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Abstrakt   
Denna uppsats behandlar porträtteringen av transmän i filmerna Pojkarna (2015) och Boys 

Don’t Cry (1999). Syftet är att undersöka hur karaktärernas könsidentiteter är porträtterade och 

även att kunna bidra med kunskap till filmskapare om hur man kan utveckla porträtteringar av 

transmän i film. Analysen skrivs ur ett queerteoretiskt och normkritiskt perspektiv och 

genomförs med hjälp av Jens Eders analysmetod Karaktärsklockan. Maskulinitetsteori 

används för att undersöka karaktärernas maskulina uttryckssätt. Resultatet av denna 

undersökning visar att karaktärerna är nyanserade men att filmskaparna berövar karaktärerna 

rätten till sina könsidentiteter genom att de ständigt behöver rättfärdiga sig själva och sedan 

avslutar de filmerna med en tragisk eftersmak. Att karaktärerna berövas ett lyckligt slut kan 

skapa reflektioner om att det är ouppnåeligt att leva ett bra liv som transperson. 

Abstract   
This thesis will examine the portrayal of trans men in the films Girls Lost (2015) and Boys 

Don’t Cry (1999). The purpose is to analyse how the characters’ gender identities are 

portrayed, and be able to contribute with knowledge of how to further advance the portrayal 

of trans men in film. The analysis is written from a queer theoretical and norm-critical 

perspective, with support from Jens Eder’s method of analysis Clock of Character. Masculine 

theory is used in order to examine how the characters express their masculine traits. The 

result of this study shows that the characters are nuanced, though, the filmmakers deprive 

them of their right to their gender identities as they constantly need to justify themselves, as 

well as ending both films with a tragic aftertaste. As the characters are deprived of a happy 

ending, this might create reflections that a good life as a trans person is unachievable. 

Nyckelord 
Transpersoner, Trans Cinema, Queerteori, Maskulinitetsteori, Portättering, Könsnormer, 

Könsidentitet, Karaktärsanalys, Karaktärsklockan, Exit Scapes, Pojkarna, Boys Don’t Cry 

 

TW: Våldtäkt, Trakasserier, Transerfarenheter 
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1 Inledning 
Tänk dig att du är fjorton år och säger till din bästa vän “Ibland känns det som om att det finns 

en dragkedja i mig… och om jag bara vågar att öppna den… så finns det en annan kropp där 

under.”1 Det är första gången du vågar berätta att någonting alltid har känts fel med den kropp 

du fötts i. Du har under hela ditt liv vetat att det är någonting som skaver men har aldrig kunnat 

sätta fingret på vad det är. Tänk dig att ingen vill lyssna när du försöker förklara, och att du 

saknar ord för att beskriva hur det känns. Åren går och du kämpar varje dag för att personerna 

du har omkring dig ska kalla dig för det namn du önskar och acceptera din identitet. Varje 

morgon binder du dina bröst tätt mot din bröstkorg så att kroppen du ser i spegeln ska motsvara 

den kropp du känner inuti, den som är du. Efter många år av att bli behandlad som någon du 

inte är så möter du en grupp människor och du känner dig äntligen accepterad. Du blir sedd 

som en man. Men när det visar sig att dessa människor som du har litat på, har sådana starka 

fördomar om din transidentitet så att de äcklas av dig då vet du inte vart du ska ta vägen. Du 

tänker att om de här människorna tycker så om dig, tycker då alla andra också det?  

Så här är det inte för alla transpersoner, men vissa kan uppleva liknande situationer i 

relation till att de identifierar sig som trans. Denna text är baserad på huvudkaraktärernas 

upplevelser i filmerna Pojkarna2 och Boys Don’t Cry3. 

1.1 Bakgrund 

Vi lever i en värld där vi är styrda av en cisnorm och detta påverkar hur vi ser på kön. 

Transpersoner har genom tiderna haft det svårt och måste fortfarande kämpa för att bli erkända 

som giltiga i det sociala rummet, även om det idag är på väg framåt. Enligt Stephen Whittle är 

vår värld fixerad av binära strukturer kring kön och genus då vi har byggt vårt samhälle runt 

dem, och det är något som transpersoner utmanar.4 Detta kan vara en anledning till att det finns 

en underrepresentation av transpersoner i media, just för att de avviker från den norm som 

samhället har byggt.  

Ordet transperson är ett paraplybegrepp som innefattar olika former av könsidentiteter, 

vilket innebär att en person som identifierar sig som trans på något sätt går utanför normen av 

                                                
1 Det här är en replik från huvudkaraktären i Pojkarna (2015). 
2 Alexandra-Therese Keining, Pojkarna, Göta Film AB, 2015. 
3 Kimberly Peirce, Boys Don’t Cry, Hart-Sharp Entertainment, IFC Films & Killer Films, 1999. 
4 Stephen Whittle, “Gender Fucking or Fucking Gender?”, Queer Theory (red. Iain Morland & Annabelle 
Willox), Basingstoke, 2005, 117-118. 
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att identifiera sig med det kön som de tilldelats vid födseln. En person som är transsexuell 

beskrivs av Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras 

rättigheter (RFSL) som en person som har blivit medicinskt diagnostiserad som transsexuell, 

vilket är en förutsättning för att få genomgå en transition, som kan innebära underlivskirurgi 

och/eller hormonbehandling. Att vara transsexuell är inte relaterat med sexuell läggning och 

en transsexuell person kan ha någon av de alla sexuella läggningar som finns.5 

Det finns några benämningar som förklarar olika sätt att för oss att uppfatta kön. Ordet 

kön syftar till det biologiska och anatomiska, till exempel kromosomuppsättning och 

reproduktiva organ. Genus kan beskrivas som hur idén om femininitet och maskulinitet 

dominerar i ett samhälle. Denna dominans skapas beroende på hur olika delar i samhället 

relaterar till varandra, som sociala och kulturella strukturer. Genus är något som växer fram 

mellan individen och massan i ett samhälle.6 Könsidentitet skiljer sig från genus på det sättet 

att det är något som individen själv väljer. Det bestäms utifrån den subjektiva bilden en person 

har av sig själv, i relation till de strukturerna som genus presenterar.7 En person kan då välja 

att identifiera sig som man, eller maskulin, trots att hen vid födseln har blivit tilldelad könet 

kvinna. 

1.1.1 Medias påverkan på samhällsnormer och identitet 

Jostein Gripsrud talar om hur medieproducenterna skapar media för en publik de vet vill ha 

produkten eftersom publiken i grunden får välja det de vill se. Han påstår att publiken endast 

kan utgå ifrån vad medierna redan har producerat och därmed inte kan välja bland det som inte 

finns.8 Han beskriver detta väl med “Publiken kan aldrig välja något som den aldrig erbjudits, 

och varje erbjudande är bara ett av flera tänkbara ‘svar’ på en mer generell efterfrågan.”9 Det 

kan tolkas som att det blir en ond cirkel i och med att de grupper som inte ser sig själva 

representerade i media inte har någon möjlighet att berätta för producenterna vad de vill och 

behöver se om de endast utgår ifrån hur utbudet redan ser ut, via till exempel tittarsiffror och 

liknande metoder.  

                                                
5 Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter (RFSL), 
Begreppsordlista, (2015-10-14). https://www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/begreppsordlista/ (Hämtad 2017-
10-20). 
6 Suzanne E. Hatty, Masculinities, violence and culture, Thousand Oaks, Kalifornien: Sage Publications, 
2000, 111. 
7 Hatty, 111. 
8 Jostein Gripsrud, Mediekultur, mediesamhälle, 3. uppl. [bearb.], Göteborg: Daidalos, 2011 (2000), 83. 
9 Gripsrud, 382. 
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Gripsrud talar även om hur media inte bara agerar som ett utrymme för underhållning 

utan även som en slags förälder eller lärare som hjälper oss att förstå vår identitet och vad den 

innebär.10 Det som skapas agerar semiotiskt för publiken då olika former av porträtteringar 

mottas på olika sätt beroende på vad publiken konnoterar.11 Ens identitet är en viktig fråga i 

sig, men det är inte bara att få sin identitet representerad som är den centrala frågan, utan även 

hur porträtteringarna utformas och nyanseras. 

David Gauntlett menar att det finns oskrivna regler i samhället som talar om hur en 

människa bör se ut och agera, och ifall de reglerna på något sätt inte följs kan andra människor 

reagera negativt på det.12 Eftersom att det finns så pass få filmer med transpersoner i allmänhet 

kan detta innebära att transpersoner inte får synas tillräckligt mycket för att vara en del av 

normen, vilket i sin utsträckning kan förstärka att folk reagerar negativt på visibiliteten om det 

fortsätter på samma sätt. Att kunna visa mångsidiga porträtteringar av en grupp människor är 

centralt för att inte fastna i stereotyper och vi ska inte behöva nöja oss med att endast se en 

slags porträttering av samma grupp. Underrepresenterade och normbrytande människor ska 

kunna känna igen sig i den representation som eventuellt finns och inte uppleva att de behöver 

ta avstånd från den. Att endast visa en sorts porträttering och stereotyper av en grupp människor 

kan bli skadligt för publiken då det kan skapa och bekräfta fördomar hos dem. Gripsrud stärker 

detta väl med följande citat: 

Produktionens makt är större om produkterna eller texterna i sig styr vår uppfattning om 

dem än om vi som mottagare har ett friare förhållande till dem. Det är alltså en fråga som är 

avgörande för hur vi betraktar publikens roll, dvs. om mottagarna är hjälplösa 

påverkningsobjekt eller om de är suveräna, kritiska subjekt — eller ligger någonstans mitt 

emellan dessa ytterpunkter.13 

1.1.2 Transpersoner i samhället och i media 

I en studie från 2014 visar en undersökning hur stor del av den nederländska befolkningen som 

identifierar sig som trans. Enligt rapporten så var det ca 4,6% av de som tilldelats könet man 

vid födseln som upplevde att de hade en annan könsidentitet än den tilldelade, motsvarande 

3,2% gällande personer som tilldelats könet kvinna vid födseln. Detta ger en övergripande syn 

på den ungefärliga mängden transpersoner som existerar i ett samhälle. Resultaten är framtagna 

                                                
10 Gripsrud, 20-21. 
11 Gripsrud, 27. 
12 David Gauntlett, Media, gender and identity: an introduction. New ed., Routledge, London. 2008 
(2002), 103. 
13 Gripsrud, 380. 
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genom sammanställd statistik baserad på de personer som har sökt sig till vården gällande sin 

könsidentitet vilket kan innebära att de är därför inte fullvärdiga då vissa personer inte väljer 

att söka sig dit av olika anledningar.14 

I en rapport redovisad av Folkhälsomyndigheten år 2015 undersöktes den allmänna 

hälsan hos transpersoner i Sverige. På en fråga gällande upplevande av kränkningar svarade 

över hälften av deltagarna att de har upplevt det minst en gång under de tre senaste månaderna. 

Detta är nästan tre gånger större än befolkningen i allmänhet.15 Som svar på en fråga gällande 

utsatthet för våld på grund av transerfarenhet svarade cirka 19% att de har upplevt det.16 

Ungefär hälften av deltagarna svarade ja på frågan om de avstår från att gå ut ensam på grund 

av rädsla för att bli överfallen eller ofredad.17 

I en annan studie från 2011 gjord av The National Center for Transgender Equality 

(NCTE) om diskriminering mot transpersoner i USA, visade det sig att 41% av de 6456 

personerna som deltog någon gång hade försökt att ta sitt liv. Motsvarande siffra i den allmänna 

befolkningen var 1,6%.18 

Det går att argumentera för att transpersoner har lika stor rätt till representation som 

alla andra människor, men att behovet möjligtvis är ännu större. Organisationen GLAAD19 har 

gjort en undersökning på hur porträttering av transpersoner ser ut i amerikanska TV-serier. 

Resultatet är baserat på analyser gjorda från år 2002 och framåt, på 102 avsnitt från olika TV-

serier där transkaraktärer förekommer. I vart femte exempel var transpersonen en mördare eller 

en annan form av ond karaktär. Det visade även att i 40% av exemplen var transpersonen ett 

offer och i 61% av exemplen uttrycktes transfobi i dialogen. Några exempel som GLAAD tar 

upp som är värda att belysa, är ur TV-serierna CSI20 och The Cleveland Show21. I CSI så 

                                                
14 Lisette Kuyper & Ciel Wijsen, "Gender Identities and Gender Dysphoria in the Netherlands", Archives 
of Sexual Behavior, vol. 43, nr. 2, 2014, 377. 
15 Folkhälsomyndigheten, Hälsan och hälsans bestämningsfaktorer för transpersoner - en rapport om 
hälsoläget bland transpersoner i Sverige, 2015-06-01, 30. 
http://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationer/Halsan-och-halsans-
bestamningsfaktorer-for-transpersoner---en-rapport-om-halsolaget-bland-transpersoner-i-Sverige/ 
(Hämtad 2017-10-23). 
16 Folkhälsomyndigheten, 32. 
17 Folkhälsomyndigheten, 35. 
18 Jaime M. Grant, Lisa A. Mottet, Justin Tanis, Jack Harrison, Jody L. Herman & Mara Keisling, Injustice 
at Every Turn: A Report of the National Transgender Discrimination Survey, Washington: National 
Center for Transgender Equality and National Gay and Lesbian Task Force, 2011, 2. 
http://www.thetaskforce.org/static_html/downloads/reports/reports/ntds_full.pdf (Hämtad 2017-10-23). 
19 En statligt obunden organisation som bevakar och främjar en varierad representation av HBTQ i 
media. Tidigare en akronym för Gay & Lesbian Alliance Against Defamation. 
20 Anthony E. Zuiker, CSI: Crime Scene Investigation, Alliance Atlantis Communication, CBS 
Paramount Network Television, 2000-2015. 
21 Richard Appel, Mike Henry, Seth Macfarlane, The Cleveland Show, Persons Unknown Productions, 
Happy Jack Productions, 2009-2013. 
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nedvärderar huvudkaraktären öppet transpersoner som har blivit mördade och i The Cleveland 

Show så kräks en karaktär som ett uttryck av äckel i följd av att han upptäcker att han har haft 

sex med en transperson.22 De utvecklade även ett test inspirerat av Bechdel-testet23 för att 

analysera i vilken utsträckning HBTQ-personer inkluderas i film. I deras analys från 2016 

visades det att av de 126 filmerna utgivna av de största filmstudiorna i USA året innan, var det 

bara 17,5% som innehöll HBTQ-karaktärer, varav endast 5% av dessa var transpersoner.24 

Enligt dessa beräkningar var det alltså bara en film producerad av de största filmbolagen i USA 

som hade en transperson som karaktär det året. Någon likvärdig statistik för den svenska 

marknaden har vi inte kunnat hitta men vi har gjort valet att låta den amerikanska statistiken 

tala för utbudet då USA har ett stort inflytande över media i samhället. 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att utifrån ett normkritiskt perspektiv analysera porträtteringen av 

huvudkaraktärerna i filmerna Pojkarna och Boys Don’t Cry där fokus ligger på deras 

könsidentiteter. I ett större perspektiv innefattar syftet också att undersökningen ska kunna ge 

information och kunskap om hur porträtteringar av transmän och normbrytande karaktärer kan 

göras. Vi tänker analysera porträtteringen av huvudkaraktärerna och deras förhållande till sina 

könsidentiteter samt hur personer i deras närhet agerar och förhåller sig till det. Dessa 

frågeställningar kommer vi att använda för att forma vår analys: 

 

● Hur porträtteras könsidentitet i filmerna Pojkarna och Boys Don’t Cry? 

● Hur förhåller sig karaktärerna till könsidentitet i filmerna Pojkarna och Boys Don’t 

Cry? 

1.3 Material 

1.3.1 Urval och begränsningar 

Vi har valt att analysera porträtteringen av transmän i filmerna Pojkarna och Boys Don’t Cry, 

där valet av att analysera transmän som karaktärer motiveras av att vi upplever att det är en 

                                                
22 GLAAD, Victims or Villains: Examining Ten Years of Transgender Images on Television, 2016. 
https://www.glaad.org/publications/victims-or-villains-examining-ten-years-transgender-images-
television (Hämtad 2017-11-10). 
23 Bechdel-test: Ett test för att analysera representationen av kvinnor i film. För att en film ska bli 
godkänd i detta test ska följande kriterier fyllas: 1. Två (namngivna) kvinnliga karaktärer. 2. Dessa 
karaktärer ska prata med varandra. 3. De ska prata om någonting annat än män. 
24 GLAAD, Overview of Findings, 2016. https://www.glaad.org/sri/2016/overview (Hämtad 2017-09-21). 
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mindre representerad grupp i den redan underrepresenterade kategorin transpersoner i media. 

Vi är medvetna om att det finns fler identiteter än transmän inom kategorin som förtjänar att 

skrivas om, till exempel transkvinnor och andra transidentiteter. Men vi har valt att inte 

fokusera på det då det finns en bredare representation av transkvinnor än transmän, och andra 

transidentiteter är så pass underrepresenterade så att det i nuläget inte finns tillräckligt med 

material som uppfyller våra kriterier. Det finns en problematik i den vanligt förekommande 

företeelsen att transkaraktärer spelas av cispersoner25 vilket också är fallet i materialet som vi 

undersöker, men har valt att inte diskutera detta då vi inte har möjlighet att ta in den aspekten 

i undersökningen på grund av det begränsade omfånget. Vi gjorde även ett val att inte välja 

internationella filmer med språk vi inte behärskar då översättningar kan vara felaktiga och/eller 

misstolkade. En motivation till valet att ha Pojkarna med i analysen var att vi ville lyfta 

svenskproducerad film då det är en bransch som är relevant för oss personligen som 

medieproducenter och svenska medborgare. 

Både Pojkarna och Boys Don’t Cry har blivit nominerade för stora filmpriser och på så 

sätt borde berättelserna ha gett avtryck i samhället. Valet av att ha med Boys Don’t Cry i vår 

analys motiverades främst av att när den kom så visade den en mer nyanserad bild av 

transpersoner i film än vad som funnits tidigare, och detta följdes av att leta efter en film som 

var likvärdig i både genre och tema, men inte nödvändigtvis i handling. När vi såg Pojkarna 

för första gången så gav den direkt ett starkt intryck på oss vilket resulterade i att vi ville 

analysera den jämsides med Boys Don’t Cry. Eftersom att det är en film som är riktad till 

ungdomar anser vi dessutom att den är väldigt relevant i vår undersökning då det är speciellt 

viktigt för unga människor att få se sig själva nyanserat representerade i film. Båda filmerna 

har nyanserade porträtteringar av huvudkaraktärerna, är estetiskt tilltalande och de hade en 

likvärdig produktionsbudget. 

En film som valdes bort är den prisbelönta svenska filmen Nånting måste gå sönder26 

då vi ansåg att den inte mätte sig med Boys Don’t Cry. Det fanns risk att analysen skulle bli 

påverkad negativt om det fanns andra faktorer som påverkade vår uppfattning av 

porträtteringen av karaktärerna. Detta var innan vi bestämde oss för att avgränsa oss till att 

analysera transmän då Nånting måste gå sönder handlar om en transkvinna. Det finns ett 

begränsat antal filmer om just transpersoner vilket vi visste skulle kunna påverka valet av 

                                                
25 Någon som identifierar sig med könet de tilldelades vid födseln. 
26 Ester Martin Bergsmark, Nånting måste gå sönder, Garagefilm International AB, 2014. 
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analysmaterial men trots detta så tycker vi att Pojkarna och Boys Don’t Cry är utmärkande i 

sina genrer och det var en stor anledning till att vi inte letade vidare efter att ha hittat dem. 

I och med att vi definierar båda karaktärerna som transmän kommer vi att använda oss 

av manliga pronomen när vi benämner karaktärerna men i filmen Pojkarna benämns dock Kim 

med kvinnliga pronomen. Kim spelas av både en manlig och en kvinnlig skådespelare vilket vi 

kommer att förbise då vi inte kan veta vad som är skådespel och vad som är regi men även hur 

Kims olika skådespelare förhåller sig till varandra. Vi utgår ifrån vad vi kan avläsa från 

porträtteringen av Kim som karaktär, snarare än vad vi kan avläsa från Kim som är spelad av 

två olika skådespelare. 

1.3.2 Pojkarna 

Pojkarna är en svensk ungdomsfilm från 201527 som är regisserad av Alexandra-Therese 

Keining och är baserad på romanen av samma namn skriven av Jessica Schiefauer.28 Tuva 

Jagell som spelar Kim var nominerad till bästa kvinnliga huvudroll på Guldbaggegalan år 2017 

och filmen var även nominerad för bästa regi samma år. 

Filmen handlar om de fjortonåriga mobbade bästa vännerna Kim, Momo och Bella som 

inte vill något annat än att bli lämnade ifred. En dag hittar de ett frö som de planterar i växthuset 

de brukar hänga i och under natten växer fröet till en stor blomma. Den utsöndrar någon slags 

saft och när de naivt smakar på den så förvandlas de till killar. Med sina nya kroppar bestämmer 

de sig för att ta sig dit alla ”coola” hänger och de hittar snabbt en plats i gänget. När de 

förvandlas tillbaka till tjejer morgonen därpå kommer de överens om att aldrig göra om det på 

egen hand, utan att alltid göra det tillsammans. Momo och Bella tycker det mest var en kul grej 

och att det var frigivande att inte bli påhoppade av killarna, medan Kim desperat klänger sig 

fast vid vetskapen av möjligheten att få ha en manlig kropp. Kim har tidigare erkänt för Momo 

att det finns en slags dragkedja när Kim är i sin kvinnliga kropp, men att den inte finns när han 

är i sin manliga kropp. Kim fortsätter maniskt att dricka saften från den magiska blomman för 

att få vara i sin “rätta” kropp och umgås mer och mer med den stökiga killen Tony som Kim är 

hopplöst förälskad i. Tony får Kim att göra dumma saker, men de delar också fina ögonblick 

som gör att Kim klänger sig fast vid honom. Efter ett tag stöter dock Tony osäkert bort Kim 

och det slutar med att Kim sparkar honom medvetslös när han försöker att våldta en tjej på en 

fest. När Momo inser att det har gått för långt tänder hon på växthuset där blomman växer och 

                                                
27 Filmen hade Sverigepremiär år 2016. 
28 Jessica Schiefauer, Pojkarna, Stockholm: Bonnier Carlsen, 2011. 
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Kim ser möjligheten till sin manliga kropp gå i spillror. Kim bestämmer sig därefter för att 

lämna sina vänner och sin familj och flyr ut med en bil på en ensam skogsväg. Med sig har 

Kim en pistol som Tony tidigare visat hur det går att använda den till att skjuta sig i huvudet 

med, och filmen slutar när Kim tittar på den utan att vi får veta vad som händer sen.  

1.3.3 Boys Don’t Cry 

Boys Don’t Cry är en amerikansk film från 1999 som är regisserad av Kimberly Peirce och 

baserad på den sanna historien om transmannen Brandon Teenas mord. Hillary Swank blev 

uppmärksammad med en Academy Award och en Golden Globe för sin porträttering av 

huvudkaraktären år 2000. 

I filmen möter vi den tjugoettårige naiva Brandon som bor i Lincoln i Nebraska, USA. 

När Brandon blir hotad av bröderna till en tjej som han dejtar, sparkar hans kusin Lonny ut 

honom och han blir hemlös. När han hamnar i ett bråk på en bar möter han för första gången 

Candace och John Lotter, som är en del av det gäng som han senare blir en del av. Efter bråket 

följer han med dem till Falls City där han möter de andra i gänget och han känner sig för första 

gången accepterad som en man. I gruppen finns Lana som han förälskar sig i och de inleder en 

romans. När Brandon blir arresterad för ett tidigare brott hamnar han i ett kvinnofängelse och 

Lana kommer för att hjälpa honom ut. När Brandon försöker att förklara varför han sitter där 

accepterar hon honom utan att ifrågasätta hans könsidentitet. John har blivit misstänksam till 

Brandons identitet och han rotar i hans väska där han hittar en broschyr om hur det är att vara 

transsexuell. När han visar detta för resten av gänget blir de äcklade och de delar uppfattningen 

med John om att Brandon är ett “freak”. När Brandon och Lana kommer tillbaka från fängelset 

konfronterar John dem och kräver att få se Brandons skrev. Lana försöker att övertala dem att 

Brandon verkligen är en man och att de ska sluta vara misstänksamma, men de ger sig inte. 

John och hans bror Tom släpar med sig Brandon in på toaletten och drar ned hans byxor och 

tvingar Lana att se på Brandons skrev för att påtvinga hennes insikt av Brandons “riktiga 

identitet”. Efter detta så tar de med honom till en avskild plats och våldtar honom. Brandon 

anmäler detta till polisen och när John och hans bror får reda på det så mördar de honom genom 

att skjuta honom i huvudet.  

1.3.4 Materialkritik 

Pojkarna är baserad på en roman och Boys Don’t Cry på en verklig händelse vilket gör att 

porträtteringen inte är fullt i filmskaparnas händer utan de måste hålla sig till en existerande 
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mall, vilket vi är medvetna om i vår analys. Vi kommer att analysera filmerna utifrån den grund 

och kunskap som finns idag till den mån som går, men då filmerna utspelar sig under olika 

tidsperioder och i olika länder så är det sannolikt att karaktärerna förhåller sig på olika sätt till 

ämnet. Då Boys Don’t Cry utspelar sig på nittiotalet har karaktärerna antagligen en helt annan 

grundförståelse om vad trans är och har eventuellt mer fördomar än vad karaktärerna i Pojkarna 

har. Vi har idag har en bredare kunskap om ämnet och karaktärerna i Pojkarna kan troligtvis 

därför förhålla sig mindre defensivt. Det finns säkerligen kulturella skillnader som påverkar 

hur karaktärer agerar men det något som vi inte kommer att ta in som en faktor, utan kommer 

snarare att analysera karaktärerna utifrån ett allmänt perspektiv. Detta med anledning att 

filmerna når en ny publik idag med nya ögon och uppfattningar och kommer att göra det i 

framtiden. 

1.4 Metod och teori 

I det här avsnittet presenterar vi hur vi har gått till väga för att skriva uppsatsen, vilken 

analysmetod vi har använt och de teorier vi har utgått ifrån. 

1.4.1 Metod 

1.4.1.1 Arbetets uppdelning 

Under hela processen har vi kontinuerligt diskuterat vad som ligger till grund till materialet och 

hur vi skulle använda oss av det, och har även diskuterat hur valda teorier kan styrka analysen. 

I den första delen av arbetsprocessen tittade vi på filmerna och gick igenom teorierna 

gemensamt för att sedan dela upp arbetet för en djupare och mer ingående förståelse av 

karaktärerna. Vi har valt varsin teori och film att undersöka men vi har skrivit majoriteten av 

uppsatsen tillsammans genom att låta diskussion och skrivande gå hand i hand. 

1.4.1.2 Karaktärsklockan 

För att undersöka porträtteringen av huvudkaraktärerna kommer vi att använda oss av Jens 

Eders analysmetod Karaktärsklockan29. Vi har valt denna analysmetod då den kan användas 

för att detaljerat undersöka komplexiteten i gestaltningen av karaktärer. Metoden bidrar till att 

få en förståelse på djupet av hur en karaktärs personlighet kan uppfattas av publiken, vilket gör 

att den passar till att användas i vår analys på grund av att vi valt att studera karaktärer som vi 

                                                
29 Jens Eder, ”Understanding Characters”, Projections, vol. 4, nr 1, 2010, 16-40. 
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uppfattar som nyanserade. Eder menar att karaktärer föds ur skaparnas inre värld och då 

människor blir formade av den verklighet de erfarar så är karaktärerna även anknutna till 

verkligheten som skaparen erfarit.30 Han menar att filmskapare kan kommunicera med 

karaktärer på grund av att både tittarna och filmskaparen lever i samma värld med samma 

uppfattningar av omvärlden och dess normer.31 Det skulle kunna vara så att om 

kommunicerandet om karaktärer påverkas av normer så borde även våra normer påverkas av 

de porträtteringar som filmskapare har möjlighet att göra.  

Karaktärsklockan är uppdelad i olika fält av observation där fyra fält utgör en grundlig 

analys av karaktärer. Dessa är artefakt, fiktiv existens, symbol och symptom. Eder förklarar att 

artefakt är hur karaktären formas av de tekniska metoder som filmskapande innefattar, 

exempelvis via ljussättning, ljudläggning och kameravinklar.32 Han beskriver att den fiktiva 

existensen hos en karaktär är uppdelat i tre delar, det kroppsliga uttrycket i porträtteringen, hur 

hen står och för sig socialt i världen, och det inre tankelivet.33 Det kroppsliga uttrycket kan till 

exempel gälla blickar, minspel och kroppsspråk. I analysen av det sociala livet tittar Eder på 

hur karaktärer relaterar socialt till omgivningen och dess inneboende, vilket innebär till 

exempel familj och vänner. För att undersöka det inre tankelivet hos en karaktär undersöks 

hens mentala tillstånd och tankar.34 Att analysera en karaktär som en symbol menas som en 

tolkning av vad karaktären representerar eller om hen har ett underliggande meningsfullt 

meddelande.35 Symptom talar om hur karaktären lämnar ett avtryck hos de som tittar på filmen 

och vilka tankar som kan tänkas lyftas efter det.36 

Vi kommer att använda oss av fiktiv existens i en övergripande analys av 

huvudkaraktärerna och ta in artefakt i en senare del av analysen. Symbol och symptom kommer 

vi att tala om i ett smalt omfång i diskussionen. Valet av att främst använda oss av fiktiv existens 

är med anledning av att den går in på djupet av kategorierna och analyserar de utmärkande 

dragen i karaktärernas personligheter och deras sociala och mentala tillstånd.  

1.4.1.3 Utförande 

I analysen kommer vi att börja med en övergripande analys av vardera huvudkaraktär enligt 

Eders fiktiv existens och sedan kommer vi att presentera och analysera utvalda scener ur 

                                                
30 Eder, 18. 
31 Eder, 18. 
32 Eder, 26. 
33 Eder, 24. 
34 Eder, 24. 
35 Eder, 32. 
36 Eder, 32. 
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filmerna som har stor vikt för hur karaktärernas identiteter porträtteras. Det första exemplet vi 

presenterar är där karaktärerna får mens, det andra är exempel på Exit Scapes och det tredje är 

scener där konfrontation etableras. Det första och det tredje är tydliga exempel på hur deras 

identiteter gör sig betydande för historien. Exemplet med Exit Scapes blir snarare en frigörelse 

från att behöva tänka på sina könsidentiteter vilket vi tycker är ett intressant fenomen i 

filmberättande inom denna genre. Vi kommer även att sammanfatta varje analys där vi plockar 

fram utmärkande delar från deras fiktiva existens samt applicera teorierna på det. Analysen 

kommer att fokusera på porträttering snarare än representation då en porträttering syftar på en 

enskild avbildning. Representation blir ett resultat av olika porträtteringar av samma företeelse 

i ett större sammanhang. 

1.4.2 Teori 

Det är viktigt att se på hur samhällets normer påverkar transpersoners tillvaro och vi tror att 

med hjälp av queerteori kommer vi att kunna förstå och förklara fler dimensioner i 

porträtteringen eftersom film speglar samhället vi lever i. Vi kommer att utgå ifrån ett 

queerteoretiskt perspektiv genom hela analysen. 

Vi kommer även att använda oss av maskulinitetsteori för att förklara och analysera 

flera delar av porträtteringen av huvudkaraktärerna och deras strävan efter maskulinitet. I 

frågan om hur huvudkaraktärerna uttrycker sina könsidentiteter kan maskulinitetsteorin 

förklara vissa beteenden hos dem. Teorin kan också vara till hjälp för att analysera de övriga 

karaktärernas beteenden i relation till huvudkaraktärernas könsidentiteter, då dessa också är 

präglade av maskulinitetsnormer. 

1.4.2.1 Queerteori 

Enligt RFSL är ordet queer ett samlingsbegrepp för flera olika benämningar av individers 

sexualiteter och identiteter. I svenskan betyder detta att det kan vara ett ord för de som vill 

definiera sig själva som queer i sin sexualitet och/eller sin könsidentitet, eller vill använda ordet 

för att inte behöva definiera sig som någonting. I det engelska språket används det mer som ett 

paraplybegrepp för alla som inte är heterosexuella och/eller cispersoner. 

Queerteori är i grunden en kritisk syn på de normer kring kön och sexualitet som 

samhället har skapat och en strävan efter att utmana och ifrågasätta dessa normer.37 Teorin 

undersöker också hur de normer vi har i samhället har en maktposition över det som inte är 

                                                
37 Martin Berg & Jan Wickman, Queer, Malmö: Liber, 2010, 10. 
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normativt och fokuserar därmed inte bara på queer som en fristående enhet. Den ifrågasätter 

det som klassas som normalt och det som är accepterat samt vilka regler vi bör följa för att bli 

erkända av andra människor runt omkring oss.38 

Vi kommer att utgå ifrån alla uppfattningar av ordet då skillnaderna egentligen inte är 

så stora mellan språken. I grunden handlar det om samma sak, att ens sexualitet och/eller 

identitet inte är normativ. Då transpersoner utmanar de flesta normer vi har kring kön och 

sexualitet i samhället bidrar gruppen till en stor del av det queerteorin förespråkar. Queerteorins 

grunder kommer därför att användas i vår analys för att understryka relevansen av att ifrågasätta 

samhällets normer. 

1.4.2.2 Maskulinitetsteori 

Teorin om maskulinitet är något som R.W. Connell började att utforma under mitten av 1980-

talet då det fanns en lucka i forskandet om hur strukturer kring maskuliniteter ser ut i 

samhället, genom detta visade det sig att det finns ett flertal maskuliniteter som behövde 

analyseras.39 

Ett exempel på hur en maskulinitetsnorm växer fram är genom att media sprider en 

sanning om hur en man bör vara och agera. Karaktärer från film och TV är ofta stereotypa och 

överdrivna, vilket visar på maktförhållanden mellan maskulinitet och femininitet.40 Hatty 

uttrycker detta tydligt i följande citat: “Hegemonic masculinity is, then, the cultural 

manifestation of men’s ascendancy over women.”41 Hegemonisk maskulinitet är då den 

normativa makten som män har över kvinnor. Det finns flera normer som definierar 

maskulinitet där en av dem är hur maskulina kroppar ser ut och fungerar. Connell talar om 

“sann maskulinitet” som att det är något som ofta definieras av det kroppsliga eller relaterat till 

det inneboende i kroppen, som fördomen att män har en högre tendens att utöva våld och att 

detta då är en drivkraft som kommer från en inre lust för våld. Hon menar att män blir 

programmerade in i maskuliniteten för att uppfatta att män har högre dominans än kvinnor.42  

I vårt samhälle idag finns en machokultur som påtagligt påverkar hur personer av 

manligt kön agerar i relation till sig själv och andra. Alan Petersen talar om hur den biologiska 

normen kring den manliga kroppen har skapats utifrån hur den skiljer sig från den kvinnliga, 

                                                
38 Berg & Wickman, 11. 
39 R.W. Connell, Maskuliniteter, 2. uppl., Göteborg: Daidalos, 2008, 12. 
40 Hatty, 117. 
41 Hatty, 117. 
42 Connell, 86. 



 13 

som då också lagt en grund för de sociala skillnaderna mellan könen.43 Inom sociologin talas 

det om att maskulinitet är något som har formats från barndomen, genom beteenden som ett 

barn tar in från omgivningen.44 Catherine MacKinnon skriver om hur genom att skapa 

skillnader mellan genus så upprätthåller vi den manliga dominansen i samhället.45 Att till 

exempel en kvinnas plats i det heteronormativa samhället länge har simplifierats till att existera 

som sexuella objekt för män.46 När då någon med en kvinnlig kropp uttrycker dominans 

och/eller makt bidrar detta till negativa reaktioner från omvärlden, då det utgår från hur kroppen 

bör vara och se ut. 

1.5 Tidigare forskning 

Liksom utbudet av representation av transmän i film, är utbudet av forskningen inom detta 

ämne även begränsat. I en studie gjord av Casper Östman vid Uppsala Universitet undersöker 

han hur homosexuella, bisexuella och transpersoner har porträtterats i svensk film under större 

delen av 1900-talet.47 Han nämner att transkaraktärer “lyser med sin frånvaro” under hela 

perioden, vilket stärker anledningen att undersöka ämnet. Hans text visar på att det närmsta 

som porträtterades var transvestiter, men det är värt att nämna att transvestism idag inte är 

relaterat till könsidentitet utan ett begrepp för personer som ibland väljer att uttrycka sig med 

könsöverskridande attribut, till exempel en man som klär sig i typiskt kvinnliga kläder.48 I och 

med att vi har en svensk film med i analysen vill vi lyfta fram Louise Wallenbergs artikel där 

hon presenterar ett antal skandinaviska filmer som handlar om transpersoner. Hon diskuterar 

ytligt karaktärerna och filmerna för att ge en bild av hur utbudet ser ut på den skandinaviska 

plattformen för film.49 Hon nämner ett exempel från en dokumentär från 2010 om två män som 

har genomgått könskorrigeringar för att passa in i heteronormen med syfte att undvika 

homofobi, men ångrat sig senare i livet. Dessa skedde 1967 respektive 1994.50 Detta är en 

aspekt som vi kommer att tala mer om i diskussionen. 

                                                
43 Alan R. Petersen, Unmasking the masculine: "men" and "identity" in a sceptical age, London: Sage, 
1998, 43. 
44 Hatty, 115. 
45 Catherine MacKinnon, Feminism unmodified: discourses in life and law, Cambridge, Massachusetts: 
Harvard University Press, 1987, 3. 
46 Sandra Lee Bartky “Focault, Femininity, and the Modernization of Patriarchal Power”, The politics of 
women's bodies: sexuality, appearance, and behavior, (red. Rose Weitz), New York: Oxford Univ. 
Press, 1998, 34. 
47 Casper Östman, Den svenska filmgarderoben: En studie av HBT-yttringar inom svensk film 1916-
1998, Uppsala Universitet, 2014. 
48 RFSL, Begreppsordlista, https://www.rfsl.se/hbtq-fakta/hbtq/begreppsordlista/ (Hämtad 2017-10-20). 
49 Louise Wallenberg, “Traversing the gender binary: Exploring ‘new’ Scandinavian trans cinema”, 
Journal of Scandinavian Cinema, Vol. 5, Nr. 2, 2015. 
50 Wallenberg, 175. 
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En artikel som är relevant för vår studie är ”Brandon Goes to Hollywood: Boys Don't 

Cry and the Transgender Body in Film” skriven av Melissa Rigney, där hon analyserar filmens 

porträtterande av transmannen Brandon. Hon talar om hur Boys Don't Cry var ny och 

annorlunda när den kom i sitt förhållningssätt till transkaraktärer, då transpersoner oftast har 

blivit representerade negativt. Hon anser att på grund av att Boys Don't Cry visar en 

representation som går utanför normen höjdes intresset av filmen när den kom.51 Rigney talar 

mycket om den feminina maskuliniteten och hur den missanpassas i det mansdominerade 

samhället. När någon som är född i en kvinnlig kropp väljer att uttrycka sig maskulint skapas 

en kaosartad situation på grund av hur maskulinitet och femininitet ses på i det normativa 

samhället.52 Hon menar att det finns en rädsla inom manskulturen kopplad till när den kvinnliga 

kroppen blir mer maskulin, vilket beskrivs väl med ”The fear is not only that women will 

become more like men but that men will become more like women”.53 Att Brandon söker sig 

efter en normalitet tycker Rigney inte att filmskaparna visar, utan att det som får ta plats blir 

istället ett uttryck för homofobi till den egna personen och att den främsta drivkraften till ett 

könsbyte skulle vara att inte vara lesbisk på grund av den starka homofobin som existerar i 

området.54 Detta menar hon är på grund av hur hans könsidentitet blir hånad genom tvång att 

visa upp sitt kön och genom våldtäkt, på så sätt tvingas han tillbaka i den identitet som 

bestämdes genom hans medfödda biologiska kön.55 Detta kommer vi att tala mer om i 

diskussionen ihop med det tidigare liknande exemplet av Wallenberg. 

I och med att Brandon blir så pass integrerad i den familjestruktur som finns i gänget 

så påverkas hans plats i relation till de andra medlemmarna. Rigney menar att det våld som 

Brandon utsätts för, till exempel våldtäkten, kan klassas som familjerelaterat våld och att 

Brandon då blir det kvinnliga objektet i denna situation.56 Hon menar att våldet etableras redan 

i anslaget och att det talar för att om en person väljer att uttrycka sig på ett sådant sätt som utgår 

från normen kommer de med stor sannolikhet bli utsatta för våld.57 Våldet i filmen kan agera 

som en skrämselpropaganda till människor som utgår från heteronormen och att den formen av 

hat och våld förenklas i detta sammanhang, och därmed framstår som normalt.58 Mycket av det 

som hon tar upp i sin analys av Brandon tycker vi är relevant och håller med om men vi har 

                                                
51 Melissa Rigney, “Brandon Goes to Hollywood: Boys Don't Cry and the Transgender Body in Film”, 
Film Criticism, Vol. 28, nr. 2, Winter 2003/2004, 4. 
52 Rigney, 7-8. 
53 Rigney, 8. 
54 Rigney, 13. 
55 Rigney, 8 & 11. 
56 Rigney, 10 & 11. 
57 Rigney, 15. 
58 Rigney, 19-20. 
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också tvetydiga uppfattningar om hur Brandons strävan framkommer i filmen. Detta är något 

vi kommer att ta med i analysen och diskutera. 

I sin text Trans Cinema and Its Exit Scapes skriver Wibke Straube om hur så kallade 

Exit Scapes används i berättandet av transkaraktärer i film. Texten är en undersökning av hur 

Exit Scapes bidrar till positiva skildringar av transpersoner i film ur ett transfeministiskt 

perspektiv.59 Vi har valt att ta upp denna text då vi inkluderar fenomenet i vår analys och 

upplever att det är en intressant komponent i narrativet och att det bidrar till att uppfatta 

karaktärer som komplexa. 

Fenomenet Exit Scapes finnes i scener där transkaraktären upplever ett lugn, frihet och 

paus från det tryck av hot och potentiellt våld som finns kring dem i övriga delar av narrativet. 

Straube menar att Exit Scapes bidrar till en positiv identifikation med transkaraktären och att 

tittaren får möjlighet att känna med transpersoners erfarenheter.60 

Dessa scener talar för det cinematiska rummet som tittarna blir en del av genom att 

bjuda in tittarna i en scen som får karaktären att bara existera i det ögonblicket, utan att resten 

av narrativet gör sig ihågkommet. Straube liknar detta fenomen med ett rep som hjälper både 

oss som tittare och karaktären att ta sig igenom de delar av filmen som ofta är svårare att ta sig 

igenom på grund av det förtryck som karaktärerna kan genomgå.61 Vi tolkar Straubes 

beskrivning som att Exit Scapes skapar en andningspaus för karaktärerna och oss som publik. 

Vi kommer att använda oss av Exit Scapes i analysen genom att titta på en scen i varje film där 

detta fenomen tydligt framkommer då vi uppfattar att fenomenet tillför en intressant aspekt i 

karaktärsskildringen. 

2 Analys 
I den här delen börjar vi med med en övergripande analys av karaktärernas fiktiva existens och 

sedan kommer vi att gå in djupare på specifika scener som är viktiga för porträtteringen av 

deras transidentiteter. 

                                                
59 Wibke Straube, Trans Cinema and Its Exit Scapes: A Transfeminist Reading of Utopian Sensibility 
and Gender Dissidence in Contemporary Film [Elektronisk resurs], Linköping: Linköping University 
Electronic Press, 2014. 
60 Straube, 48-49. 
61 Straube, 50-51. 
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2.1 Övergripande analys med hjälp av fiktiv existens 

2.1.1 Kim i Pojkarna 

 
Bild 1 [Kim under en idrottslektion i Pojkarna (2015) 0:12:20 – Skärmdump] 

 

Vi börjar med att undersöka Kims kroppsliga uttryck. Han har en kortklippt frisyr och 

klädstilen är androgyn, vilket vi får se innan vi får veta att Kim ifrågasätter sin könsidentitet, 

och när de sedan förvandlas till killar är inte Kims klädstil avvikande från det typiskt manliga. 

Om vi jämför Kim med Momo som har långt hår innan förvandlingen men en kortklippt frisyr 

efteråt, blir det en mer drastisk ändring i hennes utseende som kille än för Kim, som i princip 

ser likadan ut. 

Under en idrottslektion i skolan ser vi att Kim är den svaga, den som får ta emot 

nedvärderande ord från sina manliga klasskompisar. Det blir inte bättre av att Kim misslyckas 

med uppgiften, vilket är att slå en boll med “killträet” i brännboll. De nästkommande gångerna 

vi ser Kim under idrottslektioner har detta ändrats. Kim har fått en styrka från sina nya 

erfarenheter, en styrka som antagligen har funnits där hela tiden men som han nu vågar använda 

sig av och förlita sig på då det är mer accepterat för en man att vara stark och dominant.62 Även 

om detta egentligen går under det inre tankelivet så är det också en fysisk kraft Kim använder 

sig av. I de scenerna Kim har idrott så är det alltid en tävling mot en eller flera killar men efter 

när han börjar inse att han är en kille så blir det en tävling mellan jämlikar snarare än att Kim 

                                                
62 Se avsnitt: 1.4.2.2 Maskulinitetsteori. 
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är den underlägsne. Han misslyckas inte i de två situationerna när han använder sig av sin “nya” 

kraft. Att uttrycka sin styrka går att tolka som ett maskulint drag då män ofta gör detta inför 

andra män för att visa vad de går för. 

 Det vi får veta om Kims sociala liv är främst att han endast verkar bo med sin mamma 

och att det eventuellt inte finns någon pappa eller annan förälder med i hans liv. Detta kan tyda 

på att den enda bilden han har av maskulinitet är den han utsätts för när han är i skolan bland 

killarna i klassen och andra män omkring dem. Kim är även en del av en grupp av tre där de 

alla i början verkar ta lika stor plats. Efter att de förvandlats för första gången skiftar detta och 

de andra får helt plötsligt vara med på Kims villkor. Kim är den som vill att de ska förvandlas 

igen och drivs av en egoism och slutar därför att tänka på de andra. När Kim är i sin manliga 

kropp och börjar umgås med Tony, killen som han är kär i, får han en annan relation till sig 

själv och han får en plats bland andra människor som han inte har haft förut. Det kan uppfattas 

som att han känner att han är bättre än Bella och Momo för att han blir accepterad av killarna, 

och vänskapen med Bella och Momo förändras från att de är bästa vänner till att deras umgänge 

inte längre är värt lika mycket. När de träffas för att Momo och Bella vill att allt ska bli som 

förut igen föreslår Kim sarkastiskt att de ska “leka maskerad och ha kramkalas” vilket visar att 

han vet att de aldrig kan gå tillbaka till vad de var innan. Kim känner också att han plötsligt 

blir uppskattad av de han varit hatad av och det betyder mer för honom att han blir accepterad 

av dem än av Momo och Bella, vilket kan tolkas som om killarnas acceptans betyder mer på 

grund av rivaliteten och att Kim har fått bevisa att han är värd någonting och får vara med de 

“coola” för första gången. Det går även att tolka som en mild version av Stockholmssyndromet 

då Kim på ett sätt försvarar förövarna och är på deras sida utan att ta hänsyn till hur de behandlar 

honom när han är och har varit i sin kvinnliga kropp. 

När det kommer till Kims inre tankeliv drivs Kim av sin vilja att bli accepterad, både 

av andra men även till stor del av sig själv. Eftersom att han äntligen har fått uppleva känslan 

av att bli sedd utan att samtidigt bli nedtryckt vill han göra allt för att få uppleva det igen, men 

är inte förberedd på konsekvenserna. Detta märks redan den andra gången de förvandlas, då 

Kim bestämmer sig för att inte följa med Momo och Bella hem när de umgås med Tony och 

hans kompis. Kim väljer att ta avstånd från hans vänner och skrattar åt dem när de föreslår att 

de ska gå när Bella mår dåligt, även när Momo försöker att ställa honom mot väggen och 

ifrågasätter varför han inte säger något. 

Det märks även tydligt i vissa situationer att Kim är mentalt ostabil, vilket 

huvudsakligen går att se när han är i sin kvinnliga kropp. Det finns en scen där han ligger i 

badkaret och skriker under vattnet och en scen där han står framför spegeln och slår hårt på sin 
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spegelbild och skriker “nej” som låter hans inre tankar visa sig utåt. När han är i sin manliga 

kropp finns det inte där, utan det är i princip en annan Kim som träder fram. I den manliga 

kroppen är Kim mer självsäker och har ett helt annat lyster än när han tvingas vara i sin 

kvinnliga kropp vilket märks direkt när de förvandlas för första gången. I den scenen får Kim 

syn på sin nya kropp i spegeln och blir fascinerad och nästintill helt förtrollad av vad han ser. 

 

 
Bild 2 [Kim efter den första förvandlingen i Pojkarna (2015) 0:26:48 – Skärmdump] 

 

Det blir som att det fysiska matchar det psykiska, vilket ger honom en helt ny styrka som vi 

nämnde ovan när vi talade om hans kroppsliga uttryck. Han använder sig av den senare för att 

vinna över de andra killarna i klassen genom att fokusera på den. Styrkan kommer mestadels 

från hans vilja och motivation, men som vi nämnt tidigare är det en styrka som troligtvis alltid 

funnits med honom men som han inte har lyckats finna tidigare. 

Kims motivation ligger även till stor del på grund av Tony och att han vill bevisa sin 

maskulinitet för honom, att han är en “riktig” man. Det går att tolka att Kim tycker att Tony är 

den ultimata mannen genom hans uttryck av våld och därmed makt.63 Han strävar hela tiden 

efter att få bli bekräftad av Tony som den man han vill vara, men när han inser att Tony inte 

vet vem han själv egentligen är, förstår Kim att han inte måste bevisa sin maskulinitet för 

honom längre. I en scen där de klär av sig till bara underkläder och badar låter han sig själv 

falla tillbaka i ett normalläge där kön inte betyder någonting och försöker att få Tony att förstå 

                                                
63 Se avsnitt: 1.4.2.2 Maskulinitetsteori. 
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samma sak. När de kommer upp ur vattnet lägger de sig ner på rygg och Kim vänder sig mot 

Tony och smeker hans kind. De blir avbrutna av Tonys kompis som upptäcker dem och efter 

det tar Tony ett avstånd från Kim och senare misshandlar han honom på grund av Kims 

beteende och avvikande från det typiskt maskulina som han visat.  

2.1.2 Brandon i Boys Don’t Cry 

I analysen om det kroppsliga uttrycket kan vi märka att om Brandons utstyrsel skulle jämföras 

med de övriga manliga karaktärernas så är de ganska lika. Vi ser alltid honom i jeans och 

flanellskjorta eller en större pullover, inga kläder som är speciellt iögonfallande. På 

överkroppen ser vi honom ofta med löst sittande kläder, kanske för att det inte ska synas att 

han har bundit sina bröst. Vid två tillfällen möter vi honom utan överdel, det första är när han 

kommer ut ur duschen och har en handduk virad kring kroppen. I scenen får vi även se när han 

binder sina bröst, men vi får aldrig se själva brösten. Det andra tillfället är när han sitter på en 

brits i ett undersökningsrum efter att han har blivit misshandlad och våldtagen. 

 

 
Bild 3 [Brandon i Boys Don't Cry (1999) 1:05:14 – Skärmdump] 

Han har i normalt läge en måttligt mörk röst som i stressade eller hotfulla lägen brister 

och genom det märks det att rösten är något som inte är naturligt, utan något som Brandon har 

skapat för att höja trovärdigheten i sin identitet. I scenen där John och Tom håller fast honom 

inne på toaletten för att blotta hans könsorgan hörs det att rösten spricker och låter mer som ett 

“kvinnligt” röstläge. Detta kan tolkas som ett sätt för karaktären att uttrycka sårbarhet och i och 

med att Brandon antagligen har tränat på att ha ett lägre röstläge så bidrar denna skillnad i det 
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till att uttrycka sårbarhet. I en tidigare scen när han precis har introducerats till sina nya vänner 

och han försöker passa in, hörs det på rösten att det är ett lägre tonläge än tidigare exempel. 

Här kan tolkas ett mer ansträngt läge, att han pitchar ner rösten mer än normalt för att han ska 

kunna passa in och bli accepterad i sin identitet. I senare scener där han är en i gänget kan mer 

av ett normalläge utläsas i röstläget, då han inte längre behöver anstränga sig så mycket för att 

han känner sig mer bekväm. 

Brandon har ofta en blick som talar om naivitet och glädje till livet. När vi möter 

Brandon i filmens andra scen står han på parkeringen utanför en rullskridskobana med Lonny. 

I denna scen har Brandon en bestämdhet och ett framåtsträvande i blicken. Detta i kontrast med 

Lonnys oroliga ifrågasättande bidrar till intrycket av naivitet i Brandons karaktär. Hela hans 

kroppsspråk kan tolkas som en ung grabb med hela världen framför sig utan ett uns av oro inför 

hans beslut. Han studsar glatt fram med frihet i kroppen och ignorerar Lonnys oro. I scenen där 

han sitter ensam vid baren och möter Candace för första gången sitter han ihopsjunken mot 

baren med krokig rygg, nacken nedsjunken mellan axlarna och armbågarna brett vilandes på 

baren framför sig, han tar plats vilket kan tolkas som ett som ett maskulint uttryck. Bredvid 

honom sitter Candace med rak rygg och armarna mer centrerade mot kroppen vilket skapar en 

kontrast mellan deras kroppsspråk som bygger på Brandons maskulina uttryck. 

I det sociala livet kan vi uppfatta att Brandon lever ett ganska ensamt liv. Vi får tidigt 

höra att hans mamma tidigare har “låst in honom” och vi får inte riktigt veta vilken form av 

relation han har med Lonny, men vi kan utläsa att han bryr sig om Brandon, men att han helst 

inte vill ha honom hos sig trots att han är orolig. När Brandon följer med Candace och John till 

Falls City och stannar där, indikerar det på att han inte har speciellt mycket kvar att bry sig om 

i Lincoln och det enda som får honom att åka tillbaka dit är för att han har en tid i rätten. När 

han senare berättar om sin familj för gänget så säger han att hans pappa jobbar i Memphis och 

att hans syster jobbar i Hollywood, vilket sedan visade sig vara en lögn. Även i lögnen så är 

han väldigt distanserad från dem, eventuellt för att de inte ska ifrågasätta varför han reser 

omkring ensam. I och med att han blir som en del av familjen i Falls City blir han mer bekväm 

och vi uppfattar honom som mer komplett och han börjar snabbt tänka på giftermål när det går 

bra mellan honom och Lana. Det är som om han vill låsa denna verklighet som han har hamnat 

i för att han inte har haft någon sådan trygghet tidigare.  

Brandon är en komplex karaktär med mycket inre tankeliv. Hans största drivkraft är att 

få vara sig själv och bli accepterad i sin könsidentitet. Att han ljuger om hans familj kan vara 

ett sätt för honom att bli accepterad för att inte komma för nära sanningen och att han vill 

distansera sig själv från sanningen för att den är fylld av oro och problem. Han drivs av en 
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önskan till normalitet vilket visar sig i hur han så snabbt skapar en vilja till att gifta sig med 

Lana och fly iväg med henne och starta upp ett nytt liv. Brandon är stabil och upplever inte så 

mycket av någon form av existentiell ångest utan han är lugn i de flesta situationer. I scenen 

där han blir konfronterad av John och Tom så behåller han ett lugn inför den kaotiska 

situationen. Det är en situation där en reaktion från Brandon hade kunnat varit att få panik och 

göra situationen värre, men han ber lugnt om ursäkt och håller hela tiden en låg position i kaoset 

som de andra skapar. Detta kan peka på att han tidigare har stött på sådana här situationer och 

vet att det är bäst att vara lugn. Det kan också vara ett uttryck för rädsla och att han inte veta 

hur han ska agera. Vi väljer att tolka det som en mental stabilitet, att han vet att det är en farlig 

situation han befinner sig i och att dessa människor kanske är ostabila för de är arga, vilket han 

då resonerar att det bästa att göra är att prata lågt och försiktigt gå med på deras villkor. Likt 

hur någon skulle agera vid möte med en aggressiv björn. 

2.1.3 Sammanfattning 

I grunden så har Kim och Brandon samma mål, att bli accepterade som dem de är, men det som 

skiljer dem åt är att de är på två helt olika ställen i sina liv. En intressant tolkning av deras 

historier är att det som Kim nu upplever kan vara vad Brandon tidigare har upplevt och att 

Brandons nutid kan bli Kims framtid. I sitt uttryck håller Kim fortfarande på att hitta en identitet 

som känns bra för honom medan Brandon vet mer säkert vem han är och kan därför också 

presentera sig på ett mer obekymrat sätt. Brandon har en yttre strävan om att uppnå en idyllisk 

tillvaro, om drömmen att få ha ett nio till fem-jobb, familj och barn. Om han skulle uppnå 

denna önskan skulle det innebära att han kan passera som en “värdig” man och att han då inte 

skulle behöva oroa sig för hur andra uppfattar honom. I nuläget reagerar andra negativt för att 

han bryter mot könsnormen vilket han inte skulle göra om han fick dölja sig bakom denna fasad 

som han drömmer om.64 Kims yttre strävan blir mer av ett upptäckande och en vilja att hitta 

vem han är i de förvirrande tonåren som han befinner sig i, detta visar sig genom flera viljor, 

bland annat i förälskelsen i Tony. Det är inte alltid så lätt att veta vilken väg som är den rätta 

när man är ung och därför blir hans inre och yttre önskan vävda samman. De vill främst existera 

utan att bli ifrågasatta och endast få leva sina liv i fred. 

                                                
64 Se avsnitt: 1.4.2.2 Maskulinitetsteori 
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2.2 Exempel av scener som skildrar könsidentiteten 

I detta avsnitt kommer vi att presentera och analysera scener som är viktiga för porträtterandet 

och där vi kan finna de utmärkande dragen i karaktärernas person, som är presenterade i den 

tidigare analysen. 

2.2.1 Mens som verklighetsförankring och påminnelse om den biologiska 
kroppen 

Något som återkommer i båda filmerna är scener där huvudkaraktärerna får mens, vilket i 

båda fallen är en gestaltning av karaktärernas kamp mot den egna kroppen.  

2.2.1.1 Pojkarna [1:11:24 – 1:14:47] 

I en scen där Kim, Momo och Bella har tagit sig till skolgården sitter de tillsammans på en 

trappa och dricker öl. Kim sitter framåtböjd och håller sig för magen och Momo frågar hur det 

är med honom. Kim säger att han har ont i magen och Momo påstår att han kanske håller på att 

få mens. Kim reagerar med att luta sig bakåt och sucka som om han inte har tänkt på det innan 

och verkar distraherad när Momo frågar om han vill följa med när hon ska gå och köpa mer öl. 

En kort stund senare ser vi Kim cykla iväg i tårar, vilket främst kopplas till den besvikelse och 

svartsjuka han känner över att Tony sitter och hånglar med en tjej. När han kommit till 

växthuset som var hans destination slänger han sig ner på marken utanför i smärta. Han jämrar 

sig och säger tyst “Sluta, jag vill inte” och för handen ner i byxorna. Detta visar på att smärtan 

han upplever i stunden inte bara är psykisk utan även fysisk. När han tar upp handen ser han 

blod på sina fingrar som han febrilt försöker att torka av på gräset. Han skyndar sig sedan in i 

växthuset och tar några av de sista bären och trycker desperat i sig saften för att förvandlas 

tillbaka till den kropp han vill ha för att slippa tvånget av att bli påmind om den kropp han är 

fast i. 

2.2.1.2 Boys Don’t Cry [0:21:00 – 0:22:14] 

Scenen där Brandon får sin mens kommer direkt efter en scen med mycket adrenalin och 

våldsfrämjande hets, något som kan tolkas som ett maskulint beteende. Scenen innan avslutas 

med att John Lotter skämtsamt säger till Brandon “You little fucker, what are we going to do 

with you?” och Brandon svarar med ett flin. Nästkommande scen börjar med att Brandon ligger 

nerbäddad i soffan och Candace stryker honom ömt på pannan och han vaknar efter en kort 

stund och drömmer sig då bort till tankar på Lana. Scenen innan representerar på ett sätt hur 
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Brandon blir en av grabbarna i gänget där han visar sig modig och klarar “mandomsprovet” 

genom att försöka hålla sig kvar på en åkande truck vilket John Lotter övertalat honom till att 

göra. En känsla av tillhörighet kan uppfattas att det förstärker tillhörandet till den egna 

könsidentiteten hos Brandon. Att få accepteras precis som han alltid önskat, som en man, något 

som han inte stött på med samma lätthet tidigare. När han ligger i soffan och fantiserar om 

Lana ler han drömskt för sig själv, ett leende som sekunden senare svalnar av och förändras till 

grimaserande. Han upptäcker att han har fått mens och uppfattas oförberedd på det. Han 

försöker sedan frenetiskt tvätta bort fläcken som har bildats i skrevet på jeansen. Det finns en 

skam som blir uppenbar i scenen, då vetskapen om att Brandon har mens skulle krossa de 

andras förtroende för honom.  

2.2.1.3 Sammanfattning 

Om det är Kims första mens är för oss oklart, men han blir förfärad över situationen vad det 

än skulle bero på. Tidigare verkade han inte koppla att magontet var mensvärk och den totala 

chocken och förnekelsen över att inse att det var blod i underkläderna får oss att tvivla på om 

han har haft mens innan. Det kan vara så att han hamnat i förnekelse över att mensen var på 

väg på grund av omständigheterna, men kan även tyda på att den är oregelbunden på grund 

av att han är så pass ung vilket gör att det är lätt att inte veta när den ska komma. Detta spelar 

dock ingen större roll för narrativet, eftersom reaktionen blir densamma och båda 

situationerna blir lika jobbiga för Kim. Brandon som är i tjugoårsåldern har troligen fått sin 

mens tidigare och kan ha glömt av att den skulle komma på grund av att han tillåtits känna sig 

som sig själv i denna omgivning, och på så sätt också förtränga att han har en kvinnlig kropp. 

Han uppträder med ett större lugn inför händelsen än Kim men det är fortfarande en situation 

som bidrar med skam och negativ respons. Hans ständiga kamp om att rättfärdiga sin identitet 

som man blir här tydlig. Mensen blir ett klart hot mot Brandons önskan och identitet, som 

hånande påminner honom om att han inte biologiskt är en man, liksom alla andra personer i 

hans liv tidigare har gjort. 

De blir påminda om att de i nuläget endast kan påverka deras yttre men inte hur kroppen 

fungerar inuti. I denna scen kan alltså mensen agera som en symbol för hotet mot karaktärernas 

önskan om möjligheten till sin rätta identitet. Som det nämns i maskulinitetsteorin finns det en 

dominans och makt inneboende i den manliga kroppen som uttrycks väl i hur karaktärerna här 

berövas från den makten av deras egen kropp.65 

                                                
65 Se avsnitt: 1.4.2.2 Maskulinitetsteori. 
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2.2.2 Exit Scapes 

I dessa scener kommer vi att förutom användandet av de specifika dragen från avsnittet med 

fiktiv existens, även ta in artefakt då det bidrar i högsta grad till känslan i dessa scener som kan 

tolkas som Exit Scapes. 

2.2.2.1 Pojkarna [0:49:38 – 0:50:13] 

 
Bild 4 [Kim och Tony i Pojkarna (2015) 0:49:56 – Skärmdump] 

 

Den andra gången de förvandlas så lämnar Kim sina vänner under kvällen och följer med Tony 

för att göra inbrott å Tonys vägnar. Tony tar sedan med sig Kim hem till sig och de går upp på 

taket av byggnaden där det visar sig att Tony ibland sover. Det är soluppgång och Tony går 

efter en stund fram till kanten av byggnaden. Kim följer efter och påpekar hur högt det är och 

börjar sedan att skratta när han märker att Tony drar ner gylfen för att kissa, men han härmar 

snabbt handlingen själv. Under tiden skriker han “Fy fan vad högt det är!” i någon slags eufori. 

Hans ansiktsuttryck går sedan från att vara i ett leende till att bli neutralt. Det blir som ett lugn 

och han tillåts vara precis den han är utan att narrativet påverkar honom. Ljuset är mjukt och 

skiftar över de estetiskt välplanerade bilderna i en rosalila ton och musiken ligger som ett 

ambient täcke över hela scenen. 
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Bild 5 [Tony och Kim i Pojkarna (2015) 0:50:05 – Skärmdump] 

2.2.2.2 Boys Don’t Cry [0:54:25 – 0:56:57] 

 
Bild 6 [Brandon och Lana i Boys Don't Cry (1999) 0:54:43 – Skärmdump] 

 

En fantasifull stämning börjar ta form i en scenen då Lana och Brandon har sex med varandra 

för första gången. Det är natt och de tittar ut över ett vattendrag sittandes på en filt, och vi bjuds 

in i en värld där det bara är de två som existerar. De är omgivna av grönska och i det 

bakomliggande ljudspåret hör vi något som låter som ett klingande vindspel, vilket bidrar till 



 26 

den fantasifulla stämningen. Vi ser dem kyssas och Brandon knäpper långsamt och förföriskt 

upp Lanas behå. Lana viskar “You’re so pretty” till Brandon och lägger sedan henne varsamt 

ner och de delar en intim stund tillsammans. När Brandon smeker Lanas kropp säger hon “I 

feel like I’m in a trance” vilket passar sig väl in i den magiska stämningen. Ljuset i scenen 

bidrar också till stämningen som tycks få allt att skina diffust. Scenen klipps med en del 

jumpcuts och dessa klipp övergår mjukt in i varandra för att skapa en flytande stämning i tidens 

gång. Scenen övergår från en närbild på Lanas ansikte när hon stönar, till skakiga bilder som 

kan tolkas att de är tagna ur ett bilfönster. I bakgrunden hörs Lanas fortsatta stön tills vi befinner 

oss i en bil där Lana, Brandon, Candace och en till vän sitter. Häftig rockmusik agerar som det 

dominanta ljudspåret och bilden spelas upp i slowmotion. Alla är glada och sitter med öppna 

munnar som om de ger ifrån sig glädjeskrik vilket är ljudlöst för publiken. De rör sig till synes 

till musiken och studsar upp och ner på sätet och bilen ser ut att köras snabbt. Brandon har 

precis sugit i sig en puff från en bong66 som han håller i handen och har ett ansiktsuttryck som 

kan tolkas som att han är i extas. De dricker öl och blir exalterade över något som sker på vägen 

framför dem. Brandon vänder sitt ansikte mot Lana och ler ett stort leende. Musiken är i denna 

scen icke-diegetisk och övergår till diegetisk i nästa scen där Lana står framför en spegel i 

hennes rum. Denna övergång bidrar till att vi åter hamnar i “verkligheten”. 

 

 
Bild 7 [Brandon tittar på Lana i Boys Don't Cry (1999) 0:56:57 – Skärmdump] 

                                                
66 En typ av vattenpipa som används vid rökning av olika former av substanser. 



 27 

2.2.2 Sammanfattning 

Det båda scenerna har gemensamt är en medvetenhet i det estetiska gestaltandet av det konkreta 

som Straube benämner som Exit Scapes.67 Det audiovisuella berättandet gör att vi som publik 

blir ett med scenen och känner både den frihet och eufori som etableras i Pojkarna och 

mystiken och tvångslösheten som gestaltas i Boys Don’t Cry. Genom denna lycka kan vi känna 

att karaktärerna existerar i samspel med vår värld snarare än som en del av filmens narrativ. 

Här blir det tydligt att Eders artefakt spelar en stor roll i hur vi uppfattar scenerna genom det 

audiovisuella berättandet. 

2.2.3 “Are you a girl or are you not?” 

Scenerna nedan är exempel på när karaktärernas könsidentitet agerar som en utlösare till en 

konfrontation.   

2.2.3.1 Pojkarna [0:55:40 – 0:57:10] 

När Momo och Bella tycker att det har gått för långt, sitter de på vakt vid växthuset för att 

kunna stoppa Kim ifall han bestämmer sig för att dricka mer av saften utan att säga något till 

dem. De har rätt och Kim kommer ner och de ifrågasätter honom om vad som är så bra med 

Tony som gör att Kim vill “bli kille” igen. Kim förklarar att de inte förstår honom och säger 

att han aldrig vill att känslan han får av att vara med Tony ska ta slut. Repliken antyder att han 

endast vill dricka saften igen på grund av Tony då det är det enda sättet han kommer att kunna 

umgås med honom på. Samtidigt har Kim abstinensliknande symptom och kräver att få mer av 

saften på en gång och säger “Tänk om det här är jag?” vilket kan antyda det han inte vågar 

erkänna, kanske mest för sig själv, att det egentligen handlar om hans könsidentitet. Kim är 

märkbart rädd för vad som händer med honom och vill bara att hans vänner ska förstå honom. 

När de inte låter honom komma förbi dem till blomman tar han fram en kniv tills de flyttar på 

sig så han kan trycka i sig saften. 

2.2.3.2 Boys Don’t Cry [1:16:27 – 1:20:15] 

En stor vändpunkt i historien är när Lana precis har hjälpt Brandon ur fängelset. De är mycket 

förälskade och allt känns som att det kommer att lösa sig. När de står utanför Lanas hem 

bestämmer de att Lana ska gå in före Brandon för att få de andra att tro att hon har varit på 

jobbet. Inomhus möts Lana av en hotfull stämning och de andra konfronterar henne med att 
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ifrågasätta varför hon inte var på jobbet. Brandon kommer därefter in med en lättsamhet och 

ett leende på läpparna men han stelnar snabbt till när Lana säger åt honom att gå därifrån då 

alla där inne är “crazy”. John ställer sig nära honom och säger att de ska prata. Hans 

könsidentitet blir ifrågasatt av Tom genom att han säger “Well there’s some things that I don’t 

understand, ‘cause you took a leak with me, and pardon my French but you shook off your 

dick.” John och Tom talar med en viss skämtsamhet i rösten när de konfronterar honom, men 

är samtidigt mycket hotfulla. De anklagar honom för att ha ljugit sedan han kom till staden 

vilket Brandon nekar till och de säger “You know what we do to liars?”. Han ser ut att vara 

obekväm och ryggar lätt tillbaka och han möter deras blickar med försiktighet. John knuffar 

skrattandes ner honom i soffan och säger att de skämtar och tar sedan fram en tidning och frågar 

honom varför namnet Teena står vid hans fortkörningsbot. De tilltalar honom inte längre som 

Brandon utan använder bara namnet Teena och han försöker att skämta bort det med att säga 

att tidningarna är “hungry for news”. John frågar Lana om hon är lesbisk och genom det syftar 

de återigen på att Brandon inte är en man. Brandon ställer sig upp och uttrycker bedjande att 

allt är hans fel och att han kan förklara läget. John går nära inpå Brandon och säger med höjd, 

hotfull röst “You fucking pervert, are you a girl or are you not?”, och det kan vara ett sätt att 

visa att han har dominans över Brando, då han tycker att hans makt är hotad av att Brandon 

uttrycker sig maskulint.68 Tom tar därefter honom om axeln och säger “There’s a real easy way 

to solve this problem”. Brandon gör nu motstånd och knuffar bort honom samtidigt som han 

höjer rösten och säger “You get the fuck off of me”. Efter detta trycker John ned honom i soffan 

och säger “I could kill you for Lana”. Scenen avslutas med att Lana övertalar John att Brandon 

ska visa att han är en man för henne och att hon ska berätta för dem efteråt. Brandon säger 

ingenting utan står tyst och stel och väntar på att faran i situationen ska vara över. 

2.2.3.3 Sammanfattning 

Kim blir konfronterad av sina vänner som är oroliga för honom och som inte verkar inte förstå 

varför han vill fortsätta förvandlas till kille. När han tar fram kniven gör han ett medvetet val 

att förstöra deras vänskap för alltid. I tidigare scener har det visats att deras vänskap redan har 

blivit påverkad av Kims val, men detta blir en markering i att det aldrig kommer att bli som 

förut. Kims desperation efter att få vara i sin manliga kropp är okontrollerbar för honom och 

blir därmed i stunden mycket starkare än bandet han har till sina bästa vänner. Hans replik 

“Tänk om det här är jag?” blir är även det en markering för att vi som publik ska förstå att det 
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är hans könsidentitet och fysiska kropp som är det absolut viktigaste i hans liv just då och inte 

vem han är kär i. I Brandons fall blir det klart att han inte längre är välkommen i gänget och att 

tryggheten är över och i denna scen framkommer det att han har ett stabilare psyke än Kim. 

Som vi tidigare har nämnt i analysen om hans fiktiva existens så visas detta genom det lugn 

som han behåller under hela den kaotiska situationen. Den sociala trygghet som han har haft 

raseras här och då agerar hans könsidentitet som utlösaren till detta raserande, endast för att de 

andra inte accepterar honom för den han är. Båda scenerna blir som en markering av att det 

aldrig kommer att bli som förut. 

Karaktärerna agerar i sig själva som ett ifrågasättande av samhällets normer vilket gör 

att de omgivande karaktärerna reagerar negativt då de ifrågasätter det de har lärt sig om världen. 

I och med att detta i princip är queerteorins grunder blir scenerna ett bevis på att det är så 

präglat att människor ska följa en viss mall och att det kan bli ett starkt motstånd om reglerna 

inte följs. I återkoppling till maskulinitetsteorin kan våldet i Boys Don’t Cry förklaras med det 

tvång att upprätthålla klara gränser mellan könen och att när dessa karaktärer överskrider 

normen av vad de “bör” vara så skapas förvirring och ilska. Kims användande av kniven kan 

också återkopplas till maskulinitetsteorin genom att det blir ett maktutövande.69 

2.2.4 Karaktärernas förhållningssätt till huvudkaraktärens könsidentitet 

Här analyserar vi hur huvudkaraktärerna förhåller sig till sin egen identitet och hur de övriga 

karaktärerna reagerar på det. 

2.2.4.1 Pojkarna 

Vi får tidigt veta att Kim funderar över sin könsidentitet när han och Momo står ute och pratar. 

De har tidigare under dagen blivit utsatta för kränkande ord av deras manliga klasskompisar 

som förmodligen gör det för att påvisa sin dominans över kvinnor.70 Momo säger att Kim aldrig 

får försvinna från henne då hon verkar oroa sig över honom. De kramas och då bestämmer sig 

Kim för att säga “Om jag berättar något för dig, lovar du att inte säga det till nån?” till henne. 

Hon nickar och Kim säger “Ibland känns det som om att det finns en dragkedja i mig… och 

om jag bara vågar att öppna den… så finns det en annan kropp där under. Jag kan inte förklara 

det, det känns inte rätt bara.” Direkt efter frågar Kim henne ifall hon tycker att han “är helt sjuk 

nu” men Momo säger att han inte är det. Då vi får veta detta så pass tidigt in i filmen får vi 
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information om att det är någonting viktigt, och Kim vågar nämna det för någon annan än bara 

för sig själv men är också rädd att Momo inte ska förstå vad han menar. 

Senare i filmen när Kim kommer hem till Momo efter en förvandling berättar han för 

henne att det med dragkedjan inte stämmer längre när han är i sin manliga kropp. Då de har 

glidit isär från varandra innan detta frågar Momo om det är viktigare än henne och Bella, vilket 

gör att Kim drar sig undan och vägrar svara på frågan. Då Momo bryr sig extra mycket om 

Kim då hon är kär i honom blir hon arg, och tvingar Kim till att de ska umgås som vanligt 

dagen efter. Hon blir märkbart irriterad på hur blomman har påverkat dem, och säger att Kim 

är skyldig dem det, och speciellt Momo själv. Det är en egoistisk handling av Momo men inte 

en så stor skillnad från hur Kim har handlat, vilket gör att han tyst går med på det. 

Dagen efter ses de men ingenting är som förut, vilket gör att Kim snabbt vill gå därifrån. 

När han har gått ifrån en bit så börjar Momo och Bella att följa efter honom men de stannar för 

att prata om situationen innan de kommer ikapp honom. Bella säger till Momo att hon inte litar 

på att Kim inte kommer att röra blomman. Momo svarar “Tänk om Kim faktiskt är en kille?”, 

och förklarar för Bella att om blomman har fått honom att inse det, så kanske det är en bra sak. 

Bella säger att hon inte tycker om Kim som kille, att han är “så annorlunda och så ego”. Sedan 

blir de avbrutna av Kim som undrar om de kommer. Scenen visar en förståelse från Momo i 

och med att hon har haft en längre tid att tänka på det än vad Bella har, då Kim har anförtrott 

sina känslor med henne tidigare. Istället för att vara egoistisk igen försöker Momo få Bella att 

förstå vad som händer med Kim utan att det är negativt och ett påhoppande av hans identitet. 

Efter att Kim har fått sin mens och tryckt i sig bären för att förvandlas igen, ger han sig 

iväg för att träffa Tony. Den här gången försöker han att kyssa Tony men blir nekad och Tony 

kallar honom för “bögjävel”. Efter det bestämmer sig Kim för att försöka berätta för honom 

om vem han “egentligen” är till följd av att egentligen bara vilja bli accepterad. Han lyckas 

dock inte berätta det för honom då Tony inte låter honom prata och sparkar istället ner honom 

på marken och hotar att döda honom om han följer efter honom igen. Det kan tolkas som om 

att Tony är rädd för att hans maskulinitet blir hotad av Kims beteende som avviker från det 

typiska maskulina, till exempel genom den allmäna fördomen om att det är feminint att vara 

homosexuell och i och med sina egna känslor för Kim försöker han att återta sin dominans 

genom att utöva våld.71 Kim springer iväg och sätter sig på en bänk på skolgården. Momo 

kommer cyklandes och ser honom och berättar att hon har letat efter honom överallt. Kim 

undrar varför hon har gjort det och säger att de borde hata honom för vad han gjort. Momo 
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säger “När vi blir killar, det är inte för oss som för dig. Det kanske blev nåt fel när du föddes, 

Kim. Men det verkar som om du är en kille, på riktigt. Fast du ser ut som en tjej.” Hon fortsätter 

sedan med att förklara att hon vill vara tjej och att hon tror att Kim inte vill det. De kramar om 

varandra gråtandes och Momo säger att hon nog äntligen förstår vad Kim menade med 

dragkedjan. 

2.2.4.2 Boys Don’t Cry 

Brandons kusin Lonny är från början av filmen väldigt skeptisk till att Brandon vill klä sig som 

en man. Han säger upprepade gånger att han ska sluta fjanta sig och att han inte är en man. 

Detta verkar komma från en oro som kan vara motiverad av att Lonny själv inte är heterosexuell 

och att han vet vilken grad av homofobi som finns i området och att transfobin då borde vara 

minst lika, eller till och med värre. Vi ser Brandon komma rusandes hem till Lonny med en 

grupp arga män bakom sig, vilka är bröderna till en tjej som han har dejtat, som skriker “fucking 

faggot”, “fucking dyke” och “freak” till Brandon. Detta kan etablera vad omvärlden tycker om 

transpersoner och även graden av hat mot homosexuella. Det är också ett tecken på hur dessa 

män använder våld för att återta sin dominans när Brandon inkräktar på deras territorium.72 

Det första tillfället som Lana märker av att Brandon inte har en sådan kropp som hon 

trodde är under sexscenen. Detta får vi som tittare veta i form av återblickar när hon berättar 

om den romantiska kvällen för sina vänner. Vi har tidigare fått se att Brandon har en 

naturtrogen dildo och vi kan anta att han använder sig av den för att få henne att tro att det är 

hans riktiga könsorgan, men hon märker dock när hon tittar ned i hans urringning att han har 

bundna bröst. Hon stryker sedan handen över hans ansikte som om att hon känner efter 

skäggstubb. Hon uttrycker inget obehag av denna upptäckt och vi kan inte heller utläsa att hon 

vet att han är transman utan bara att något är annorlunda. Hon visar här en stark ömhet och 

viskar “Don’t be scared, Brandon” innan hon lägger sig ovanpå honom och vi får inte veta vad 

som händer under resten av akten. När hon pratar om händelsen med sina vänner har hon ett 

blygt leende på läpparna och ser förälskad ut och genom det får vi veta att hon inte är avskräckt 

av att hon vet att han är “annorlunda”.  

De andra i gruppen verkar inte ha några funderingar över Brandons identitet utan den 

första som får reda på detta, förutom Lana, är Candace. Hon kommer till Brandons jobb med 

en lönecheck och frågar i kassan vem det är som har signerat den. Tidigare har vi fått sett ett 

brev adresserat till Charles Brayman vilket antas vara en falsk identitet som Brandon använder 
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för att kunna registrera ett manligt personnummer med. När Candace upptäcker detta börjar 

hon leta igenom hans saker i rummet som han bor i hemma hos henne. Hon hittar 

tampongförpackningar under madrassen, mensfläcken på jeansen och en kallelse till rätten med 

namnet Teena Brandon på, och sitter sedan gråtandes på golvet av upptäckterna. Det går att 

tolka att hon blir upprörd för att hon tycker att han har ljugit för dem och att hon känner sig 

förrådd när de har låtit honom komma så nära dem, utan att veta vem han “egentligen” är. 

När Lana kommer till fängelset för att få ut Brandon ifrågasätter hon varför han sitter i 

den kvinnliga avdelningen. Brandon försöker att prata bort det med att säga att de placerar folk 

hur som helst i det fängelset, att de är ”lite knäppa där”. Lana köper inte hans bortförklaring 

och han säger uppgivet “You want the truth don’t you?”. Lana nickar lugnt och tittar väntande 

på honom. Han pratar om sig själv i tredje person och säger till henne att Brandon är en 

hermafrodit, att hans riktiga namn är Teena Brandon och att han inte riktigt är en “han”. Lana 

avbryter abrupt hans förklaring med att säga att det är hans ensak och uttrycker sig “I don’t 

care if you’re half monkey or half ape, I’m getting you out of here”. Detta kan uppfattas som 

ett sätt att inte riktigt vilja prata om det utan att Lana helst vill ignorera att Brandon är trans 

trots att hon bryr sig väldigt mycket om honom. Denna form av ignorerande av hans vilja att 

berätta om hans inre kamp angående sin identitet kan ses vid ännu ett tillfälle, nämligen när 

han nästa gång försöker att förklara för henne om sin identitet. Detta händer i sovrummet när 

Lana har övertalat John att Brandon ska visa sitt kön för henne för att bevisa att Brandon är en 

man. Det finns mycket ömhet och respekt i hur hon pratar med Brandon i denna scen. När han 

börjar knäppa upp byxorna säger hon att han inte behöver visa något för henne och att hon vet 

att han är en man, vilket är ett fint sätt att visa att hon accepterar honom, men Brandon försöker 

få henne att lyssna på hans förklaring om att han var född med en “weirdness” och att det går 

att få hjälp genom vården, varpå hon säger “I have really weird stuff too, don’t be scared.” 

Brandon ser uppgiven ut, men hans ansiktsuttryck kan också vara ett uttryck för att ett lugn har 

kommit över honom för att han äntligen har mött någon som accepterar honom. Nästa gång de 

pratar om hans könsidentitet är mot slutet av filmen då Lana frågar Brandon om han var som 

henne förut, som en “girl-girl”. Han svarar ja men att han kände sig konstig då och att det nu 

känns rätt. Denna scen talar mycket för att Lana verkligen älskar Brandon då hon med mycket 

ömhet närmar sig honom och smeker honom omsorgsfullt i håret.  

Under den konfronterande scenen så uttrycker de äckel och rädsla för att han är trans 

och de kallar honom för ett “freak”. Detta går så långt så att John och Tom våldtar honom för 

att sätta honom på plats och tvingar honom att förstå att de är män och inte han, vilket återigen 
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är ett uttryck för dominans.73 Innan de våldtar honom säger de “You know you brought this on 

yourself, Teena”, vilket blir ett sätt att distansera dem själva från brottet och avsäga sin skuld i 

utförandet. 

2.2.4.3 Sammanfattning 

Kim har inte berättat om sitt ifrågasättande av sin identitet till någon annan än Momo, som i 

sin tur försöker att prata om det med Bella för att försöka få henne, och sig själv, att förstå vad 

som händer med honom. Under filmens gång är det ingen som reagerar negativt på Kims 

ifrågasättande av könsidentitet, förutom Bella som reagerar på att han är lite annorlunda, men 

det behandlas överlag mer som en nyfikenhet från Kims sida och han tillåts vara just det, 

nyfiken. Det är omständigheterna och Kims beteende som gör att han blir konfronterad, snarare 

än att det är samhället som tvingar honom att vara någon han inte är. I Brandons fall gäller 

detta inte riktigt. Lana är egentligen den enda i hela filmen som accepterar honom som han är. 

Alla de andra omkring honom nekar till hans könsidentitet och kallar honom för kvinna. Detta 

kan tolkas som att Lana har mer empatiska egenskaper än de övriga karaktärerna och kan se 

bortom vad normerna säger, till exempel som att hon nämner att hon också har “weird stuff” i 

sitt liv. Detta kan bidra till att hon har en större förståelse av vad Brandon går igenom, fastän 

vi inte vet vad hon syftar på hos sig själv. I och med att männen i hans närhet vill forcera fram 

vetskapen om att Brandon inte är en “man” så visar detta på hur de blir upprörda när Brandon 

inte håller sig till hur de tycker han ska vara, utan att han ger sig in på deras territorium. Kim å 

andra sidan påverkas av detta genom att han träder in på detta territorium som 

maskulinitetsnormer “äger”. I Brandons fall blir han direkt konfronterad av samhället angående 

sin identitet men för Kim är det snarare så att samhället indirekt stoppar honom genom att han 

skapar rädslor i sig själv och tror att han kommer bli negativt bemött. Normerna är naturligt 

inbyggda i dem i och med att de är fostrade i ett normstyrt samhälle. Det kan vara så att Brandon 

är säkrare i sig själv och kan därför ha en stabilare relation till sin maskulinitet, medan Kim 

inte har hittat den stabiliteten än och därav är det de inre konflikterna som är de dominerande i 

hans liv just nu.74 
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3 Diskussion 
Karaktärerna i filmerna vi har analyserat visar främst inte en strävan efter att få vara en del av 

normen, utan en del av samhället. Dock är deras drivkraft inte endast att få bli accepterade av 

andra, men också att tillåtas acceptera sig själva, vilket det också delvis styrs av samhällets 

normer. Normer är inte någonting som vi har bestämt, utan det är någonting som samhället har 

skapat. Denna uppsats är i grunden ett ifrågasättande av det behov vi har av att alla ska följa 

ett visst mönster och att om någon går utanför den normen vi har byggt upp under en längre 

tid, så blir många människor provocerade vilket direkt följer queerteorins centrala 

utgångspunkter.  

Om vi återkopplar till David Gauntletts påstående om att folk kan reagera negativt när 

samhällsnormer bryts75, så har många ett tvång i att berätta att saker ska vara som det alltid har 

varit och att det inte går att ändra på, till exempel vilken kropp vi föds i och att ens biologiska 

kön är det “enda rätta”. Vi påverkar normer genom att bryta mot dem och om filmskapare 

lägger fokus på att skriva nyanserade karaktärer istället för att göra stereotypiska skildringar 

kan vi med stor sannolikhet påverka den bild vi ger samhället av just transpersoner. Som vi 

nämnde i bakgrunden menar Gripsrud att vi som människor påverkar vad som produceras i 

media76 genom att visa att det finns en efterfrågan och endast på det sättet kan vi få se oss 

representerade, har vi då en rätt att kräva att bli representerade nyanserat? När det som i detta 

fallet dessutom handlar om unga människor så är det extra viktigt att representationerna är 

respektfulla. Om det exempel som tidigare stod i GLAADs rapport77 om hur någon hade kräkts 

i resultat av att ha haft sex med en transperson, når någon som identifierar sig som trans skulle 

detta kunna ge dem en negativ syn på sig själva. Vi tänker att både Kim och Brandon under 

deras liv har blivit påverkade av vad de sett i media om både män och om transpersoner, och 

om dessa representationer varit ogynnsamma kan det ha påverkat en osäkerhet i relation till 

sina könsidentiteter. Möjligtvis även en rädsla att andra i deras omgivning tycker och tänker 

som skadliga porträtteringar kan visa, då vi lär oss mycket om omvärlden genom det media 

presenterar. 

Att det endast kom ut en film med en transperson som karaktär från de stora filmbolagen 

under ett år gör det möjligt för många personer att faktiskt välja bort dessa filmer och välja att 

inte “utsättas” för transpersoner. Att inkludera fler nyanserade transkaraktärer i film, både som 
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huvudkaraktärer och bakgrundskaraktärer, kan bidra till att fler människor blir “vana” att se 

dessa personer i media och sakta men säkert förstå att det faktiskt bara handlar om precis vilken 

människa som helst. Det är också viktigt att skapa nyanserade karaktärer för att transpersoner 

inte ska behöva ta avstånd från den representation som de faktiskt får.  

Det kan tolkas som en generationsfråga om hur vi uppfattar transpersoner, som till 

exempel texterna av Rigney78 och Wallenberg79 tar upp, att det finns homosexuella som har 

“bytt kön” för att passa in i samhällets normer för att undvika den homofobi som funnits genom 

tiderna, vilket är någonting vi inte har tänkt på innan. Det har fått oss att reflektera över detta, 

speciellt angående Brandon och hur han förhåller sig till sin identitet. Vi har tolkat Brandon 

som att han agerar som en man för att han känner att han är det, men en del av drivkraften kan 

också vara att han blir skrämd till detta på grund av att det finns en sådan stark homofobi i 

området. Vi kan inte med säkerhet säga att det är det ena eller det andra men att ha i åtanke är 

att vi idag har ett öppnare förhållningssätt till kön och det är friare att definiera sig mer flytande 

än hur det såg ut när filmen kom, och även när Rigney skrev artikeln. Som Wallenberg skriver 

i sin artikel så genomgick de två männen i dokumentären sina korrigeringar 1967 respektive 

1994 vilket överensstämmer med det Rigney diskuterar angående Brandons strävan efter 

identitet. 

Brandon är formad av den hegemoniska maskuliniteten som existerar i området, vilket 

specifikt syftar på hans önskan att bli en ”normal” familjefar och make. Det visar sig även i hur 

han lever ett liv fyllt av våld och kriminalitet samt konsumerar mycket alkohol. När vi möter 

de övriga männen i Boys Don’t Cry så stämmer det överens med hur Brandon uttrycker sin 

maskulinitet. I Kims fall blir vi som tittare inte presenterade för några goda manliga förebilder 

och vi kan då anta att han formar sin maskulinitet från de män som vi blir presenterade för, i 

första hand de killarna i skolan som trakasserar och mobbar Kim och senare även av Tony. Då 

dessa män i hans omgivning kan ha format sin egen maskulinitet efter den hegemoniska 

maskuliniteten är det inte konstigt att Kim själv formar sig efter den normen. 

Det kan tolkas som att de övriga karaktärerna förhåller sig sundare till könsidentiteten 

i Pojkarna än i Boys Don’t Cry, till exempel när Momo säger “Tänk om Kim faktiskt är en 

kille?” och när hon senare förklarar för Kim att han är en kille fast han ser ut som en tjej. Som 

vi tidigare har nämnt så benämner karaktärerna Kim med kvinnliga pronomen men det är aldrig 

någon som ifrågasätter hans identitet på det sättet som många ifrågasätter Brandon och 

                                                
78 Rigney, 13. 
79 Wallenberg. 
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medvetet felkönar honom. Även om Lana har ett gott förhållningssätt till Brandons identitet så 

är det en överliggande negativ stämning om hur könsidentiteten nämns. Den strävan som Kim 

och Brandon har att bara få existera är en giltig strävan men vi tycker att deras önskan inte 

besvaras i filmerna. Liksom att mensen agerar som ett hot mot karaktärernas könsidentitet, så 

porträtterar filmskaparna könsidentiteten som något som karaktärerna inte har rätt till. Att 

narrativet kommer från ett normstyrt perspektiv gör att hur de porträtteras också blir normstyrt. 

Vi uppfattar narrativet som att det berövar karaktärerna sin könsidentitet. 

Att transpersoner ofta porträtteras som onda eller offer bidrar till att dessa karaktärer 

kan känna en hopplöshet. I de båda filmerna får karaktärerna ett olyckligt slut då Brandon blir 

mördad och Kim åker ut i skogen med en pistol. Detta innebär att dessa karaktärer, trots att 

vara nyanserade, komplexa och enligt oss värdiga karaktärer, passar in i det mönster av hur 

transpersoner porträtteras. Att de berövas ett lyckligt slut kan skapa reflektioner om att det är 

ouppnåeligt att få ett bra liv som transperson. Då transpersoner i sig ofrivilligt ifrågasätter dessa 

normer som talar om hur vi som människor bör se ut och agera, blir Kim och Brandon 

automatiskt symboler för denna ifrågasättning. Om de då blir symboler för deras 

könsidentiteter, vad blir då symptomen av att de blir berövade detta och att de inte får ett 

lyckligt slut? 

3.1 Slutsatser 

I både Pojkarna och Boys Don’t Cry upptäcker vi att huvudkaraktärerna till en viss del känner 

sig säkra i sina identiteter. Kim är till en början osäker men testar sig fram genom att nämna 

sina funderingar för sin bästa vän. Han blir snart mer säker på vem han är men narrativet låter 

honom aldrig under berättelsens gång få en balans i relation till sin könsidentitet och därmed 

inte ett lyckligt slut. Brandon däremot, vet redan från början vem han är och får genom hela 

filmen vara säker på det. Han har goda utsikter men inte heller han tillåts leva ut sin identitet 

till fullo. I Pojkarna behandlar de övriga karaktärerna Kims könsidentitet med omsorg och 

försiktighet vilket tyder på ett moget förhållningssätt från omgivningen. I Boys Don’t Cry får 

Brandon stöta på mycket hat och motgångar angående sin könsidentitet även om han till viss 

del också möts av acceptans.  

Vi har kommit fram till att karaktärernas könsidentiteter porträtteras på ett sätt som 

berövar dem deras frihet att vara dem de är. Detta är ett resultat som vi inte räknade med att 

komma fram till, eftersom vi vid första anblick fick ett mycket gott intryck av karaktärerna. 

Under analysens gång har vi dock insett att det krävs mer till en karaktär än att vara nyanserad 
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och komplex för att ge en rättvis porträttering, och trots att både Kim och Brandon är det så 

lämnar filmerna publiken med en sorgsen eftersmak. 

4 Slutord 
Både Pojkarna och Boys Don’t Cry är filmer som kommer att fortsätta ses av många olika 

människor i framtiden, men då ingen av karaktärerna får lyckliga slut, hur påverkar det då 

publiken? Filmskapare har ett stort ansvar att berätta historier som bekräftar människor för att 

få dem att känna en tillhörighet i samhället. Det krävs en variation av porträtteringar för att 

skapa en jämnt fördelad representation av både sorgliga och lyckliga berättelser. Men kan det 

krävas av media? Är det vår plikt att uppfylla detta behov? Vi hoppas att denna uppsats kan 

bidra till en reflektion om hur komplexa och variationsrika porträtteringar kan skapas, men 

även bidra till diskussion och tankegångar gällande hur publiken uppfattar karaktärerna och 

deras påverkan hos individen och samhället. Vi vill hävda att publiken har rätt till, men inte 

ska behöva kräva, rättvisa porträtteringar av sig själva. Då vi har undersökt porträtteringen av 

just transmän anser vi att de förtjänar att se en bättre bild av sig själva. Genom att vi som 

filmskapare skapar fler nyanserade och positivt porträtterade transkaraktärer kanske fler 

transpersoner vågar öppna sina dragkedjor.  
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