ambivalens som finns runt manlighet i 

boken Manlighetens omvandlingar (Johansson, 2005) som visserligen utgår från verkliga 

personer, men i den forskningen visas en ambivalens kring att bryta manlighetens normer och 

vad det innebär att vara man. Även om romanen Tullbron och den fiktiva värld som Jan befinner 

sig i inte helt säkert syftar till att lyfta Jans egna tankar kring brytandet av manligheten, kan 

snarare en tolkning vara att han bryter dessa genom de utmaningar han ställs inför. I och med 

att Jan vill hitta sig själv måste han ifrågasätta sin egen syn på såväl manlighet som på samhället 

omkring honom.  

För att sedan fortsätta med den andra frågeställningen angående hur de kvinnliga karaktärerna 

presenteras i relation till det manliga kan man utifrån Tess och Jans diskussioner kring litterära 

verk (s. 93) rikta kritik gentemot Tess framställning. Ibland kan hon tyckas framställas som 

mindre intelligent eller som mindre värd i att hon ibland har svårt att förstå och tolka det lästa 

och dra ”djupare litterära tolkningar”. Min tolkning är dock att boken förmedlar en syn som 

handlar om att se individer, att vi är olika och att människors olika förmågor kompletterar 

varandra, oberoende av personens kön. Detta syns genom den variation som det finns mellan 

karaktärerna av samma kön, så som Adam och Jan eller Tess och Gill. Dessa karaktärsskillnader 

kan ses som varandras motsatser och visar på den diversitet som finns mellan så väl individer 

som kön.  
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Tess är den som tydligast urskiljer sig från heteronormen genom sitt sätt att vara. Hon är som 

analysen visar rationell och väldigt framåt. Hon är även den som uttryckligen säger sig vara 

ointresserad av något mer än vänskap med Jan och som samtidigt förmedlar sina tankar om sex 

och sexualitet öppet och visar på en öppenhet som historiskt sett har varit fel för en kvinna. Det 

är oftast mannen som ska vara den som talar och anspelar på sex. 

I berättelsen visas olika typer av individer, inte minst bland karaktärerna av det kvinnliga könet. 

Det ges ingen orsak till varför Tess är på det sätt hon är, så det går inte att koppla till Jesper 

Andreassons forskning om kvinnor i fotbollssfären, men däremot går det se att hon är medveten 

om att hon varken är den mest kvinnliga eller manliga karaktären, men att hon inte är som 

exempelvis Gill och att hon stundtals tar avstånd från både det typiska manliga och det typiska 

kvinnliga. Tess kan tolkas som representant för den bild av människor jag tror boken vill 

förmedla, att allt i slutändan handlar om att vara sig själv och det förtydligar hon genom att 

förklara för Jan att det inte är kvinnor han kommer ha svårt att förstå sig på – utan henne, vilket 

än en gång visar på att hon trycker på vikten av individen. 

Det är bilden av individers diversiteter som är dominerande och även om manligt och kvinnligt 

kan ses som led av varandra är det ändå individnivån som i Chambers bok är den mest centrala 

huvudtanken. Även om en kritik kan komma mot att kvinnorna stundtals känns känslosamma 

och ömtåliga är det framförallt Tess den bikaraktär som visar att så inte enbart är fallet i och 

med att hennes kvinnlighet sticker ut och ger avtryck till läsaren om att respektera alla på 

individnivå och inte dra generella slutsatser om någon individ. 

Den tredje frågeställningen fokuserar på hur karaktärerna är normkritiska i sin framställning. I 

analysen av boken ses att boken är normbrytande genom sitt sätt att skriva och lyfta fram de 

karaktärer som finns i boken. Som nämndes tidigare är psykiska ohälsa inte det mest centrala i 

analysen, dock är de viktiga för förståelsen av bokens karaktärer och den analys som förs kring 

manligt och kvinnligt. Psykisk ohälsa syns också som ett centralt motiv för bokens tema om att 

hitta sig själv och att bryta sig fri från gängse normer. Boken förmedlar en skörhet hos de olika 

karaktärerna som presenteras återkommande genom berättelsen, inte minst syns det genom Jans 

egna historia, men även genom Tess beskrivning av honom.  

Genom att lära känna nya individer har Jan också lärt känna sig själv på ett nytt sätt. Genom att 

bryta mot gängse normer, framförallt heteronormen upptäcker Jan en dragning till Adam och 

öppnar därför upp till en ny sexualitet. Detta visar också tidigare verk av Chambers tas upp, 
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vilket delvis har gjorts i min studie om just homosexualitet i ungdomslitteraturen (Persson, 

2018).  

De normbrytande aspekterna är liksom de maskulina viktiga för att synliggöra de olikheter som 

finns i samhället och för att låta ungdomar och unga vuxna att lära känna karaktärer som är lika 

dem själva. Framtoningen i denna bok behandlar många olika aspekter kring psykisk ohälsa, 

sexualitet och vänskap. Ingen av dessa är entydiga och boken visar upp en mängd olika 

perspektiv kring dessa aspekter vilket också gör boken intressant ur ett så väl normkritiskt som 

feministiskt perspektiv. 

Processen att hitta sig själv är central och en del av den processen är att bryta mot de normer 

som finns och försöka hitta sin egna väg. Skildringen visar på hur Jan återkommande gör detta 

och genom att renovera huset och utmana sig blir han också tryggare i sig själv. Jan följde sina 

intuitioner och utvecklades därmed på vägen. Samhället kommer alltid ha normer och 

värderingar, men det betyder inte att det per automatik är en sanning som måste följas, vilket 

visas genom karaktärerna Hal och Brun för att nämna några. Det som är fint med boken är också 

att den visar att identitetsutveckling är en ständig process och att det aldrig blir helt färdigställt, 

liksom att renovera ett hus aldrig är ett avslutat projekt.  
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5.2 Avslutning 

Något som tydligt framkommit under denna bokanalys är att studier kring manligt i 

ungdomslitteraturen är relativt fattig. Därför behövs det mer forskning kring maskulinitet, men 

även kring identitetsutforskning i ungdomslitteraturen. Denna bok är ett äldre exempel på 

böcker, men det är fortfarande viktigt att inte enbart forska på litteratur som är nyutgiven då 

skolbibliotek, stadsbibliotek och diverse bokhyllor har böcker med äldre ursprung som 

fortfarande påverkar dagens ideal. Dessutom är det viktigt att läsa en mängd olika typer av 

texter av olika författare från varierande tider för att skapa sig en god litterär grund. Därav är 

det viktigt att medvetenhet kring olika böckers innehåll synliggörs så väl i hem som i skolor 

och utbildningar. En förhoppning är också att denna forskning kan öppna upp ett nytt perspektiv 

på litteraturen omkring oss och visa att denna bok även kan användas i undervisning ur ett 

normkritiskt perspektiv. 

Bokanalysen visar visserligen en viss kritik åt att det kvinnliga och manliga ibland kan bli lite 

stereotyp, men samtidigt visar den också en stor variation karaktärerna och könen emellan så 

att den kritiken inte blir helt befogad. I och med den diversitet som visas kan denna bok ses som 

ett gott exempel för diskussioner och boksamtal kring identitetsutveckling och kring diverse 

könsindelningar. Detta i och med att boken och narrativet erbjuder en sådan stor bredd på 

karaktärer och personlig utveckling.  

Utifrån denna analys finns mycket vidare forskning att göra, inte minst på ungdomslitteraturen 

men även ur olika genusperspektiv, där manligheten är ett forskningsområde som växer sig 

större och som bör användas för att förstå den mängd olika individer vi har. Att får förståelse 

för hur ideal presenteras i litteraturen skapar också en ökad förståelse för vårt samhälle och 

utveckling i olika historia kontexter. Ungdomslitteraturen bör forskas på och studier likt denna 

kan med stor fördel användas på modernare verk.  
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