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Sammanfattning 

 
Bakgrund 

Arbetat grundar sig i likheter mellan två skönlitterära verk. Utanförskap finns skildrat i de 

båda romanerna vilket jämförs med varandra. Utanförskapet handlar om homosexualitet, 

etnicitet och klass. Med hjälp av valda teorier diskuteras utanförskapen på liknande sätt. 

Familjekonstruktionen är i båda romanerna central och är ett av desätt utanförskapet visas upp 

genom. 

Syfte 

Syftet med arbetet är att analysera och jämföra utanförskapen i Torka aldrig tårar utan 

handskar och Kalla det vad fan du vill. 

Metod  

Arbetet har en kvalitativ metod som bygger på analys av romanerna och att arbeta 

komparativt. 

Resultat 

Resultatet av arbetet har visat att utanförskapen i romanerna påminner om varandra. Att 

familjen är det viktigaste i båda romanerna framgår också, och är ett sätt ta sig ur ett 

utanförskap. Att konstruera en egen gemenskap, inte helt olik en familj är något som sker i 

båda fallen och är vad som hjälper huvudkaraktärerna att skapa tillhörighet. 
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Där inne väntar den. Den andra världen. Där allt är upp och ner. Där alla är som han. Den värld 

han sökt sig bortom Koppom för att hitta. Därinne ska de omfamna honom och hälsa honom 

välkommen hem. (Gardell 2012, s. 147) 

 

1. Inledning 
 
Drömmen om att få passa in, om att hitta en plats där man inte är avvikande, och där alla är 

lika, är en dröm vi känner igen från ett flertal verk genom historien. Temat har haft aktualitet 

ända sen antikens dagar, och har gjort sig påmint i alla dess olika skepnader. Judarnas uttåg ur 

Egypten från Gamla testamentet, H.C. Andersens Den fula ankungen från 1843, och Wilhelm 

Mobergs romansvit Utvandrarna från 1949 - 1956, upprepar denna dröm: drömmen om den 

andra världen på andra sidan Atlanten, drömmen om att inte vara den ankan som har avvikande 

färg på fjädrarna, eller drömmen om att få leva sitt i liv i lugn och ro utan krig och förföljelse. 

Över hela världen genom historien gör sig detta tema gällande i nya böcker. Utanförskap är ett 

väl etablerat och förekommande tema i moderna romaner, och diskuteras av ett flertal forskare. 

Vad utanförskap handlar om är att i någon mening inte vara med ”innanför”, utan att man blir 

lämnad utanför. Vad som finns innanför eller vem som bestämmer reglerna, avgör vilka som 

hamnar utanför, marginaliserade och satta i utanförskap. Oavsett vilket utanförskap man talar 

om så återkommer samma fråga, hur vänder man utanförskapet, och hur hamnar man innanför. 

Om det handlar om avvikande sexualitet, eller politiska åsikter, eller kanske rent av fysiska 

hinder så kommer man inte ifrån frågan, hur kommer vi utifrån och in.  
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1.1. Jonas Gardell 
 

I november 1963 i Täby föds Jonas Gardell som växer upp i ett medelklasshem, son till 

professorn Bertil Gardell. 2012 skriver han vad han själv säger är hans viktigaste verk någonsin, 

boken Torka aldrig tårar utan handskar. Detta är en bok som skildrar två unga mäns resa från 

ett utanförskap in i en gemenskap som ska visa sig ha dödligt utfall. Denna bok är intressant att 

diskutera av flera olika anledningar vilket är en del av vad denna uppsats avser handla om. Vad 

uppsatsen fokuserar på är det utanförskap som Gardell framställer, vilket är ett utanförskap som 

handlar om homosexualitet och att stå utanför den sociala omsorgen i någon mening. Under sitt 

författarskap har Gardell sedan debuten 1985 utkommit med inte mindre än 20 böcker, för att 

inte nämna teaterpjäser, filmmanus, och shower han satt upp. Detta gör honom till en av våra 

mest produktiva författare och en av få som säljer över 100 000 exemplar av sina böcker, som 

får 2 miljoner människor att se hans serier på tv, och säljer slut shower på löpande band. Gardell 

säger i en intervju att han har ett blygsamt budskap med Torka aldrig tårar utan handskar ”Att 

förändra världens syn på homosexuella” (Hansson 2013). Detta arbete kan därför ses som en 

förlängning av Gardells budskap, att synliggöra och fortsätta diskutera problemet Gardell har 

uppmärksammat. 

Jonas Gardell har utkommit med böcker som behandlar homosexualitet tidigare, t.ex. 

Passionsspelet (Gardell 1985). Likaså har han skrivit två böcker om teologi, vilka har belönat 

honom med graden hedersdoktor.  

              Gardell var ett mobbat barn och fick tröst i tanken att Gud var på hans sida. Stora delar av hans bok (Om  

              Gud e.a.) sammanfattar detta utanförskap, känslan av hur det är att vara ensam i världen (Parikas, 2009).  

Detta speglas i flertalet av Gardells böcker inte minst i Torka aldrig tårar utan handskar där 

homosexualitet och religion är centrala delar. Vad som gör det intressant är av samma anledning 

som det är intressant att se varför Ulrika från Västergöhl är den enda som inte blir smittad av 

loppor på färjan till Amerika (Moberg, 1949, s. 321), då hon är icketroende och dessutom 

prostituerad. Moberg använder sig av viss kritik mot kyrkan i och med passagen i Utvandrarna, 

likaså kritiserar Gardell kyrkans syn på homosexuella. Karaktärerna i Torka aldrig tårar utan 

handskar blir smittade av HIV och den enda som till slut överlever är det före detta Jehovas 

vittnet Benjamin. Torka aldrig tårar utan handskar är förutom den uppenbara titeln vilken 

hämtar referens i Uppenbarelseboken, även full av andra religiösa referenser. Att Gardell tar 

nytta av sin teologiska kunskap ger honom möjlighet att förstärka känslan av utanförskap då 

det enligt bokstavstroende är en synd att vara homosexuell. Likaså att göra upp med sin familj 
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är något kyrkan inte uppmuntrar vilket också visar vilka synder de homosexuella männen gör 

sig skyldiga till.  

 

1.2. Marjaneh Bakhtiari 
 

I Mars 1980 i Teheran föds Marjaneh Bakhtiari, som på grund av krig och förföljelse tvingas 

lämna sitt land 1987 och fly med familjen till Sverige. Hon är numer bosatt i Malmö. Bakhtiari 

har utkommit med tre romaner vilka samtliga handlar om utanförskap. Utanförskapet handlar i 

dessa fall om etnicitet och religion. Drömmen om att få passa in gör sig gällande även här, 

drömmen om att få göra vanliga saker tillsammans med vanliga människor är vad både Gardell 

och Bakhtiari tar upp i sina böcker. Kalla det vad fan du vill är Bakhtiaris debutroman från 2005 

där en ung flicka söker en plats i det svenska samhället. Trots att Gardells och Bakhtiaris böcker 

utspelar sig på olika platser, i olika tider, behandlar olika ämnen, så finns påfallande likheter i 

utanförskapen och hur de framställs. Något som är gällande i båda fallen är hur familjerna spelar 

centrala roller. Familjens konstruktion som gemenskap blir i båda romanerna också ifrågasatta. 

Att bli fri från sin biologiska familj kan vara ett sätt att påbörja en resa in i vuxenvärlden, i 

något fall också fullända den. Detta är vad uppsatsen kommer att handla om.   

 

1.3. Bakgrund 
 

Romaner med tema utanförskap har alltid fascinerat undertecknad, och ett 30-tal på området 

har lästs. I och med det föddes idén att göra ett arbete där utanförskapet undersöks och jämförs. 

Något som gäller de flesta av romanerna som lästes inför detta arbete är att familjen i nästan 

alla fall är viktig för intrigen. I boken Kan du säga schibbolet? (Bakhtiari 2008) skildras ett 

utanförskap som handlar om integration och religion. Vad Bakhtiari gör är att via sidohändelser 

i boken visa upp en bild av att det inte är de utsatta människorna som kommit till Sverige från 

Iran som beter sig besynnerligt utan de infödda svenskarna. Familjen i denna bok spelar en 

viktig roll då den unga flickan gör motstånd mot sin far.  

Likaså använder sig Gardell av liknande verktyg i Torka aldrig tårar utan handskar för att visa 

upp en bild av de homosexuella männen där de ingår i en stark gemenskap, en stark familj, och 

karaktärerna som står utanför gemenskapen är de som faktiskt beter sig annorlunda. 

Utanförskapet blir i och med dessa böcker ifrågasatt vilket också är vad som gör det intressant. 
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Familjekonstruktionen är alltså vad som står i centrum i romanen och den enda familjen som 

inte är självklar är den biologiska. Att göra uppbrott från sin familj är enligt tradition ett starkt 

brott, som i detta fall också blir ett straff för föräldrar som inte trott på eller bekräftat sina barn.  

 

1.3.1. Invandrarsvenska 
 
Även i Jonas Hassen Khemiris Ett öga rött (2003), ser vi exempel på hur familjen blir ifrågasatt. 

Den unge Halim redogör för vad som gått fel med den svenska integrationsplanen, hans 

antagonist i romanen är hans egen far som hävdar att de måste lära sig svenska traditioner och 

språket för att de bor i Sverige. Hassen Khemiri skrev denna roman med ett språk som dessutom 

satte starkt avtryck på den svenska litteraturen och har lett till en kontroversiell debatt, vilket är 

värt att nämna inför detta arbete då Kalla det vad fan du vill innehåller inslag av brutet språk. 

Kritikerna ville ge böcker skrivna på detta språk prefixet invandrar – innan litteratur. Detta 

prefix blev mycket diskuterat och gjorde starkt avtryck. Romanen fick kritikerna att reagera och 

komma med påståenden som att invandrare bör hålla sig långt ifrån litteraturen och språket 

(Hansson, 2003), samt att det är på detta sätt det går om man låter författare med annat 

modersmål än svenska skriva romaner. Vad som syftades på var språket huvudkaraktären Halim 

pratar, eller tänker på i romanen, det som kallas invandrarsvenska (Kotsinas, 2005) genom 

boken. Kotsinas redogör för människors behov av att kommunicera och att världen och 

människorna förändras varje dag (2005, s. 11). Resultatet blir att människan behöver nya sätt 

att kommunicera på, vilket i sin tur leder till invandrarsvenska. Denna svenska som är mycket 

kontroversiell förklarade Hassen Khemiri inte berodde på bristande kunskaper i svenska språket 

utan används med avsikt att ge karaktären uppenbara attribut som handlar om utanförskap då 

det visar att talaren av blattesvenskan inte har samma möjligheter att uttrycka sig adekvat som 

den som har svenska som modersmål. Att låta en karaktär genomskåda den svenska 

integrationsplanen på felfri svenska ger inte samma effekt som när en karaktär gör det på bruten 

svenska. Hassen Khemiri förklarar i en intervju i GP (Branner, 2008) att Halim inte speglar 

författarens eget språk, utan snarare talar en konstruerad variant av det.  

Detta sätt att skriva på har inspirerat ett flertal författare. Douglas Foley har släppt tre romaner 

i Shoo Bre-serien där karaktärerna talar invandrarsvenska, Marjaneh Bakhtiari har släppt två 

romaner på samma språk, varav hennes debutroman Kalla det vad fan du vill har uppenbara 

likheter med det språk som Hassen Khemiri blev uppmärksammad för. Språket i Bakhtiaris 

romaner har en central roll, varför det blir intressant att analysera. Titeln i Bakhtiaris roman 
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speglar det problem Hassen Khemiri fick erfara. Att först bli sedd som invandrare, sedan 

muslim, efter det möjligen författare eller journalist, och sist som den hon är (Neumann 2005). 

Därför blev titeln ett sätt att spegla hur hon själv vill bli sedd men lagt ner ambitionen om.  

 

 

2. Syfte 
 
Syftet med arbetet är att analysera och jämföra utanförskapen i Torka aldrig tårar utan 

handskar och Kalla det vad fan du vill. Karlsson, et al (2013) presenterar forskning om 

utanförskap som saknar delarna sexualitet och etnicitet. Stigendal (2004) skriver att det krävs 

ett innanförskap för att utanförskapet ska bli till. Där tar detta arbete avstamp och avser 

undersöka hur utanförskap skildras i litteraturen samt hur dessa utanförskap i mångt och mycket 

påminner om varandra. Att utanförskap är ett väl etablerat och känt motiv bekräftas av bland 

annat Nikolajeva (2004). Även Boglind och Nordenstam (2010) redogör för att utanförskap är 

ett vanligt förekommande problem i samhället. Med anledning av det blir det ett vanligt 

förekommande tema och motiv i litteraturen. Vad som däremot saknas i de båda nämnda 

böckerna är beskrivning om hur utanförskap skildras och hur det kan uppstå.  

Genom den forskning som finns idag om utanförskap analyseras och jämförs de båda 

romanerna för att se om det stämmer överens med den bild nämnd forskning ger av utanförskap, 

om den går att bekräfta eller rent av måste kompletteras. Där vare sig Nikolajeva eller Boglind 

och Nordenstam beskriver hur utanförskap skildras kan detta arbete vara ett komplement till 

den redan existerande forskningen.  

 

2.1. Avgränsning 
 
Detta arbete kommer att avgränsas genom att inte fokusera på utanförskapet i politisk mening, 

utan snarare etniskt och socialt. Den politiska debatten överlämnas alltså härmed åt ett annat 

arbete vilket ger möjligheterna att bortse från det utanförskap som orsakas rent politiskt. Sociala 

och etniska utanförskap kommer därför att redogöras för utan hänsyn till politik i någon mening.  
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2.2. Frågeställningar 
 
Hur framställs utanförskap i romanerna Torka aldrig tårar utan handskar samt Kalla det vad 

fan du vill? 

Hur påminner dessa utanförskap om varandra?  

Hur väl stämmer dessa utanförskap överens med den forskning om utanförskap som idag finns 

på området? 

 

 

3. Metod 
 
En kvalitativ forskningsmetod kommer att användas. Allwood (2004) tar upp hur en kvalitativ 

metod appliceras på litteratur. För att kunna använda en kvalitativ metod krävs att begreppen 

man vill undersöka tydligt är definierade. Begreppet utanförskap och hur det ska undersökas 

finns definierat under Tidigare forskning och Teori. Dessa definitioner av begreppet 

utanförskap kommer att ifrågasättas, bekräftas, och diskuteras för att svara på samtliga tre 

frågeställningar. För att redogöra för hur utanförskapen framställs i romanerna, kommer 

närläsning att genomföras. Vidare används narratologiska verktyg hämtade från Nikolajeva 

(2004), Kjersén Edman (2011), och Bergsten (2002). I dessa tre böcker om litteratur finns 

redogjort för hur man identifierar tema och motiv, hur man analyserar karaktärer och sätter dem 

i relation till varandra, hur karaktärsdynamiken är viktig för intrigen, och hur olika markörer 

används för att leda händelseförloppet åt något håll. En fullständig narratologisk analys kommer 

inte att genomföras, snarare kommer det fokuseras på karaktärer och relevanta motiv och teman. 

Tre olika definitioner av begreppet utanförskap som alla beskriver vad utanförskap i någon 

mening är, kommer att stå i centrum för arbetet. Dessa finns beskrivna under Tidigare forskning 

och används också i viss mån som teoretisk utgångspunkt. 

För att svara på den andra punkten under frågeställningen kommer en komparativ studie av de 

två romanerna att genomföras av för ämnet relevanta delar. Verktyg för en komparativ studie 

hämtas från Bergsten (2002) och Nilsen (1998).  
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För att svara på den sista frågeställningen kommer de tankar och definitioner av begreppet som 

finns om utanförskap att annekteras genom analyserna och diskussionen för att knyta an till var 

detta arbete tar avstamp. Denna fråga är genomgående under hela arbetet. Definitioner av 

begreppet utanförskap och den teoretiska anknytningen kommer under resultat inte att tilldelas 

egna stycken utan kommer löpande genom texten att återkopplas till. 

 

 

4. Tidigare forskning 
 
Tre olika definitioner av utanförskap kommer att beskrivas. Dessa finns presenterade i litteratur 

som tar upp vad utanförskap handlar om eller vad som ligger till grund för det.  

 

4.1. Det är Sverige som avviker 
 
Från Det är Sverige som avviker (Palm & Josefson, 2007) får vi exempel på fjorton elever med 

spridd etnicitet som blir intervjuade. Frågorna som ställs handlar om minnen från barndom, 

skolgång, familjehierarkier, och vad som har varit svårt att förstå eller ta till sig under 

uppväxten. En fråga som ställs ungdomarna är vilken syn man har på äldre människor och 

vilken respekt de får. I svaren visar det sig att man över mer eller mindre hela världen tilltalar 

äldre med epitet eller titel som farbror eller liknande, aldrig vid namn. Respekten för äldre är 

vad resultatet visar är avvikande för Sverige då de tillfrågade ungdomarna aldrig skulle våga 

tänka sig att tilltala sina föräldrar med något annat än respekt vilket enligt forskningen saknas i 

Sverige. Resultatet visar inte helt överraskande att det som faktiskt är rent avvikande bland alla 

dessa ungdomar, är den svenska normaliteten, gentemot övriga världen. Titeln Det är Sverige 

som avviker anspelar på detta och gav iden om att utanförskapet med all nödvändighet inte 

behöver betyda att man beter sig annorlunda eller avvikande. Detta kommer att återkopplas till 

under analysen av Kalla det vad fan du vill. Påfallande likheter finns mellan händelserna i 

romanen och vad som finns att läsa i publikationen.  
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4.2. Utsatthet, marginalisering och utanförskap 
 
Karlsson, Kuusela och Rantakeisu (2013) tar upp begreppet utanförskap i Utsatthet, 

marginalisering och utanförskap . Utanförskap definieras som ett sätt ”att benämna den sociala 

utsattheten” (2013, s.21). Denna sociala utsatthet definieras inte om den handlar om etnicitet, 

klass, eller sexualitet. Dock pekar förvånansvärt mycket på att det i första hand handlar om 

klass i denna forskning, då ordet sexualitet inte nämns i boken. Hur ett utanförskap uppstår, hur 

tillståndet tar sig uttryck, och regeringens förslag till hur man ska minska klyftorna, finns väl 

redovisade i forskningen. Dock saknas en angelägen del: sexualitet. Detta är förvisso något 

Gardell tagit till vara på vilket visas av hans romansvit Torka aldrig tårar utan handskar, som 

ju tar upp ett utanförskap som handlar om att homosexualitet och stigmatisering av och från 

samhället på grund av vem man väljer att vara. Karlsson, Kuusela och Rantakeisu ser 

utanförskapet ur ett klassperspektiv vilket är något som under analysen kommer att återkopplas 

till och även att ifrågasättas. 

 

4.3. Framgångsalternativ: mötet i skolan mellan utanförskap och 
innanförskap 
 
Mikael Stigendal (2004) definierar begreppet utanförskap som att man utestängs från ett 

sammanhang av sociala relationer (s.44). Han hävdar också att det måste finnas ett 

”innanförskap”, för att det ska kunna existera ett utanförskap. Det måste ju finnas något att stå 

utanför för att hamna i ett utanförskap. Stigendal skriver att man själv kan välja att stå utanför 

därför att man inte vill skriva under på innanförskapets villkor. Vad som kan utspela sig i ett 

sådant läge är att de som är satta i utanförskap skapar sig en egen gemenskap som blir deras 

innanförskap med sina egna regler och villkor. Begreppet innanförskap kommer att användas 

genom analys och diskussion och syftar i samtliga fall tillbaka på Stigendals definition av 

begreppet utanförskap. Stigendals tankar om utanförskap kommer också till viss del ligga som 

teoretisk grund för arbetet. 

Dessa definitioner om vad begreppet utanförskap är och handlar om kommer ligga till grund 

för hur romanerna analyseras, jämförs, och återkopplas till frågeställningarna. Begreppen 

kommer att ifrågasättas, bekräftas, och diskuteras. 
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5. Teori 
 
Gardells bok handlar om ett utanförskap för i första hand homosexuella och hiv-smittade, 

Bakhtiaris om ett utanförskap från sociala sammanhang och relationer på grund av etnicitet och 

religion. Dessa två skilda berättelser kan uppfattas som skilda när det gäller diskussionen om 

romanerna, dock kan man med hjälp av valda teorier tala om utanförskapen på liknande sätt. 

Två olika teoretiska utgångspunkter ligger till grund för diskussionen, för arbetet med analys 

finns också narratologiska teorier. 

 

5.1. Erving Goffman 
 
Den första teorin och den som används i huvudsak är Erving Goffmans stigmatiseringsteori 

som finns redovisad i Stigma: den avvikandes roll och identitet (2011). Goffman tar upp 

begreppet stigmatisering, vilket i detta arbete har relevans. Stigmatisering handlar om att vara 

märkt med ett attribut vilket gör att den märkte hamnar utanför ett socialt sammanhang i någon 

mening. Detta leder till att självuppfattningen reduceras och skalar bort delar av identiteten, och 

den märkte hamnar i utanförskap. Samhället skapar normer som är rådande och gäller för att 

delta i Stigendals (2004) innanförskap. Dessa normer skapas utifrån ett ideal som krävs för att 

medlemskap ska bli aktuellt. Goffman tar upp tre olika stigman, kroppsliga, psykiska, och 

sociala. För detta arbetes relevans kommer fokus ligga på psykiska och sociala. Det psykiska 

stigma som utspelas i Torka aldrig tårar utan handskar handlar om avvikande sexualitet och 

stigmatisering från den ”normala” gruppen som är heterosexuella. Det sociala stigma som finns 

i Kalla det vad fan du vill, handlar om utanförskap i samhället med anledning av invandring, 

religion och andra normer än de man är van vid.  

De som avviker från det normala stigmatiseras och lämnas utanför gruppen. Goffman hävdar 

att den som inte ingår i gemenskapen inte upplever sig själv som avvikande förrän den 

normerande gruppen börjar se på den stigmatiserade som avvikande. Då uppstår sociala 

problem för den stigmatiserade, vilket är vad denna teori om stigmatisering syftar till. Teorin 

om stigmatisering kommer att återkopplas och användas som verktyg under analys och 

diskussion.  
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5.2. Socialt och kulturellt kapital 
 
Lalander och Johansson diskuterar i Ungdomsgrupper i teori och praktik (2012) Pierre 

Bourdieus begrepp socialt och kulturellt kapital, vilket är till skillnad från rent ekonomiskt 

kapital som spelar roll för hur man uppfattar och bedömer människor. Även denna teori om 

kapital kommer att användas i arbetet. Detta kapital delas in i tre olika delar. Det första är 

ekonomiskt kapital som handlar om tillgångar och likviditet. De andra två som kommer att ha 

relevans för arbetet handlar om socialt och kulturellt kapital. Det kulturella kapitalet tillägnas 

man genom utbildning eller annan status som ger en person trovärdighet eller tillträde till en 

finkulturell skara. Inkorporerat kapital är en term som Lalander och Johansson tar upp, vilket 

handlar om kapital man skaffat sig genom att studera något eller lagt en längre tid på att träna 

upp någon förmåga.   

Det sociala kapitalet handlar om tillhörighet eller vem man förväntas vara på grund av släktskap 

eller annan bakgrund. Även vilket kapital omgivningen bekräftar dig för spelar här roll och blir 

intressant i diskussionen om Kalla det vad fan du vill. Det sociala kapitalet kan påverka vilket 

kulturellt kapital omgivningen bekräftar dig för. Begreppet socialt och kulturellt kapital blir 

också användbart för arbetet med Torka aldrig tårar utan handskar. Karaktären Benjamin har 

stora kunskaper om religion och har missionerat under många år för Jehovas Vittnen och 

uppfattas som en bildad man med goda kunskaper och stor potential inom den religiösa 

gemenskapen.  

 

5.3. Mikael Stigendal 
 
Stigendals (2004) definition om utanförskap kommer också att ligga som teoretisk grund då 

hans tankar tillsammans med Goffmans (2011) går hand i hand och på något sätt hjälper 

varandra. Stigmatiseringen från samhället och utanförskap från innanförskapet bekräftar 

varandra, dock uttalat på olika sätt. Därför platsar Stigendal även under teoriavsnittet.  
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6. Analys av utanförskapet i Torka aldrig tårar 
utan handskar 
 
Hur ser då utanförskapet ut i Torka aldrig tårat utan handskar? I denna analys kommer 

begreppet att vidgas något om vad utanförskap är, till att omfatta mer än den definition 

Karlsson, Kuusela & Rantakeisu (2013) kommer fram till, att stå utanför den sociala omsorgen. 

Här kommer delar att tas med som också handlar om att vara ensam då det är viktiga delar i 

romanen, och både bekräftar och ifrågasätter Stigendals resonemang. Likaså Goffmans 

stigmatiseringsteori som i mångt och mycket handlar om ensamhet gör sig gällande. 

 

6.1. Synopsis 
 
Romanen handlar om de två unga männen Rasmus och Benjamin som båda bryter upp med sina 

biologiska familjer och kommer att ingå i ett nytt sammanhang, en konstruerad familj 

tillsammans med andra homosexuella män. I romanen skildras både nutid (1982), och en dåtid 

från när huvudkaraktärerna är barn. Det finns också en tid som ligger närmre i tiden som 

utspelas på sjukhuset. Centrala teman i boken är kärleken från modern, acceptans och strävan 

efter att få passa in, samt utanförskapet som blir intressant då karaktärerna vänder på det till en 

gemenskap. Goffmans stigmatiseringsteori blir här intressant att applicera på det utanförskap 

Gardell framställer då jakten på en identitet som den man faktiskt är speglas i boken. Ett 

religiöst tema vävs också in i romanen vilket också titeln, vilken är hämtad ur 

uppenbarelseboken syftar på. Inte bara handlar det om stigmatisering från samhället i och med 

avvikande sexualitet, utan det är också ett brott mot de kristna värderingar som genomsyrar 

karaktären Benjamins familj. 

 

6.2. Analys 
 
Nedan följer analysen av hur utanförskap skildras i Torka aldrig tårar utan handskar. Analysen 

är uppdelad i fyra delar, sjukhusmiljö, Koppom, Benjamins hem, och Stockholm. Dessa fyra 

delar motsvarar både geografiska platser där olika delar av boken utspelar sig, och är även 

symboler för fyra olika familjer. I Koppom finns Rasmus biologiska kärnfamilj vilken han växt 

upp i och lämnar för ett liv i Stockholm. I Benjamins hem växer Benjamin upp tillsammans 
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med sin strängt religiösa familj vilken han senare lämnar för att medverka i samma liv Rasmus 

gör, i Stockholm. Begreppet Stockholm får här symbolisera den familj som är konstruerad av 

Paul. Denna familj kommer att åkerkommas till men familjen kommer att benämnas som den 

konstruerade familjen. Sjukhusmiljön är den plats där flertalet av karaktärerna i boken tar sina 

sista andetag. Den familj som finns där är dysfunktionell och det sista de ser, och är allt annat 

än omhändertagande. Kärleken från modern är i den sista familjen helt borta.  

 

6.2.1. Sjukhusmiljö  
 
Redan på första sidan skildras hur en ung man ligger ensam i ett rum på väg att dö. Att 

mannen skulle stå utanför den sociala omsorgen visas genom att när en av sjuksystrarna torkar 

bort en tår från mannens kind får hon en arg blick från kollegan som uppmanar systern att 

sprita händerna ordentligt. Detta sätt att distansera sig från den döende patienten som inte får 

veta av minsta känsla av empati eller medmänsklighet är det första som pekar på att mannen 

på något sätt står utanför och är värd att distansera sig från.  

Vid en passage på sjukhuset ligger Rasmus i sin säng och Benjamin sitter bredvid. Rasmus är 

svårt sjuk och väntar på döden vilken sekund som helst. När Benjamin inte längre känner att 

Rasmus andas får han panik och kallar på en sköterska som håller upp en spegel framför Rasmus 

mun och visar att han visst andas eftersom det bildas en lätt imma på spegeln. Stycket efter får 

vi istället följa Rasmus som barn då han skrivit sitt namn på en fönsterruta, i imman som bildats 

då han andats på rutan. Dessa händelser påminner i mångt och mycket om varandra, dock med 

skillnaden att på sjukhuset så lämnar sköterskan Rasmus ensam, som att hon har något viktigare 

för sig och går. Det som händer när Rasmus är barn är att han får en omfamnande kram av sin 

mor och vi får veta att Rasmus känner den kärlek och värme bara en mor kan ge. Texten säger 

oss här att Rasmus blivit stigmatiserad, och marginaliserad av sin mor som i fallet på sjukhuset 

är systern som inte ger honom den kärlek en mor förväntas ge sina barn.   

En annan händelse som utspelas på sjukhuset, är när Benjamin sitter och läser ur 

uppenbarelseboken för den döende Rasmus. Gardell använder sig här av liknelser mellan röken 

från krematoriet där man kremerar homosexuella mäns kroppar, med hur man offrade lamm till 

gud, i detta fall Jehova. I någon mening kan texten här ge en känsla av upprättelse, då man 

offrade lamm som faktiskt var mycket värda för fåraherden, att man offrar de homosexuella 

 



16 

männens kroppar i krematoriet liknas med att de fortfarande har ett värde, och därför finns 

anledning att offra dem till gud.  

Sjukhusmiljön skildrar ett utanförskap som stämmer överens med Karlsson, et al (2013) 

definition, att stå utanför den sociala omsorgen. Detta är något som sker mer eller mindre 

ofrivilligt av karaktärerna som ligger hjälplösa och inte kan sätta något emot att de blir 

behandlade som att de inte existerar. De döende männen är stigmatiserade och märkta med 

attributet att de är farliga och innebär smittorisk.  

 

6.2.2. Koppom 

 

Den stad där Rasmus växer upp heter Koppom och ligger långt från Stockholm där boken 

senare utspelar sig. Koppom återkommer genom berättelsen med tillbakablickar från antingen 

Rasmus barndom eller för att få se vad hans mor och far samtidigt gör som parallellhändelser. 

En av de första kontakterna vi får med Koppom är när Rasmus är på väg att ge sig av till 

Stockholm för att flytta hem till sin moster. Rasmus får hjälp med packningen av sin mor och 

läsaren får följa med familjen genom samhället på väg till tågstationen. Det beskrivs detaljerat 

vad som finns genom samhället, och med omsorg berättas det att verksamhet efter verksamhet 

tvingats lägga ner eller stänga. På något sätt målas en bild upp av att Rasmus lämnar något 

som för länge sedan slutat fungera, vilket kan vara ett sätt att visa att Rasmus biologiska 

familj inte fungerar som den ska.  

Vid en passage alldeles innan Rasmus sätter sig i bilen kommer hans klasskamrater förbi och 

Rasmus mor vill då hälsa. Det vill inte Rasmus för han vet att de vet att han inte är som alla 

andra. På vilket sätt får läsaren här inte veta, dock blir utanförskapet påmint då det visar att 

Rasmus inte passar in i den stora skaran och inte ens vill säga hej då till sina barndomskamrater 

som han gått i skolan tillsammans med. Här blir Stigendals (2004, s. 45) definition aktuell, att 

man inte ingår i en gemenskap vilket dessutom bygger på att man inte vill vara med på de 

villkor innanförskapet kräver. Läsaren får i följande stycke veta att Rasmus varit mobbat som 

barn i skolan. En hel passage berättar i detalj om hur Rasmus blivit mulad av gul snö medan 

lärarna tittat på och inte brytt sig mer än att kommentera att de där pojkarna bara leker. 

Stigmatiseringen av Rasmus har här fått sin början och börjat sätta spår i Rasmus om vem han 

är och får honom att börja tvivla på sig själv. Detta är enligt Goffman vad som händer då man 

skalar bort del för del av sin självkänsla, att man inte längre vet vem man är. 
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En central händelse som utspelar sig i Koppom som pekar på att det är ett utanförskap det 

handlar om är när Rasmus tar studenten. Rasmus är det enda barnet i familjen som efter 

studentceremonin i skolan ska få åka studentflak hela vägen hem till Koppom från Arvika där 

skolan ligger. Det som ställer till det är att Rasmus inte har några vänner, och inte heller några 

syskon eller grannar som bor i Koppom vilket alltså resulterar i att Rasmus får ett helt eget 

studentflak. För att göra detta extra tydligt att Rasmus är ensam har det ställts upp en stol mitt 

på flaket där han får sitta och hålla fast sig för att inte ramla av. Föräldrarna är väl medvetna 

om hur ensam Rasmus faktiskt är på flaket men gör allt för att dölja skammen, och är istället 

överdrivet entusiastiska och tutar och filmar. Läsaren får längs vägen följa Rasmus på det 

ensamma flaket och se hur andra studentflak åker förbi där studenter står och trängs och skriker 

och festar. För att återkomma till Gardells religiösa referenser finns här stora likheter med Jesus 

vandring till Golgata. Denna vandring som i Nya testamentet slutade med korsfästelse, liknas i 

Torka aldrig tårar utan handskar med Rasmus färd för sista gången genom Koppom, till det 

nya livet i Stockholm, som ska visa sig ha dödligt utfall. Gardell ger en signal om att något med 

detta studentflak inte kommer att sluta lyckligt.  

Vid färdens slut har det samlats ett gäng med klasskamrater från Rasmus skola. En ur gänget 

tar ett halvätet äpple och kastar på Rasmus samtidigt som han skriker bögjävel. Rasmus 

föräldrar hör och ägnar följande stycke åt att försöka ignorera det de hört och frågar Rasmus 

om det de hört var sant. Mamman i familjen hörde tydligt vad gänget ropade, men Rasmus far 

är inte lika säker och anstränger sig för att låta händelsen försvinna och att inte lägga fokus på 

vad det faktiskt var de ropade. Återigen blir märkningen Goffman talar om aktuell, att det finns 

ett avvikande attribut som skiljer ut den stigmatiserade från mängden. 

Läsaren får följa med Rasmus som med sin mor och far är i skogen. Rasmus är då ett litet barn 

som frågar sin far om allt möjligt, vilket ju barn gör. Detta är första gången vi får möta den vita 

älgen. Rasmus far berättar att denna vita älg är annorlunda och att den därför borde skjutas. Han 

beskriver att älgen inte passar in och att det finns de som tycker att den borde få finnas kvar 

precis som alla andra älgar, dock tycker Rasmus far att den är en felprodukt som därför måste 

skjutas av respekt för aveln. Rasmus väljer här att opponera sig mot sin far och hävdar att den 

ju är en älg som alla andra och han får också mammans försvar till sitt argument. Fadern är 

bestämd men försöker dock göra sin son glad igen. Dock utan resultat för Rasmus har hört att 

hans far tycker att man ska skjutas om man inte passar in.  

 

Detta speglar tydligt utanförskapet som homosexuell och att vara det som inte passar in i 
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samhället vilket var den rådande synen på avvikande sexualitet den tid då boken utspelar sig. 

Att fadern dessutom tydligt redogör för sin ståndpunkt mot avvikande element är något Rasmus 

tar illa vid sig av då han redan då visste att han var avvikande i någon mening, för det har hans 

klasskamrater sagt då de mobbat honom. Att Rasmus tas i försvar av sin mor är något som går 

igenom hela boken, moderskärleken till ett barn. Detta gestaltas dels genom sjuksköterskornas 

sätt att behandla sina patienter, genom hur Rasmus och Benjamins mödrar behandlar sin söner, 

och hur Paul behandlar sina likasinnade i sin egen konstruerade familj.  

 

I Koppom finns också en granne vid namn Holger. Holger har ingen familj och inga andra 

vänner och medverkar därför istället på julmiddagar och andra högtider hemma hos Rasmus 

familj. Den funktion Holger har för berättelsen är ringa, dock hjälper han till att förstärka temat 

om utanförskap, då han också följer Stigendals definition av utanförskap, att man helt enkelt 

inte vill vara med som alla andra är. Holger återkommer vid fem tillfällen genom boken.  

När det är dags att fira jul, som är den största högtiden i Sverige då alla träffar sina familjer 

oavsett hur långt bort familjen än bor, så väljer Rasmus att inte åka hem till sina föräldrar. Detta 

är något som upprör föräldrarna som nu tvingas inse hur ensamma de faktiskt är under julen då 

de inte har några andra att fira med förutom sig själva, och den än mer ensamma grannen 

Holger, och mammans systrar. Holger fungerar här som en markör för att visa hur ensamma 

familjen är utan sin son. Att Rasmus säger nej till sin familj i detta läge visar att han istället 

tillhör en annan familj. Att han väljer att avstå från julfirandet är ett tydligt markerande från 

Rasmus sida. Rasmus föräldrar som hela tiden varit övertygade om att innanförskapet är i deras 

hem i Koppom börjar i och med detta inse hur ensamma de faktiskt är utan Rasmus. Rasmus 

sätter därför sina föräldrar i ett utanförskap och väljer att delta i sitt eget innanförskap, 

julfirandet hemma hos Paul tillsammans med sin nya familj, med likasinnade homosexuella 

män. 

Stigendal (2004) skriver att det krävs att det måste finnas något att vara med i, ett innanförskap, 

för att man ska kunna stänga ute någon från det, vilket resulterar i ett utanförskap. Rasmus har 

valt sida, och för att kunna definiera sig själv som en i gemenskapen måste han först definiera 

vem som inte får vara med, i detta fall hans föräldrar. Rasmus stänger ute sina föräldrar från 

julfirandet vilket är något de blir besvikna över. 

Att det avvikande inte finns i utanförskapet utan runtomkring, är det centrala i Palm och 

Josefsson (2007). Det avvikande under julfirandet finns i Torka aldrig tårar utan handskar hos 
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Rasmus föräldrar i Koppom som vid ett tillfälle försöker sig på att sjunga allsång. Detta blir 

avbrutet av Rasmus mor, som dessutom också lägger mer energi på att kommentera den torra 

skinkan än att ha det trevligt. Under hela julfirandet upprepar Rasmus mor för sig själv, Rasmus 

är inte här. Den näst sista delen i boken är vad som kan bekräfta alla dessa argument om att det 

avvikande inte finns i utanförskapet utan runtomkring. Det som händer på julafton är att den 

vita älgen plötsligt står i trädgården. Hela familjen reagerar på det som händer, resten av 

grannskapet ser det också. Detta är den vita älg som Rasmus far tidigare sagt borde skjutas då 

den avviker från det normala. Denna vita älg står nu i familjens trädgård på julafton som är den 

heligaste av alla dagar på hela året. Familjen har bytt ut ett avvikande element, mot ett annat, 

Rasmus mot den vita älgen. Älgen är en påminnelse om att det finns avvikande element bland 

dem, vilket de inte kan göra något åt. Vad texten säger oss här är att man inte valt att vara 

homosexuell, man kan inte sluta med att vara homosexuell utan man är det vare man själv eller 

samhället vill det. Hur man än försöker göra sig av med avvikande element, alltså hur gärna 

Rasmus far än vill skjuta den avvikande älgen kommer det alltid att finns kvar avvikande 

element, då älgen återkom till familjen, på den heliga högtiden julafton.  

 

6.2.3. Benjamins familj 
 
Benjamins troende familj i Stockholm får vi följa både i nutid (1982), och under Benjamins 

barndom. Den bild som visas upp är med en stark gemenskap, en kärleksfull familj, och något 

som nästan verkar för bra för att vara sant med stränder och bad, bönestunder, och gemensamma 

middagar. God moral och värderingar är familjens ledord. Dock visas utanförskapet i familjen 

genom att de tillhör Jehovas vittnen vilket inte helt olikt homosexualitet sågs som något som 

inte tillhörde den generella delen av befolkningen. Homosexuella fick glåpord efter sig på stan 

och hade svårt att hitta en plats i samhället. Jehovas vittnen på 80-talet fick dörren i ansiktet då 

de var ute och gick i tjänsten, det vill säga dörrknackning. Gemenskap enligt Stigendals (2004) 

definition är här intressant. Familjen väljer själva att vara Jehovas vittnen, vilket ställer stränga 

krav och har hårda villkor. Huruvida Benjamin valt att vara homosexuell är omöjligt att svara 

på, dock väljer han att öppet leva som homosexuell vilket är ett sätt att säga nej till de villkor 

som Jehovas vittnen ställer. Här väljer Benjamin bort föräldrarnas definition av innanförskap, 

vilket kan klassas som utanförskap av andra. Detta bygger i sin tur upp det innanförskap 

Benjamin senare väljer att bli en del av, alltså livet som homosexuell och den gemenskap Paul 

erbjuder. 
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6.2.4. Stockholm  
 
Den konstruerade familj som leds av Paul förekommer i boken som en familj som bygger på 

kärlek och likasinnade människor. Här känner både Rasmus och Benjamin sig hemma 

tillsammans med andra homosexuella män. Familjens ”mor” är Paul som bedriver 

familjeverksamheten i sitt hem dit alla är välkomna. Denna familj är deras eget innanförskap. 

Rasmus första möte med Paul är när han just anlänt till Stockholm och går till den så kallade 

bögringen på centralstationen, en plats där homosexuella män träffas för att ragga upp en 

tillfällig partner. Där springer Rasmus in i Paul som frågar efter eld. Då Rasmus blir osäker och 

tittar på sina väskor för att signalera att han inte är där för att ragga utan bara råkade gå förbi är 

Paul mycket tillmötesgående, förstående och trevlig och säger att det är klart att Rasmus ska 

vidare och att de ska ses en annan dag. Nikolajeva (2004, s.129) redogör för hur man kan ge 

karaktärer olika attribut, och vilka sådana som uppfattas som manliga/kvinnliga och 

starka/svaga. Ödmjukhet, varsamhet, förstående, och omhändertagande är enligt Nikolajeva 

kvinnliga attribut vilka läsaren förknippar med detsamma. Till skillnad från de andra männen 

vid bögringen som är brutala, hårdhänta och oförstående visas Paul upp med kvinnliga attribut 

vilket styrker tidigare argument om att Paul är den konstruerade familjens mor.  

Bengt är 10 år yngre. En av Pauls alla unga pojkar, dem han samlar på, tar hand om, lagar mat åt, 

köper cigaretter till och ger en säng att sova i om natten när de inte har någon annanstans att gå. 

Han älskar dem alla … Bengt tillhör ju för helvete familjen, och då tar man hand om varandra. Då 

finns man där när den andra behöver det, när den andra är sviken, när han ligger i sängen och 

skakar av kärlekssorg och fylla eller föräldrar som inte fått veta … Man är en familj. Den enda 

riktiga familjen. (Gardell, 2012, s. 123) 

 

När Benjamin träffar Paul första gången är det i tjänsten då Benjamin knackar på hos Paul och 

blir inbjuden. Benjamin blir tagen av en karismatiske Paul som ser rakt igenom honom och 

säger, ”Du vet om att du är homosexuell va?”. Detta gör Paul likt en mor som känner sin son 

bäst av alla i hela världen. Till skillnad från både Rasmus och Benjamins biologiska mödrar gör 

Paul det Benjamins mor tidigare inte gjort: bekräftat Benjamin för vad han faktiskt är. Benjamin 

är i och med detta inbjuden till familjen. I och med det uttalandet har också Paul sagt till 

Benjamin att han lever i ett utanförskap, och erbjuder en plats i en gemenskap så att han slipper 

stå utanför. Stigmatisering som handlar om att ifrågasätta sig själv och vem man är, blir aktuellt 

som begrepp då både Rasmus och Benjamin för första gången blir sedda för vad de faktiskt är, 
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dessutom bekräftade och uppskattade för det och inte mobbade eller förnedrade. Detta sker med 

god hjälp av Paul som fungerar som katalysator i romanen.  

 
6.2.5. Övrigt 
 
Rasmus första möte med Stockholm är när han kliver av tåget och ser sig omkring på 

centralstationen, och undrar vad han är nu. I Koppom har han blivit kallad bögjävel, men i 

Stockholm är Rasmus inte säker på vad han är, syntare, New Age eller popsnöre? Detta visar 

att Rasmus i Stockholm kan få lov att vara vad han än vill utan att det skulle vara något 

avvikande. Istället börjar jakten på en identitet i Stockholm där allt är tillåtet. Utanförskapet är 

fortfarande gällande då Rasmus är helt ensam i Stockholm och nyfiken på hur livet där kan se 

ut, och han tillskriver sig själv identiteten homosexuell vilket är ett utanförskap i sig.  

Under julhelgen då Rasmus valt att stanna i Stockholm, firas detta med den nya familjen, den 

konstruerade familjen med Paul som familjemor. Familjen har en trevlig middag tillsammans 

med champagne och fin mat, och alla verkar trivas bra tillsammans. Likaså deltar Benjamin i 

julfirandet vilket är första gången han firar jul någonsin. Denna familj som är konstruerad av 

Paul, visar stor kärlek, en stark gemenskap, och verkar vara homogen och fungera på alla de 

sätt som kärnfamiljerna i boken inte fungerar. I Benjamins föräldrars familj är det inte jul alls, 

det finns inte en tomte eller juldekoration framme, och julafton är om möjligt en ännu tråkigare 

dag än alla andra dagar. Resten av den ”vanliga” befolkningen i Sverige är fullt upptagna med 

att fira jul och se på Kalle Anka på tv. Detta för att Jehovas vittnen inte firar jul. Här ges återigen 

exempel på hur utanförskapet vänds till ett innanförskap och att det ena bekräftar det andra.  

Här blir det också tydligt att se det som är genomgående genom hela boken och som kan 

jämföras med Palm och Josefsons (2007) slutsats att det är Sverige som avviker. Det som 

upplevs som normativt i själva verket är det som avviker. I Pauls konstruerade familj sitter sju 

män och sjunger för full hals och har ett hejdundrande party tillsammans. Att Gardell valt just 

sju till antalet kan visa på att det är ett lyckosamt sällskap då siffran enligt tradition visar på tur. 

Dessa sju män gör vanliga saker tillsammans, nämligen firar jul. Till julfirandet hör det till att 

frossa i god mat, dricka alkohol, sjunga sånger tillsammans, och ha det trevligt under en dag då 

inga måsten finns. Dessa män har fulländat den önskan som finns i början av boken, att få göra 

vanliga saker, att bli älskade och sedda, och att få vara sig själva.  
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I boken på s. 79 – 86 får vi en historielektion om hur det var att leva som homosexuell på 80-

talet. Att berättaren skulle kunna vara Jonas Gardell själv, kan antydas genom att han själv levde 

under denna tid, som homosexuell, och i intervjuer har uttalat sig om att det är hans vänner det 

handlar om. (Gardell 2012b). Det är intressant att se vad berättaren gör för att förstärka känslan 

av utanförskap som homosexuell. En tillbakablick som visar att det så sent som 1979 var klassat 

som en sjukdom att vara homosexuell i Sverige, och att dagstidningarna vägrade publicera 

dödsannonser då homosexuella familjekonstellationer eller den homosexuella läggningen i sig 

synliggjordes. Mitt i berättandet återkommer Rasmus som då går i gymnasiet och vill läsa om 

homosexualitet, detta för att bekräfta att han ens existerar. Vad han hittar i bibliotekets böcker 

är ord som sjuklig, avvikande, perverterad, motbjudande och abnorm. Att Rasmus här är i ett 

utanförskap i ordets vidaste bemärkelse är tydligt då han läser om sig själv i böckerna med alla 

de felaktiga attributen. Rasmus stigmatisering fortsätter i och med detta.  

Dessa textinslag återkommer vid ett flertal tillfällen, bland annat får läsaren ytterligare en 

lektion i hur gayklubbarna kom till. Här redogörs för att de homosexuella inte primärt ville ha 

en klubb där du kunde ha sexorgier eller annat, utan att de ville ha en plats att gå till för att 

dricka kaffe, ta en öl, och samtala med andra homosexuella. Ett ställe att få vara sig själva på, 

dessutom sedda av andra.  

 

Genom att begränsa sin kontext uppstår normalitet. Men vad händer om den onormale, som 

tillfälligtvis fått uppleva sig normal, vänjer sig vid det och börjar ställa anspråk på att faktiskt 

också vara normal, också utanför den begränsade kontexten, också när han eller hon lämnar det 

slutna rummet bakom draperierna? Gud hjälpe för vad som då skulle kunna ske. (s. 179) 

 

Här vänds utanförskapet till att handla om det som i inledningen diskuterades, att det onormala 

inte finns i utanförskapet per automatik, utan någon annanstans. De homosexuella männen är 

inte avvikande i sitt beteende eller sina önskningar, utan vill helt enkelt få göra vanliga saker 

som helt vanliga människor också gör till vardags, sedda av andra. Detta går att återkoppla till 

den vita älgens återkomst på julafton. Hur samhället än försöker göra sig av med avvikande 

element kommer de alltid att finnas kvar. 
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7. Analys av utanförskapet i Kalla det vad fan du 
vill 
  
Hur utanförskapet skildras i Bakhtiaris roman skiljer sig i mångt och mycket från hur det 

skildras Gardells, dock finns gott om likheter. För att analysera utanförskapet kommer flertalet 

karaktärer och händelser att redogöras för. Teorin om stigmatisering blir även här aktuella att 

återkoppla till då samhället skapar normer som medlemmarna förväntas följa. Frågan är vilka 

normer som skapas och vem som stigmatiseras, och av vilken anledning. 

 

7.1. Synopsis 
 
Romanen handlar om en ung flicka som med sin familj flytt till Sverige och försöker hitta sig 

en plats i skola, samhälle, och socialt. I boken får läsaren följa Bahar Irandoust som går i sjuan 

i skolan. Bahar och hennes familj är vad som står i centrum i romanen, och det är runt denna 

familj som handlingen utspelas. Familjens mor Panthea är doktor i fysik men kan inte 

tillgodoräkna sig sina studier i Sverige, samt talar sämre svenska än sin dotter. Familjens far är 

också högutbildad men jobbar istället som pizzabagare. I Kalla det vad fan du vill får läsaren 

följa med en familj som flytt från Iran och nu bor i Malmö. Familjen gör vad den kan för att 

finna sin plats i samhället vilket inte alltid lyckas. Kulturkrockar gör att det blir intressant att se 

vilken kultur som faktiskt är den normerande.  

 

7.2. Språk 
 
Dialogerna i boken är skrivna på ett sätt som speglar hur orden uttalas muntligt. Ett flertal 

dialekter blandas in i romanen, och läsaren möter exempel på bruten engelska, bruten svenska, 

och även svensk dialekt som är oförståelig i någon mening. Detta sätt att skriva talspråk på är 

inspirerat av Hassen Khemiri. Dessa olika dialekter har betydelse för berättelsen i den mån att 

de som talar på brutet på språk är de som är med i den gemenskap Hassen Khemiri och även 

Kotsinas diskuterar. Att vara med i gänget är att tala samma språk, i detta fall dialekt. De som 

i boken talar ”korrekt” eller standardiserad svenska är de som Bakhtiari framställer som de som 

står utanför gemenskapen. Detta bekräftar Stigendals (2004) tankar om innanförskap.  
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Här följer ett antal exempel från boken. ”Me gwan be right der at im funeral” (Bakhtiari, s. 56). 

Detta yttras av familjens vän Moses, en man som är född på Jamaica och som gör så gott han 

kan för att göra sig förstådd. ”Jo do måste shenna som din hemma her. Varsegod. Det är micke 

gott. Faktisk. Javisst. Min sister har khickat ferom Iran.” (s.64). Detta är Bahars far som har ett 

samtal med en middagsgäst. Språket följer det talspråk som de som har persiska som modersmål 

har. ”Wallah jog sejer sanning. Do blir det lett att forstor oss. Do vet om Zverige och Danmark 

borja krig, och Danmark vinna do zevenskar seka veta hor vi” (s. 208). Detta är en diskussion 

i Bahars skola tillsammans med klasskamraten Ahmed som har turkiska som modersmål. ”Ja 

det eska jag. Tack får do ringer. Helsa din famili ferom oss” (s. 69). Detta telefonsamtal 

besvarades av Bahars mor Panthea som på bruten svenska försöker få fram sitt budskap. Här 

har redogjorts för fyra karaktärer som talar bruten svenska eller engelska. Samtliga av dessa 

karaktärer har uppenbara svårigheter med att göra sig förstådda på platsen de bor på, vilket kan 

visa på att personerna lever i ett utanförskap. Detta är ett sätt att vara utanför den sociala 

omsorgen som enligt Karlsson, Kuusela, och Rantakeisu (2013)  kan ge problem vid kontakt 

med myndigheter eller liknande. Hassen Khemiri tar upp att det inte handlar om språkliga 

brister utan snarare om att författaren ger sina karaktärer attribut. Dessa attribut är här 

uppenbara: talarna har inte samma möjligheter som en som har svenska som modersmål.  

Vad som dock gör att romanen blir än mer intressant ur denna språkaspekt är att det inte bara 

är de invandrade som talar på dialekt. Här följer exempel på när svenska också skrivs som 

bruten. ”Men Svarje e neutralt för vi sajer de. Du kan inte stå där å saj att inte har vatt dealktit 

i nåra krig.” (s.74). Detta utspelar sig i Bahars skola under lektion som handlar om det politiska 

läget i världen. Den som säger det heter Rolf och är född och uppvuxen i Malmö, vilket väl 

syns genom dialekten Bakhtiari låter karaktären tala med. ”Ja, Mecka heder de. Låoder som en 

jävla bilverksta. Ja, så ligger di där med röoven i vädret åo ylar so di låder som gaolningar.” (s. 

290). Detta uttalande kommer från Bahars pojkväns far Bertil, som har sina åsikter som folk 

som kommer från andra kulturer än den stereotypt svenska. Bertil som kommer från djupaste 

delarna av Skåneland pratar med diftonger som visar upp att han inte talar standardiserad 

svenska. Denna standardiserade svenska finns det ytterst få exempel på i boken. Enda gångerna 

läsaren får möta detta språk är på arbetsförmedlingen och då nyhetssändningar citeras. De få 

gånger vi möter standardiserad svenska så är karaktären som talar det överdrivet politiskt 

korrekt, rent korkad, eller av annan anledning inte riktigt med på noterna. De personer som så 

att säga styr samhället är de som talar på dialekt i boken, och stigmatiserade är istället de som 

fastnat i byråkratin. 
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Detta sätt att skriva på, att låta samtliga karaktärer tala på brutet språk i någon mening, kopplar 

åter till Stigendals tankar om att det måste finnas ett innanförskap för att befrukta ett 

utanförskap och vice versa. Innanförskapet i detta fall är att tala bruten svenska då det är hur 

karaktärerna talar till och med varandra. Utanförskapet är alltså vänt på för att istället inbringa 

en gemenskap via språket som bara de som talar får lov att vara med i. Palm och Josefsson 

(2007) kommer ju fram till slutsatsen att det är det svenska i Sverige, och inte världen gentemot 

Sverige. Detta gör sig också gällande i exemplet med brutet språk, då det är så att alla talar ett 

brutet språk och inte bara de som invandrat till Sverige och lärt sig tala svenska som ett 

andraspråk.  

I Kotsinas bok Invandrarsvenska (2005, s. 247) diskuteras hur andraspråkstalare skapar sig 

tillhörigheter och gemenskap i att tala på liknande sätt, med brister och på bruten dialekt. Att 

även de som är födda och uppvuxna talar det som hon benämner som invandrarsvenska eller 

rinkebydialekt, även gårdstenska och rosengårdska (s. 238). Detta stämmer väl överens med 

hur Bakhtiari låter samtliga karaktärer tala på brutet språk, att markera en tillhörighet i 

utanförskapet och som Stigendal redogör för, att vända utanförskapet till ett innanförskap. 

 

7.3. Status 
 
Ett sätt att visa upp ett utanförskap i boken är genom olika status i samhället. Familjen Irandoust 

kommer från Iran där läraryrket är ett yrke med hög status och där läraren är högt aktad och 

respekterad samt förväntas klä sig i kostym. Ifrån sitt hemland har familjen med sig ett ideal 

om kulturellt kapital vilket inte är samma som i Sverige. Då hela familjen ska medverka på ett 

samtal tillsammans med Bahars lärare Max uppstår problem. Berättaren i boken (som är svensk 

och talar standardiserad svenska och dessutom är politiskt korrekt), benämner läraren som Max 

vilket är det sätt vi tilltalar kamrater, grannar, advokater, och lärare på i Sverige, med förnamn. 

För att återkoppla till Palm och Josefsson (2007) är det återigen Sverige som avviker i denna 

mening, då det över större delen av världen tilltalas med respekt för auktoriteter med epitet eller 

åtminstone Herr eller efternamn. Panthea Irandoust ser istället inför mötet fram emot att träffa 

mister Levin. Väl på plats möts familjen av en okammad 32-åring som har munkjacka. Detta 

till familjens förvåning som frågar sin dotter om det där verkligen är mister Levin. Detta 

scenario visar hur starkt familjen från Iran sätter respekt för hierarkier, något som de också 

förväntar sig få i gengäld av det svenska samhället.  
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Vid en intervju på arbetsförmedlingen visar Panthea Irandoust upp sina papper från universitet 

i Tehran där hon doktorerat i kärnfysik. Den svenska arbetsförmedlaren svarar att det dessvärre 

inte gäller i Sverige och det hela slutar med att Panthea hamnar i vikariepoolen för barnskötare. 

Detta visar tydligt på vilket utanförskap familjen lever i, dels för att språket inte behärskas, dels 

för att de inte får den respekt de anser att de förtjänar. Det kulturella kapital Panthea har med 

sig från Iran borde enligt henne ge henne en helt annan position än den som arbetsförmedlaren 

ger, vilket visar på att Panthea känner sig och är stigmatiserad. Vad Panthea tänker i detta läge 

är att det beror på hennes sociala kapital, alltså att hon heter Irandoust i efternamn och är född 

i Iran. Reaktionen blir således att alla svenskar är rasister som inte vet någonting om någonting. 

Detta argument är lätt att ta till när uppfattningar och normer och värderingar inte stämmer 

överens. Vi har alltså att göra med en kulturkrock. Vad texten säger oss är ett sätt visa hur dessa 

kulturkrockar uppstår. Familjen Irandoust har en uppfattning om hur det sociala kapitalet bör 

förvaltas, svenska myndigheter en annan. Då uppsatsen avser handla om ett socialt utanförskap 

och inte ett politiskt fördjupas därför inte diskussionen, dock är det värt att notera att händelsen 

påverkar hur Panthea Irandoust tänker om sig själv, och hon tvingas här skapa sig en ny 

identitet.  

Panthea gör dock flera försök att bli en del av det svenska samhället och dess tillhörande normer 

och traditioner. Detta gör hon med en forskares noggrannhet då hon spenderar långa stunder på 

biblioteket, genomför intervjuer med folk om hur ord uttalas, och långa samtal om vad som är 

svenskt. Hon läser på om traditioner och högtider, som givetvis genom en invandrares ögon 

visar sig tämligen absurda i och med att svenskar hoppar runt en stång som är en fallossymbol 

och leker grodor, att vi firar jul vid en tidpunkt då Jesus ju inte alls föddes, och att vi inte umgås 

med familjen utan sitter i varsin lägenhet och äter middag varje dag. Dessa upptäckter som 

Panthea gör bekräftar Palm och Josefssons (2007) forskning om att det är det svenska som 

avviker, från resten av världen.  

Vid ett tillfälle bjuder Bahars pojkväns föräldrar på middag. Det ska visa sig att familjen är 

skånepatriotiska. Dock gör de ett försök att skapa något slags ”vi” tillsammans med sin 

svärdotter. Då samtalen runt middagsbordet går knackigt fram säger familjens far Bertil: 

Jaha Bahar. Jag vet faktiskt själv hur det är att vara utlänning. … Kommer själv ursprungligen 

från Glumslöv och sen Burlöv förstår du. Ja jag kommer ihåg hur det var i början att vara i en ny 

stad och inte känna till saker och ting. (s. 87) 

Detta desperata och tafatta försök att jämföra sin resa runt Skåne, med Bahars flykt från Iran 

till Sverige visar hur lättsamt Bertil tar på familjen Irandousts flykt. Bertil har svårt att acceptera 
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sin svärdotter men gör då och då försök att sänka garden genom exempel som ovan. Detta visar 

att Bahar inte är fullt accepterad av samhället och i och med det lever i ett utanförskap, genom 

att stå utanför den sociala omsorgen (Karlsson, Kuusela, Rantakeisu, 2013). Den sociala 

omsorgen är i detta fall konstruerad av Bertil som trots inbillade olikheter försöker skapa en 

gemenskap. Vad Bertil inte vet är att det är han som enligt både Stigendal och Goffman faktiskt 

står utanför gemenskapen.  

 

 

8. Jämförelse mellan utanförskapen 
 
Hur utanförskapen i de båda romanerna påminner om varandra ska nu analyseras. Gardells 

karaktärer är homosexuella och med anledning av det inte accepterade av samhället på samma 

sätt som heterosexuella. Bakhtiaris karaktärer är flyktingar som kommit till Sverige och har 

svårt att bli accepterade i det hårda klimat som råder i Malmö. Dock finns en rad likheter som 

är genomgående när begreppet utanförskap diskuteras. För att synliggöra detta kommer jag att 

göra en komparativ uppställning av olika karaktärer i romanerna.  

 

8.1. Likheter i familjeförhållanden. 
 
Centralt i båda böckerna är familjerna. Nedan redogörs för vilka likheter som finns mellan 

familjeförhållandena.  

 

  Torka aldrig tårar utan handskar             Kalla det vad fan du vill 

Rasmus vet mer om världen än sina 

föräldrar, i och med att han är nyfiken på 

livet, nyfiken på världen och flyttar till 

Stockholm för att utforska en värld han inte 

tidigare sett.  

 

Bahar vet mer om världen än sina föräldrar, 

eller i alla fall Sverige, då hon är nyfiken 

som ungdomar är, har lärt sig svenska 

språket bättre, och inte är färgad av samma 

erfarenheter som föräldrarna.  
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Rasmus bryter upp med sin familj för att 

lämna den gamla världen bakom sig, världen 

där han blivit mobbad och fått höra att han 

är en bögjävel. Världen ser honom som en 

avvikande last och han är stigmatiserad. 

Föräldrarnas försök till att fortsätta vägleda 

Rasmus i livet är dock förgäves på grund av 

föråldrade ideal och synsätt på livet.  

Bahar följer inte föräldrarnas förväntningar 

och normer samt värderingar då deras 

religion och bakgrund ställer höga krav på 

hur barn förväntas uppföra sig. Hon lämnar i 

någon mening detta bakom sig och 

försvenskas vilket ska visa sig vara det bästa 

sättet att hitta en plats i samhället. Något 

föräldrarna i viss mån försöker, dock 

misslyckas med.  

 

Rasmus får från barnsben lära sig att det 

som inte passar in måste försvinna och är 

inte accepterat. Detta leder till att Rasmus 

söker bekräftelse på annat håll vilket han får 

av sina nya ”mor”, Paul.  

 

Bahar får lära sig att följa de värderingar 

som kommer från familjens hemland Iran. 

Hon vägrar och får i och med detta inte 

tillräckligt med bekräftelse eller förtroende 

av föräldrarna.  

 

Ytterligare sätt att skildra utanförskapet i de båda romanerna är genom samhället och dess syn 

och reaktion på karaktärerna. Karlsson, Kuusela och Rantakeisu talar ju om att stå utanför den 

sociala omsorgen vilket är något som stämmer väl överens med hur det visas upp i romanerna. 

Att vara utanför av någon anledning antingen frivilligt eller ofrivilligt bekräftar Stigendals 

resonemang om utanförskap och innanförskap. I båda romanerna ställer sig karaktärerna utanför 

mer eller mindre frivilligt och skapar en egen gemenskap som endast inbjudna och likasinnade 

får vara med i. De som står utanför är i båda fallen föräldrarna. Att föräldrar är så centralt och 

kvalitativt tolkande är ett sätt att skildra ett utanförskap på. Både avbrott från föräldrarna och 

andra gemenskaper är ju vad som går igenom romanerna, och att det är föräldrarna som står 

utanför i båda fallen kan ju visa på att karaktärerna tagit sig ur utanförskapet. Att klippa 

navelsträngen är något alla måste göra någon gång i livet, och detta symboliseras genom att 

man bryter sig fri från föräldrarna, vilket i dessa båda romanerna visar att man tar sig ur ett 

utanförskap.  
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8.2. Utanförskap i samhället 
 
Även vid kontakter med samhället eller myndigheter finns likheter i utanförskapen. Oavsett om 

det handlar om kontakter med RFSL eller arbetsförmedlingen hjälper teorierna om 

stigmatisering oss att koppla dem samman.  

 

 Torka aldrig tårar utan handskar             Kalla det vad fan du vill 

Rasmus letar efter information om 

homosexualitet på biblioteket, detta för att få 

bekräftat att han ens finns. 

Bahar vet om att hon är stigmatiserad då det 

märks tydligt i vissa sammanhang bland 

annat med sin pojkväns far som rent av 

hånar hennes flykt från Iran till Sverige 

genom att jämföra den med en flytt från 

Burlöv till Eslöv.  

 

Vid kontakt med RFSL får Rasmus veta att 

tidningen skickas hem i ett anonymt kuvert 

utan avsändare. Även vid kontakt med 

sjukhuset som speglas i sjukhusmiljön får de 

HIV-sjuka inte den omsorg de förtjänar, 

samma som alla människor förtjänar som 

alldeles strax ska dö.  

Vid kontakt med myndigheter får Panthea 

Irandoust veta att hennes doktorsgrad inte 

betyder någonting i Sverige och att hon 

därför kan få hamna i vikariepoolen för 

barnskötare. Den kunskap Panthea har är 

ovärderlig vilket samhället i Sverige vägrar 

acceptera.  

Benjamin är en mycket beläst man, som kan 

stora delar av bibeln utantill och är 

intresserad av vad han gör. Dock är inte det 

vad han blir bekräftad för i sin nya familj, 

där alla är välkomna oavsett om de är Judar, 

kristna, eller katoliker.  

 

Både Bahars far och mor är mycket belästa 

och högutbildade. Bahar själv är något 

slarvig i skolan men kommer från en familj 

där utbildning och kunskap värderas högt. I 

gemenskapen bland vänner och i skolan 

spelar det ingen roll varifrån man kommer, 

alla umgås och är välkomna på samma 

villkor.  
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För att ytterligare visa på likheter mellan utanförskapen är det genomgående i båda böckerna 

att man vänder på utanförskapet till att bli en gemenskap istället. De homosexuella männen, 

som ingår i en gemenskap som är mycket starkare än den ursprungliga biologiska familjen, 

påminner mycket om hur de invandrade karaktärerna grupperar sig i samhället dels genom att 

tala dialekt, och dels genom att visas upp som de som kan tänka och inte är korkade. I båda 

romanerna säger oss texten att det inte med nödvändighet är så att ett utanförskap är ett 

utanförskap i ordets vidaste bemärkelse. Enligt Karlsson, Kuusela och Rantakeisus definition 

är det gällande i både fallen, men Palm och Josefsson ifrågasätter ju utanförskapets regler 

genom att visa att det avvikande finns runtomkring och inte i utanförskapet.  

 

8.3. Utanför på grund av stigmatisering 
 
Goffmans teori om stigmatisering handlar om att man blir ifrågasatt vad gäller identitet. Att inte 

bli en del av något som alla andra är tvingar fram tankar om vem man faktiskt är. Vi definierar 

oss själva med hjälp av bekräftelse av andra och utan den bekräftelsen vet vi inte vilka vi är. 

Att Rasmus som homosexuell man inte vet vad han faktiskt är tvingar honom till biblioteket i 

Koppom för att läsa om homosexualitet där han blir bekräftat som abnorm, avvikande, sjuklig, 

perverterad, och icke önskvärd av samhället. Här är Rasmus stigmatiserad och får lära sig om 

sig själv samma sak som hans klasskamrater redan lärt honom, att han är en bögjävel. Att han 

av samhället blir sedd med samma ögon man ser med på en pedofil, någon som ägnar sig åt 

tidelag, och som någon som inte förtjänar att leva. Att avvikande element inte förtjänar att leva 

har Rasmus fått lära sig av sin far som hävdar att den vita älgen bör skjutas för att den inte 

stämmer överens med artens norm.  

Detta exempel kan liknas vid Panthea Irandoust som efter mötet med arbetsförmedlingen inte 

längre vet vem hon är. Hon tänker att alla åren vid universitetet varit förgäves och att hon nu 

inte vet vem hon är längre, framför allt vem hon ska vara i framtiden. Hon jämför sig med den 

som har legat på soffan hela livet istället för den som har spenderat tusentals timmar på 

universitet och klarat det som bara få gör. Panthea kom från en kontext med starkt socialt och 

kulturellt kapital, men nu blir hon marginaliserad och hamnar i utanförskap.  

I den tid då Torka aldrig tårar utan handskar utspelas benämndes homosexuella män som ”de 

homosexuella” (Gardell, 2012b). För att åtskilja homosexuella män från övriga samhället och 

dess ”normala”, var man tvungen att lägga till ordet de, innan homosexuella. Detta för att lättare 
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kunna tala om homosexualitet som något avvikande, något som inte tillhörde den stora massan. 

Homosexuella som intervjuades i tidningar gavs fingerade namn, då bilder publicerades var de 

pixlade eller tagna bakifrån. Samhället gjorde stora ansträngningar för att stigmatisera den 

homosexuelle, enligt en intervju med Gardell (2012b). Detta ledde till att homosexuella män 

tvingades gruppera sig, och det är vad som speglas i romanen då medlemmar av den 

konstruerade familjen kommer från hela landet för att kunna leva ut sin homosexualitet. 

Var och en som kom till staden hade en resa bakom sig, bar på en historia oftast fylld av 

utanförskap och ensamhet och lögner, en sorts sår som egentligen aldrig någonsin läkte, utan 

ständigt var öppna eller sprack upp igen vid varje beröring. Man fick färdas så långt för att komma 

hem. (Gardell 2012b).  

Det är vad stigmatisering handlar om, att bli utstött och inte accepterad. Detta som leder till en 

jakt efter identitet sätter Stigendals resonemang i ljuset. Vad som händer är att den konstruerade 

familjen är mer kärleksfull än den biologiska, är mer accepterande och mer värd att lägga energi 

och kärlek på än den biologiska som redan från födseln talat om att homosexualitet är något 

man inte önskar eller vill ha med att göra. Att vända på utanförskapet som innebär att inte få 

vara med i gemenskapen, till att skapa sig en egen gemenskap och sätta den biologiska familjen 

utanför, är vad som sker i Torka aldrig tårar utan handskar. Att bli satt i ett utanförskap av sina 

föräldrar är enligt samhällets rådande normer illa, men att bli satt i ett påtvingat utanförskap av 

sina barn, det är den väntade effekten och ett mycket värre straff. Straffet blir i någon mening 

dubbelt för föräldrarna som inte bara har förlorat en familjemedlem på grund av att de vägrade 

acceptera honom, de förlorar också sin enda son som tragiskt nog går bort i alldeles för tidig 

ålder i eftersviterna av HIV-smitta. 
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9. Avslutning 
 
Analys och jämförelse av utanförskapen har gett slutsatsen att familjen är vad man helst av allt 

inte vill vara, nämligen utanför. Att familjen är något som är så viktigt och starkt förknippat 

med gemenskap blir i båda romanerna ifrågasatt då båda slutar med att den biologiska familjen 

inte hålls ihop enligt de traditioner man kan förvänta sig att en familj ska fungera, familjen som 

i båda fallen också får lov att symbolisera gemenskap. Gemenskap kan skapas på många olika 

sätt. I Torka aldrig tårar utan handskar skapas en gemenskap med likasinnade på grund av 

homosexualitet. Dock har männen i gemenskapen mycket gemensamt förutom det faktum att 

de är just homosexuella. Gardell skriver att det inte fanns några gardiner fördragna för den 

första gayklubben i Stockholm, och att det var för att folk som gick skulle kunna se att det inte 

handlade om att ha stora sexorgier utan att det enda männen i klubben ville göra var att umgås 

på normala villkor. Att ta en öl, dricka en kopp kaffe och diskutera det senaste skvallret, precis 

som vanliga människor gör på vanliga caféer. Detta har Gardell lyckats med genom texten som 

ju visar läsaren att den gemenskap som den konstruerade familjen har, som för all del består av 

homosexuella män, inte bygger på att göra onormala saker. Det enda de gör, vill göra, och 

förmodligen kommer fortsätta göra är att ta en öl, dricka en kopp kaffe, och skvallra.  

På liknande sätt visas gemenskap upp i Kalla det vad fan du vill. ”Onormala” människor som i 

detta fall består av invandrade flyktingar har precis som de i Torka aldrig tårar utan handskar 

en längtan efter att få göra vanliga saker, sedda av andra. Enda skillnaden är att det som för de 

invandrade är normalt, skiljer sig i mångt och mycket åt från vad som uppfattas som normalt i 

Sverige. Dock lyckas Bakhtiari synliggöra problemet och föra fram frågan: vad är det 

egentligen som är normalt? Vem bestämmer normerna, och vem dikterar villkoren för vem som 

får vara med i gemenskapen eller inte? 

Min personliga slutsats och lärdom av detta arbete är att ta väl hand om mina barn och acceptera 

dem som de är, för vilka de än väljer att vara, vilken väg de än väljer, och att aldrig tveka på 

deras förmågor. 
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