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Den overkliga postmodernismen 
- En verklig analys av Kunzelmann och 

Kunzelmann och postmodernismen 

Abstract 
 
I den här uppsatsen utgår vi från romanen Kunzelmann och Kunzelmann av 

Carl-Johan Vallgren. Vi analyserar den för att ta reda på hur den förhåller 

sig till det postmoderna samhället, och även hur postmodern romanen i sig 

är. I analysen använder vi oss av en dekonstruktivistisk metod där vi utgår 

endast från texten och inte författaren, och vi lutar oss på teorier om 

postmodernism samt queerteori. Analysen har vi strukturerat utefter vissa 

teman som vi har kunnat urskilja i romanen, som lägger viss tonvikt dels 

på sexualitet och dels på dikotomierna äkta och falskt. Vi tittar på de två 

huvudkaraktärerna Joakim och hans far Viktor, deras uppfattning av vad 

som är falskt och verkligt samt tematas ”porr”, ”queer” och ”en 

postmodern värld”. I romanen uppfattar vi en tydlig kritisk syn på 

utvecklingen av människan i det postmoderna samhället, vilket ifrågasätter 

idag rådande normer; något som i sig är ett typiskt postmodernt 

litteraturdrag.  

 

Nyckelord: Kunzelmann och Kunzelmann, Carl-Johan Vallgren, 

postmodernism, sanning, konsumtion, identitetssökande.  
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1. Inledning  
När vi valde att göra en romananalys ville vi utgå från en roman som var relativt ny på den 

svenska marknaden och därför inte omgiven av tidigare forskning och analys. Vi ville att våra 

tankar skulle vara utgångspunkt för analysen och inte riskera blir färgade av andras analyser. 

Olika recensioner gjorde oss nyfikna på Carl-Johan Vallgrens roman Kunzelmann och 

Kunzelmann. Temat klargörs tydligt i flera av recensionerna; ”Frågan om äkthet och bedrägeri 

får en grundlig beslysning [sic!] i Carl-Johan Vallgrens nya roman, där en förfalskares liv 

speglas i sonens femtio år senare. Det är genomtänkt och suggestivt men inte oproblematiskt” 

skriver Michel Ekman i Svenska Dagbladet1. I Aftonbladet beskriver Åsa Lindeborg att 

”[n]og vill Vallgren säga något när han tecknar en bild av ett samhälle där ironi, ytlighet, fejk, 

politikerlögner, självbedrägeri och skamlösa kopior har ersatt original och originalitet”2. Detta 

tydde för oss på en tydlig postmodernistisk stil såväl som ett eget förhållningssätt till 

postmodernismen som vi tyckte var intressant. Vi tyckte tidigt att romanen är ett relevant 

bidrag i samhällsdebatten och därför lämplig att använda i en samhällsdiskussion. Vi ville ta 

reda på mer om postmodernism vilket skulle hjälpa oss att identifiera drag av detta i romanen.  

1.1 Syfte och frågeställning 
Romanen Kunzelmann och Kunzelmann är lättöverskådlig och i stort sett kronologiskt 

utformad. Texten är inte typiskt postmodern ur denna aspekt. Vårt syfte med analysen är 

snarare att finna och utreda de postmodernistiska dragen i bokens innehåll. Utöver detta är vi 

också intresserade av hur boken förhåller sig till det postmoderna samhället och hur den 

kommenterar detta. För att uppfylla syftet behöver vi förhålla oss till två centrala frågor som 

fungerar mer tematiskt övergripande än som praktiska frågor som är möjliga att besvara 

konkret. Frågorna som ligger som tema för vår analys är: 

• Vilka innehållsliga drag av postmodernism finns i Kunzelmann och Kunzelmann? 

• Hur förhåller sig Kunzelmann och Kunzelmann till postmodernismen? 

                                                 
1 Ekman, Michel: Bredsida mot tidens likriktning. Hämtat från http://www.svd.se/kulturnoje/litteratur/bredsida-
mot-tidens-likriktning_2364373.svd den 2 juni 2010 
2 Linderborg, Åsa: Ytligt om yta. Hämtat från  
http://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article4243206.ab den 2 juni 2010  
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2. Metod och teori 
Vi inleder uppsatsen med en kort diskussion om modernism kontra postmodernism, för att 

därefter åskådliggöra postmodernismen. Redskap för analysen är Derridas analytiska 

procedur; dekonstruktion. Dekonstruktionen som teori synliggör bokens postmodernitet och 

postmoderna drag. Vidare har inspiration till val av analysredskap hämtats från Peter Barry3. 

En textanalys utifrån dekonstruktion kan göras utefter tre förhållningssätt: ett verbalt, ett 

textuellt och ett språkligt. Utifrån det: 

• verbala förhållningssättet upptäcks paradoxer och motsättningar genom närläsning av 

texten. Analysen är inriktad på mindre enskilda formuleringar.  

• textuella förhållningssättet analyseras också paradoxer och motsättningarna men även 

ändringar och skiftningar i texten. Analysen går in i ett större sammanhang.  

• språkliga förhållningssättet går analysen in i de motsättningarna som är förankrade i 

språket, exempelvis om vad som syns implicit och explicit i val av ord.4 

 

Vår analys kommer främst att utgå ifrån det textuella förhållningssättet. Motsättningar och 

paradoxer i texten är av intresse, dock i ett större sammanhang än i enstaka ord. Vi utför alltså 

inte en extrem närläsning där enstaka ord beaktas utan vi ser snarare till textens helhet. 

Eftersom texten är ett relevant bidrag i samhällsdebatten, kan det därför vara lämpligt att i 

vissa avseenden även utgå från en ideologikritisk metod. I vårt fall innebär detta queerteori. 

Vi menar att det ena inte behöver utesluta det andra, utan att metoderna kan höra ihop. Det 

kan vara gynnsamt att förena olika teorier och ideologier för att nå tydliga resultat.5  Analysen 

följer även en viss hermeneutisk linje eftersom vi arbetar med att tolka den text vi läser, där vi 

sätter texten i fokus framför exempelvis författaren eller läsaren. Vi vill vara öppna för 

budskap som finns i texten, och ämnar försöka se eventuella budskap med en objektiv blick. 

Saussure talar om en linje, som enligt Björn Vikström i Den skapande läsaren går ut på att 

man ser texter man analyserar ”som auktoriteter i den bemärkelsen att uttolkaren skall räkna 

med möjligheten att de kan ha någonting viktigt att säga läsaren”.6 Vi menar att texten är 

viktig och relevant att analysera som samhällsbidrag och det därför är viktigt att ”lyssna” på 

den. Inom hermeneutiken menar vissa att det är meningsfullt att analysera en skönlitterär text, 

                                                 
3 Barry, Peter (2002): Beginning theory an introduction to literary and cultural theory. Oxford: Manchester 
university press sid 74 
4 Barry 2002:74 
5 Holmberg, Claes-Göran och Olsson, Anders (1999): Epikanalys. En introduktion Lund: Studentlitteratur sid 34  
6 Vikström, Björn (2005): Den skapande läsaren. Hermeneutik och tolkningskompetens sid 50  
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inte för att den säger hur världen ser ut, utan för att den med hjälp av vår fantasi kan få oss att 

se världen på ett nytt sätt.7 Texten berättar för oss om ett samhälle i ”ett kreativt omskapande 

av den värld där vi människor handlar och blir utsatta för andra människors handlingar”8 

vilket gör att dess skildring av samhället kan vara relevant att analysera även om texten är 

skönlitterär. Vi kommer inte att behandla författaren i vår analys, eftersom det inte är hans 

subjektivitet som är intressant för oss, ”utan den tidsanda och den livsförståelse som kommer 

till uttryck genom hans text[er]”.9 Vår studie är således inte intentionalistisk; vi ska inte reda 

ut författarens avsikter. Uppsatsen innehåller därför inte ett författarbiografiskt perspektiv.  

 

Vi kommer att strukturera vår analys utefter valda teman som vi anser vara betydelsefulla att 

diskutera ur ett samhällsperspektiv; identitetssökande, äkthet, porr, queer, och postmodern 

värld.   

2.1 Dekonstruktion 
Den franska filosofen Jacques Derrida betraktas ofta som upphovsman till dekonstruktionen. 

Derrida är filosof i grunden och hans huvudtanke innebär att det inte finns någon given 

sanning. Därmed befinner han sig i en motsatsställning till den västerländska traditionen i 

Platons fotspår. Platons tankar om en idévärld innebär att det finns en given sanning, vilken 

Derrida kallar logocentrism. Derrida delar inte det synsättet eftersom han menar att det inte 

finns någon ”skillnad mellan sken och verklighet”.10 Ett logocentriskt synsätt leder till en 

dualistisk världssyn där vissa värden blir automatiskt fasta och stabila. Detta i sin tur innebär 

falsk identitet och en falsk bild av verkligheten skapad av människans inre föreställningar och 

framförallt skapad av språket. Människans tillit till språket och dess uppbyggnad opponerar 

sig Derrida emot på grund av att språket är kontrastfyllt och inte går att lita på. Det finns 

ingen stabil grund eftersom ord och dess betydelse endast uppstår i förhållande till andra ord. 

Vidare finns det ironi i logocentrism, vilket är manipulativt enligt Derrida. I vidare mening 

innebär detta att även språket blir manipulativt. Dekonstruktionen avslöjar alltså textens 

logocentrism och läsarens tro om världen som korrekt och sann blir tvivelaktig.11 

Dekonstruktion handlar om ifrågasättandet av texter. Derridas filosofiska huvudtanke kopplad 

till postmodernismen och litteraturen är följande: den verkliga författaren ska inte uppfattas 

som det primära utan även läsaren och den implicita författaren har en stor roll i texten och 
                                                 
7 Vikström 2005:46 
8 Vikström 2005:53 
9 Vikström 2005:53 
10 Tenngart, Paul (2008) Litteraturteori Malmö: Gleerups sid 80 
11 Tenngart 2008:79, Barry 2002:61 f, Lyon, David (1994): Postmodernitet Lund: Studentlitteratur sid 24 f   
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tolkningen av den. Eftersom det inte finns en given sanning, kan inte texten och dess 

författare göra anspråk på en sanning som värderas högre än läsarens sanning. Alla dessa 

faktorer bildar tillsammans ”den postmoderna stilen”.12 Derrida intresserar sig således för 

litteraturen ur ett filosofiskt perspektiv.13  

 

Lyon nämner Michael Foucault som ett annat namn inom dekonstruktionen och 

postmodernismen. Foucaults intresse är inriktat mot det generella humanvetenskapliga som 

inkluderar sociologi och psykologi. Lyon hävdar att Foucault anser människan vara 

manipulerad av överheten i samhället men att hon är medveten om och godtar detta; 

människan har en distans till maktförhållandet. På grund av att Foucaults tankar mer är 

inriktade på människan än litteraturen har vi i vår analys inte använt oss av hans tankar i 

samma utsträckning som vi använt oss av Derridas. Dock finner vi hans föreställning om 

människan som manipulerad och medveten intressant. Från ett postmodernistiskt synsätt 

innebär detta att människan kan göra medvetna val som påverkar henne negativt.14 Jean 

Baudrillard menar dock att Foucault inte går tillräckligt långt i sin analys om människan som 

en blidkad varelse inför överheten. Genom att människan är medveten om och distanserar sig 

till maktförhållandet är hon inte så underlägsen som Foucault hävdar. Baudrillard medger att 

mediernas kontroll över människan är stark, men att detta påverkar människan utan att hon är 

medveten om detta. Denna kontroll innebär att människans verklighetsuppfattning 

manipuleras genom medierna. Enligt Baudrillard befinner människan sig i en 

”hyperverklighet”.15 Dessa tankar fungerar som en gemensam nämnare för Baudrillard och 

Derrida. I vår analys diskuterar vi äkthet kontra äkthet. Vad kan egentligen räknas som äkta 

och hur definieras det som inte är äkta? Det som inte definieras som äkta får då rimligen 

benämnas som falskt; osant. För att kunna angripa begrepp som osanning måste vi först 

definiera grunderna för sanning – något som är problematiskt om vi resonerar kritiskt kring 

begrepp som objektiv sanning. Vi kan helt enkelt inte definiera vad som är äkta genom att 

avskilja det från det som är falskt. Begreppen falskt och äkta blir så att säga omintetgjorda i 

ett postmodernistiskt resonemang. 

                                                 
12 Lyon 1994:24  
13 Lyon 1994:21 f 
14 Lyon 1994:27  
15 Lyon 1994:21 f 
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2.2 Queerteori 
I vår analys kommer vi att ta upp ett queerperspektiv, varför det är motiverat med en kort 

genomgång av begreppet queer. Som term är det svårt att precisera, vilket kan härledas till det 

ursprungliga queerteoretiska förhållningssättet som betonade vikten av att inte slå fast en 

exakt betydelse av begreppet. Det handlar i grunden om att bryta upp kategorier och 

synliggöra normer, och under 1990-talet har queer tillskrivits olika innebörder. I vår analys 

kommer vi att benämna queer ”som beteckning på olika icke-normativa köns-/genuspositioner 

inkluderande de heterosexuella”.16 Queer är inte så mycket en beteckning för identitet, utan 

snarare ett kritiskt förhållningssätt till normer och normativitet. Inom queerteori tittar man på 

vad man kan kategorisera som en ojämlik värld, med olika sociala grupper där vissa 

dominerar och har ett övertag gentemot andra grupper. I sammanhanget kan vi tala om en 

”heterokulturell dominans”17 som fungerar som en förtrycksmekanism. Detta kan härledas 

bland annat ur traditionellt västerländskt sätt att tänka kring världen i dikotomier; tudelningar, 

med en hierarkisk relation där den ena delen av paret har makt över den andra delen. Detta 

skapar en ojämlikhet liksom den vi kan se i dikotomin heterosexualitet kontra homosexualitet. 

Dessa har länge setts som ett motsatspar, för att idag istället sättas intill varandra i en slags 

samexistens. Queerteorin ifrågasätter även detta förhållningssätt, då man menar att såväl 

kön/genus som sexualitet är konstruktioner vilket man också gör motstånd mot. Framförallt 

talar man inom queerteorin om heteronormativitet, ett begrepp som Rosenberg beskriver som 

”antagandet att alla är heterosexuella och att det naturliga sättet att leva är heterosexuellt”.18 

Hon menar att den heterosexuella normen fungerar som en exkluderande princip, där det som 

avviker mot den är onormalt och därför värderas lägre. Normer beskriver hon vidare som ett 

socialt regelsystem, som synliggörs först när någon eller något bryter mot en regel. 

Normativitet i sin tur ”utgör det maktsystem som vidmakthåller och backar upp normer”.19 

Normalitet behöver dock inte på något sätt representeras av det som är ett statistiskt 

genomsnitt, utan är helt beroende av rådande moraliska normer. Det normala kan bibehålla 

sin status endast genom att definiera och utestänga det som är onormalt. 

 

Förutom att synliggöra homosexualitetens plats i en heteronormativ värld, belyser också 

queerteorin heterosexualitetens problem och konstruktion. Heterosexualitet kan endast 

definieras genom ett avståndstagande från icke-heterosexualitet, som homosexualitet, och 

                                                 
16 Rosenberg, Tiina (2002): Queerfeministisk agenda. Stockholm: Atlas sid 12 
17 Rosenberg 2002:21 
18 Rosenberg 2002:100 
19 Rosenberg 2002:101 
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vice versa. Genom att normalisera heterosexualitet görs detta till en kategori som är fri från 

sexuell skam och synd, eftersom man då kan överföra synden till andra kategorier, 

exempelvis homosexualiteten. Warner beskriver, enligt Rosenberg20, en syn på sexualitet som 

något smutsigt och som måste kontrolleras. Skammen, menar han, uppstår när man sexuellt 

förlorar sin självkontroll. Att då applicera denna skam på homosexualitet upphöjer 

heterosexualitet till det normala, rena och skuldfria. Problemet med begreppet 

heterosexualitet ligger i dess innebörd. En ursprunglig betydelse är fler- eller mångsexualitet; 

något som idag kan kallas exempelvis bisexualitet. Denna innebörd ges ingen plats i dagens 

definition. Definitionen av heteronormativitet går alltså ut på förväntad heterosexualitet, där 

monogam och reproduktiv heterosexualitet värderas högst och andra sexuella uttryck 

förtrycks.21 

                                                 
20 Rosenberg 2002:90 f 
21 Rosenberg 2002:91 
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3. Litteraturgenomgång  
Nedan redogör vi för (fyra) olika orienteringar för postmodernism: modernismen kontra 

postmodernismen, postmodernism, postmodernism och konsumtion samt postmodernism och 

kapitalism.  

3.1 Modernism kontra postmodernism 
Det debatteras kring huruvida postmodernitet avlöser modernitet, och därmed tar dess forna 

plats; eller om det är något som samexisterar med moderniteten, parallellt och i opposition till 

den.22 Samtidigt går postmoderniteten i polemik med modernitetens hållning som menar att 

det finns möjligheter att uppnå total visshet genom vetenskapen. Postmoderniteten menar att 

inga anspråk på sanning och visshet ska göras. Varken förnuft eller andra yttre krafter är 

auktoriteter när det handlar om sanningen. Vi är som människor oförmögna att nå en 

eventuellt existerande objektiv sanning. De nya humanistiska vetenskaperna är ett bevis på 

detta framför allt, eftersom naturvetenskapens verifierbara sanning med empirisk grund inte 

längre är det enda sättet att nå relevanta insikter. Man har formulerat att ”[om] våra 

föreställningar om verkligheten helt och hållet är språkligt förmedlade och strukturerade, då 

finns det inte någon från språket skild verklighet ’där ute’”.23 Vi känner alltså vår omvärld 

genom vårt språk, och detta ger innebörden att där vårt språk slutar, slutar också vår kunskap 

om omvärlden.24 

 

I paradigmskiftet modernism/postmodernism kan förändringar ses även utanför de 

vetenskapliga disciplinerna. Det finns ett grundläggande karaktärsdrag för postmodernismen 

(postmoderniteten) som går ut på att gränser mellan högkultur och kommersiell kultur upphör. 

Förändringen innefattar dessutom en ny samhällsordning som idag kallas IT-samhälle, eller 

konsumentsamhälle et cetera. Teorier kring ämnet vill ”påvisa att den nya sociala formationen 

ifråga inte längre lyder under den klassiska kapitalismens lagar, dvs. den industriella 

produktionens primat och klasskampens allestädesnärvaro”.25 Detta leder oss in på 

postmodernismen och dess huvudsakliga slitningar mellan ny och klassisk kapitalism,  där 

den nya kännetecknas främst av konsumism och reklaminflytande. 

 

                                                 
22 Alvesson, Mats (2003) Postmodernism och samhällsforskning Stockholm: Liber sid 25 
23 Vikström 2005:46 
24 Alvesson 2003:46 
25 Jameson, Fredrik ”Postmodernismen eller senkapitalismens kulturella logik” i Löfgren, Mikael (red) (1986): 
Postmoderna tider. Stockholm: Nordstedts sid 263  
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3.2 Postmodernism  
Att ringa in, beskriva och formulera grunder inom postmodernistiskt tänkande är svårt, 

eftersom det är ett arbete i process, eller som Denzin formulerar det: ”The search for the 

meaning of the postmodern moment is a study in looking”.26 Innan vi belyser begreppet 

postmodernism, tar vi ett steg bakåt och utreder ordet postmodernism. Detta ger en 

fingervisning av begreppets komplexa innebörd. Ordet är tvådelat och dess lexikala betydelse 

innebär följande: modernism härstammar från latinets modo som betyder just nu,27 prefixet 

post- härstammar också från latinet och betyder efter.28 Sammansättningen blir således efter 

just nu. Komplexiteten föreligger i att människan lättare kan förhålla sig till det som är just 

nu, men svårighet att förhålla sig till vad som sker efter just nu. En central fråga inom 

postmodernism som både Derrida och Baudrillard diskuterar, är vad som är verkligt och sant, 

en diskussion om verkligheten, avsaknaden av den eller mångfalden av den. Nietzsche 

diskuterade avsaknaden av verklighet genom begreppet nihilism. Nietzsche är även känd för 

mottot ”Gud är död” vilket för Nietzsche innebar att människor inte ”kan vara säkra på 

någonting. Moral är lögn. Sanning en fiktion”29. Avsaknad och mångfald är varandras 

motsättningar, det vill säga att det antingen finns en avsaknad eller en mångfald. Dock har 

båda delarna samma legitimitet inom postmodernismen. Denna paradox ringar in begreppet 

postmodernism. 

 

Vidare berör postmodernism, som det komplexa begrepp det är, olika företeelser beroende på 

i vilket område man befinner sig i.  

1. postmodernism beskriver ett historisk skede från andra världskriget till nutiden. 

2. postmodernism refererat till kapitalismen. 

3. postmodernism beskrivs inom konst, arkitektur, musik, film 

4. postmodernism är en socialteori30  

 

I vår analys använder vi begreppet postmodernism som ett samhällsfenomen. Att beskriva ett 

fenomen är invecklat och komplicerat, vilket leder till att begreppet blir svårgripbart. ”The 

field of postmodernism certainly expresses a frustration”.31 Det ligger i begreppets natur att 

                                                 
26 Denzin, Norman K. (1991): Images of postmodern society. Social theory and contemporary cinema. London: 
Sage publications sid viii 
27 Appignanesi, Richard och Garrett, Chris (2003): Introducing postmodernism. UK: Icon books sid 19 
28 Åberg, Gösta (2001): Handbok i svenska. Stockholm: Månpocket sid 79 
29 Lyon 1994:17 
30 Denzin 1991:3 f 
31 McRobbie, Angela (1996): Postmodernism and popular culture. London: Routledge sid 13 
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vara komplext. Att ge en komplett bild över vad postmodernism innebär är svårt, men 

underlättas genom att belysa Derrida, Foucault, och Baudrillards uppfattningar.  

3.3 Postmodernism och konsumtion 
Brembeck och Johansson32 menar att barn i vår tid blir vuxna snabbare än i tidigare 

generationer på grund av att de är större konsumenter. Barns aktiviteter såg annorlunda ut förr 

jämfört med nu och därför blev socialiseringen och anpassningen annorlunda än vad det är för 

dagens barn. Ett barn i vår tid möter samhällets normer; om inte före, så samtidigt som de 

möter familjens normer. I samhällets normer tar reklamen stor plats. Detta befäster en tro i 

barn som innebär att om de konsumerar, så blir de ”någon”. Reklamens innehåll blir mer äkta 

än det verkliga livet. Familjen i reklamen är en riktig familj. Även om Brembeck och 

Johansson skriver framförallt ur ett barnperspektiv vågar vi applicera tankarna på vuxna. Vi 

menar att även vuxna kan känna samhörighet och bli trygga av det kommersiella; att bli sedd 

eftersom just företag X förstår och vill hjälpa just dig, genom att sälja just den grillen du 

behöver just i dag. Det negativa med att barn (och vuxna) konsumerar enligt Brembeck och 

Johansson är att det läggs en press på människan att vilja ha allt och vara allt. Vara vacker, 

vara smal, vara smart, ha huset, ha båten; ha det bästa av bästa. Detta eftersom människan tror 

på belöning och belöningens förverkligande. Positiv effekt av att konsumera är att människan 

i det kommersiella samhället med reklam i spetsen leder till att människan känner sig 

delaktig.33 Vi ifrågasätter om denna samhörighet och delaktighet är en äkta delaktighet. 

 

Under de två sista seklerna har människan (främst den bildade) haft en tilltro till framtiden. 

Människan har varit ambitiös i att sakta men säkert odla och bli trygg i sin individualitet. 

Livsvillkoret i en postmodern tid innebär slutet på detta och en ny individualitet uppstår i en 

obegränsad valmöjlighet. Att människan är fri kan tyckas vara positivt, men att vara fri sätter 

ändå begränsningar. Människan kan inte välja allt. ”Att skapa sig en identitet i ett 

postmodernt samhälle handlar alltså mycket om att söka utanför sig själv i de bilder man 

möter. Detta sökande och prövande kan gå så långt att gränsen mellan verklighet och fantasi, 

mellan original och kopia, suddas ut”.34 När gränserna blir utsuddade är det svårt att urskilja 

kopian från originalet. Konsumtionen speglar människors identitet och i samband med detta 

kan även identiteten ändras när konsumtionen ändras. Den postmoderna människans identitet 

                                                 
32 Brembeck, Helene och Johansson, Barbro (1996): Postmodern barndom. Göteborg: Etnologiska föreningen i 
Västsverige sid 9 f, 289 f 
33 Brembeck och Johansson 1996:9 f, 289 f 
34 Brembeck och Johansson 1996:291 
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är därför inte tydligt fastställd utan flytande beroende på dag och tid. Vuxnas identitet blandas 

med barns identitet. Utseendemässigt är det i dag inte lika stor skillnad mellan barn och 

vuxna, inte heller skiljer det sig i musiksmaken i den grad som det gjorde på 60-talet. Barn 

härmar vuxna och vuxna härmar barn. Samlande och bortbytande av spelkort för barn är en 

tydlig härmning av vuxnas ”börsspekulationer”.35 Att barn byter bort kort och vill ha nya 

leksaker när något gått sönder eller att vuxna utökar sin materiella standard kan dock ses som 

ett led i att inte vilja vara materialist. Detta eftersom de inte håller kvar sakerna, utan har ett 

rörlig och öppet sinne, vilket går i linje med postmodernismen. 36  

 

Ökningen av konsumerande som självändamål har sitt ursprung i idén kring distribuerande av 

ett varumärke snarare än av en enskild vara. Det skedde en förskjutning från fabrik till 

varuhus; ett system som hålls vid liv genom konsumtion.37 När varuproduktionen gick över i 

en varumärkesproduktion, med säljandet av koncept snarare än en produkt, utvidgades de 

multinationella företagens kulturella inflytande.  Marknadsföring av en livsstil har blivit nytt 

fokus för företagen, och konsumenterna shoppar snarare en image än nya kläder eller 

matvaror: ”[r]eklam och sponsring har alltid gått ut på att med hjälp av bilder framställa 

produkterna som liktydiga med positiva upplevelser, kulturellt eller socialt”.38 Konsumtionen 

och marknaden blir centralt i samhällssystemet.39 Konsumismen utlovar lycka; ett löfte den 

inte kan hålla.40 Systemet ifrågasätter auktoritära anspråk på sanning; den blir en vara som är 

fri för vem som helst att köpa. Denna fria marknad bryter ner gamla hierarkiska system och 

agerar under nya demokratiska former, men detta är en postmodern lögn. Konsumismens 

flagga, reklamen, och dess intrång i alltfler samhälleliga skrymslen påverkar människor. Det 

gör att människor fattar beslut som de utan reklamen sannolikt inte skulle ha gjort. 

Exempelvis företaget Microsoft är en av marknadens jättar, som frestar med valmöjlighet i 

största demokratiska anda genom sin slogan ”Var vill du vara idag?”. Valmöjligheten är i 

praktiken falsk, eftersom ”[d]en reella frågan är inte var du vill vara idag, utan hur jag ska 

kunna styra in dig i den synergilabyrint där jag vill att du ska vara idag”.41 

                                                 
35 Brembeck och Johnsson 1996:295  
36 Brembeck och Johansson 1996:292 f 
37 Lyon 1994:84 f 
38 Klein, Naomi (2000): No logo. Stockholm: Ordfront sid 53 
39 Klein 2000:27 f 
40 Lyon 1994:86 
41 Klein 2000:157 
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3.4 Postmodernismen och kapitalismen 
Marshall Berman42 belyser Marx i samband med begreppet postmodernism. Han tar upp Marx 

ifrågasättande av det moderna samhället vilket Berman menar är fullt av motsägelser eftersom 

Marx såg det moderna samhället som både positivt och negativt för människan. 

Postmodernismen innefattar motsättningar och ifrågasättande. Vidare menar Berman att Marx 

ansåg mänskligheten bli mindre och mindre religiös. Anledningen till detta är kapitalismen 

och dess fokus på konkurrens. Marx menade att människan inte har något annat val än att bli 

en del av kapitalismens samhälle. Ännu en motsättning är att Marx hyllade borgarklassen 

eftersom han ansåg de hade åstadkommit något, dock anser han det vara negativt på grund att 

de inte kunde se längre fram än vad de resulterat i hittills. Marx menar att en förändring i 

samhället är positiv om det sker långsamt och varsamt. En snabb förändring leder till att 

människans utveckling begränsas. Det är detta som hänt med kapitalismen. Förändringen gick 

för snabbt fram och kommer att ”förflyktigas genom hettan från sina egna glödande krafter”.43 

Marx laborerade även med liknande tankar som Nietzsche senare kom att göra. Marx menade 

att kapitalismen styr människorna både till det yttre (konsumtion) och det inre (tankarna). I 

detta blir frågan om vad som var verkligt (nihilism) förknippat till kapitalismen som styr 

människan. Om människan är styrd, innebär det att det finns en verklighet och en sanning.  

                                                 
42 Berman, Marshall (2001): Allt som är fast förflyktigas: modernism och modernitet. Lund: Arkiv sid 92 
43 Berman 2001:92 
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4. Analys och diskussion 
Innan vi går in på själva analysen av romanen inleder vi med ett kort handlingsreferat. 

4.1 Kunzelmann och Kunzelmann 
Kunzelmann & Kunzelmann är en bok om Viktor Kunzelmann och hans son Joakim. Vi får 

följa deras historia växelvis i bokens sju delar, där varje del i sig är indelade i kapitel. De 

delar som handlar om Joakim, utspelas i nutid, och de delar som handlar om Viktor hoppar 

mellan att handla om hans barndomstid, ungdomstid och vuxna liv.  

 

Viktor Kunzelmann lever som outkommen homosexuell i mellankrigstidens Tyskland. Som 

ung man börjar han studera konst och utvecklar sin extraordinära förmåga att måla och måla 

av. När nazismen tar över landet har Viktor träffat en annan ung man, Georg Haman, med 

samma läggning som han själv. Tillsammans börjar de framgångsrikt driva en liten handel 

med förfalskade frimärken och autografer som bröder under det falska namnet Bronnen. 

Deras handel utökas efterhand som kriget fortgår och de ägnar sig alltmer åt konstförfalskning 

på hög nivå. Deras kunskaper inom konsten förser dem med aktningsvärda uppdrag med att 

granska konstverk på jakt efter förfalskningar.  

 

En dag blir Viktor arresterad och transporterad till ett arbetsläger av diffusa skäl. Han fruktar 

att hans homosexualitet ska ha blivit uppdagad, men i själva verket är det höga politiska 

makter som sätter honom i lägret för att tillsammans med andra expertförfalskare tillverka 

falska sedlar. När kriget är över släpps fångarna fria. Med hjälp av falska sedlar och falska 

papper lyckas Viktor ta sig till Sverige. Här kan man se postmodernismens typiska 

identitetssökande i Viktors val att sätta sitt äkta namn på de falska papperna. ”Han ville ta sig 

till det nya landet under sitt riktiga namn. I lögnen ville han bädda in en kärna av sanning, en 

livlina till sin verkliga identitet”.44 I Sverige arbetar han som konservator och blir en av 

marknadens mest efterfrågade experter på att identifiera förfalskade konstverk. Han återfår 

kontakten med Georg Haman och tillsammans fortsätter de sitt bedrägeri, med hjälp av 

Viktors goda rykte i Sverige. I Sverige inleder Viktor ett kärleksförhållande med Fabian, 

vilket slutar i hjärtesorg och oinfriade löften. Tillsammans med Georg lyckas Viktor hämnas 

på Fabian och hans familj.  

 

                                                 
44 Vallgren, Carl-Johan (2009): Kunzelmann och Kunzelmann. Stockholm: Bonnier sid 203 
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Joakim Kunzelmann lever i Sverige under 2000-talet och arbetar som frilansjournalist. När 

han nås av dödsbeskedet om sin far är det ett stort arv han främst ser fram emot som han kan 

använda för att betala av hisnande skulder. Detta kontrasteras mot hans syster Jeanette, vars 

liv kännetecknas av substans och familj, och som sörjer faderns bortgång. Joakim kan ses som 

en typisk konsumist som är starkt knuten till den nya kapitalismen. Hans liv kretsar kring 

snabb tillfredsställelse av ytliga behov. Han lånar pengar för att bekosta sin dyra livsstil, och 

lever på en långt överskriden kredit som betalar en ihålig fasad av lyx och framgång. Bakom 

fasaden döljer sig ett porrberoende, tillsammans med osunda dryckesvanor och sexmissbruk. 

Hans enda vän och samtalspartner kommer att bli en regissör vid namn Karsten Hamrell, som 

spelar in porrfilm i Joakims nyinköpta ruckel på Gotland. 

 

Vid Viktors begravning möter Joakim en man som visar sig var Viktors kumpan från 

Tyskland, Georg Haman. Ingen har misstänkt att Viktors stora konstsamling är falsk, men 

mötet leder till att Joakim får vetskap om sin fars liv och Viktors fasad rämnar sakta men 

säkert. Joakim inser att konsten som finns kvar i Viktors hem är värdelös, men enbart för den 

som känner till att det rör sig om förfalskningar. Med förhoppningar om att krama lite pengar 

ur situationen vill Joakim försöka sälja ett par av tavlorna, varav den serbiska maffian nappar 

på erbjudandet. Dock anar till slut maffian oråd, situationen spårar ur och allting uppdagas.  

4.2 Viktor 
I Viktor markeras en stor skillnader i betydelsen av äkthet. Den han är inuti skiljer sig stort 

från den han är utåt sett, vilket på ett sätt gör honom både lik sin son Joakim såväl som alla 

andra människor. När Viktor kommit till Sverige och tar sig en kvällspromenad upptäcker han 

ett café som agerar som mötesplats för unga män. Kyparen frågar om han vill ha sittplats men 

Joakim tackar nej, och lämnar caféet då en man vinkar honom till sig. Viktor anser inte själv 

att det är något fel i att vara homosexuell; han är mycket insiktsfull över vem han är när det 

gäller det; dock vågar han inte följa sitt hjärta och ta steget fullt ut och följa efter den 

vinkande mannen.  
Han hade aldrig skämts över den han var; han hade aldrig upplevt sig själv som sjuk 
eller missanpassad, vilket samhället ville få honom att tro.45  

 

Viktor brottas med sin identitet, och framförallt bilden av vem han är. Hans ambivalens 

skildras genomgående i hans kärleksliv. Han dras kompromisslöst till män, men av rädsla; 

dels för att utforska den delen av sin identitet och dels för samhällets hotfulla inställning till 

                                                 
45 Vallgren 2009:310  
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homosexualitet, ger han inte efter för dragningen annat än i lösa, halvgenomförda sexuella 

förbindelser. Under sina ungdomsår i Tyskland skaffar sig både Viktor och hans affärspartner 

tillika falska bror, Georg Haman, varsin fästmö för att upprätthålla ytan som heterosexuell 

man. Deras fästmör är i själva verket även de ett kärlekspar i behov av samma fasad. Utåt sett 

är bilden av Viktor en heterosexuell, förlovad man som säljer och köper konstrariteter, och 

falskheten är slående.  

 

I Sverige kommer Viktor bland annat att arbeta med att restaurera tavlor. Konsten beskrivs in 

i minsta detalj. Kunzelmann och Kunzelmann tar läsaren med sig i redogörelsen för vilka 

material Viktor använder, hur han går tillväga och vilka fallgropar man ska undvika. Hans 

djupa kunskaper i konsten tycks dock springa ur något annat än kärleken till tavlorna. Den 

första och enda man han inleder ett förhållande med, Fabian, tar han sig an på precis samma 

omsorgsfulla sätt. 
Restaureringen av Fabians sanna väsen var komplicerad. Materialet, konstaterade 
Viktor, var bräckligare än vad ytan gav vid handen. Materialet var en ung man som 
närsomhelst kunde krackelera under hans händers beröring. 
Bindemedelsnedbrytningen skedde med tårar och dåligt samvete. Under det friska 
ytskiktet uppstod för ögat osynliga brännblåsor eftersom materialets inre utsattes för 
kraftig upphettning av känslokaraktär. Själsliga färgskikt mjukades upp och 
svårreparerade spjälkningar uppstod. Arbetet med skulptur och torso förflöt desto 
lättare. De fick materialet i de positioner de ville, kropparna underkastade sig 
verktygens makt, men på det dåliga samvetet gick de bet.46 

 

Förståelsen av kärlek tycks för Viktor gå genom hans förståelse för konst och 

tavelrestaurering. Från tiden som barn och därefter genom resten av hans tid, genomsyras 

hans liv av konsten och kärleken till den. Att tänka kring livets olika delar som uppbyggt i 

lager verkar vara lika naturligt för Viktor som ytligt tänkande är för de flesta andra 

människor. Det är som att det inte är något han väljer själv, utan att det är så han är som 

person. När Viktor har skaffat sig tämligen stor erfarenhet som konservator reser han till 

Köpenhamn i arbetet. På kvällen går han ut och äter middag med en dansk arbetskollega, 

Niels Møller. Viktor har förstått att Møller föredrar män och under middagen flörtar Møller 

med Viktor, dock utan resultat. De pratar om krigets effekter för konstbranschen och kommer 

in på det nuvarande läget i Tyskland, och Møller ställer en fråga som Viktor svarar 

undvikande på. 
”Du vet ingenting om situationen därnere, för oss män, menar jag?” 
”Jag tror inte att jag riktigt förstår vad du menar…” 
De lämnade ämnet, och kort därpå restaurangen. […] De följdes åt mot centrum och 
stannade i en portgång ett kvarter från Viktors hotell. Niels Møller måste, trots hans 

                                                 
46 Vallgren 2009:319 
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undvikande svar om männen, ha anat sig till Viktors läggning, för plötsligt drog han 
honom till sig. 47 

 

Situationen fortsätter med att Møller försöker förföra Viktor, som inte besvarar passionen. 

Han har inte kommit över sin första kärlek, Fabian, och lyckas därför inte uppbåda energin till 

ett sexuellt möte. Det tycks som om Fabian har lyckats erövra Viktors hjärta och trots att 

historien endast har lett till sorg kan Viktor inte förmå sig till att göra något tillsammans med 

någon annan man. Han har levt sitt liv som singel och aldrig givit sig själv till någon, och 

kanske är detta vad som har märkt hans identitet.  

 

Ytterligare kamp som tyder på en tudelad identitet, syns i ett möte Viktor har med sin väninna 

Asta. Hon kommenterar sin skärskådning som för ett ögonblick gör honom sårbar: 
”Vet du att jag länge trodde att du är någon helt annan än den du utger dig för att 
vara. Att du liksom består av lager på lager av hemligheter…” 
För ett ögonblick stod han inför det oerhörda. Han var beredd att bikta sig för henne, 
att erkänna allt, men hon bröt förtrollningen. ”Jag måste gå”, sa hon.48  

 

Ovanstående citat rör inte enbart Viktors identitet ur vinkeln hans sexuella läggning, utan 

även identiteten att få någon att bikta sig för angående hans förfalskningsaffärer i Tyskland. 

Endast Viktor och hans kompanjon känner till alla detaljer i deras rörelse, och Viktors liv är 

som spunnet av lögner och historier som är svåra att skilja från sanningen. Det finns mycket 

som tyder på att lögnerna tynger Viktor, och att han bär på en längtan efter ett ärligt liv utan 

hemligheter. Kanske behöver han inte heller erkänna, kanske förstår Asta tillräckligt mycket 

för att veta mer om Viktor än någon annan. Asta ser att Viktor har lager på lager av 

hemligheter, något som även de tavlor har som Viktor förfalskat; lager på lager av 

förfalskning. Finns det något lager som är sanningen och det verkliga? Asta är själv konstnär 

och hon håller sig vid liv; inte tack vare sina farliga drogvanor, utan genom att måla. Hennes 

relation till konst kanske är lika komplicerad som Viktors, och kanske vet hon precis vad det 

innebär att vara någon annan än den man utger sig för att vara. Frågan väcks mellan raderna i 

berättelsen om vilka kriterier som finns för äkthet; i sann postmodernistisk anda. Asta 

ifrågasätter det hon ser och undrar om ytan stämmer med insidan. Dock tvivlar hon inte på 

Viktors karaktär, och romanen tycks överlag förmedla ett budskap om att äkthet kan vara mer 

än det vi först tänker att det är. Kan tavlor vara falska och konsten äkta, om förfalskningen 

görs av en sann konstnär? Att Viktor är en sådan konstateras tidigt i hans liv. Det är under 

tiden i folkskola som hans talang för måleri upptäcks. Att rita blir en säker värld för honom, 
                                                 
47 Vallgren 2009: 326 
48 Vallgren 2009:482 
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där han varken ser eller hör något av det som pågår runt omkring honom. Att teckna och måla 

är mer än ett intresse eller något han är skicklig på; det är en passion. 
Bilderna fanns samtidigt inom honom och utanför honom, och hans talang bestod i 
att sammanföra dem. […] Med vattenfärger gjorde han realistiska stilleben av 
allehanda föremål, han tillverkade tuschkopior av teckningarna i den illustrerade 
Bibeln, ritade av fotografier, landskap, byggnader, människor och djur. Han var i 
bilden, och medan han var i bilden såg han ingen väg ut.49 
 

Han visar en vördnad för konst som om det vore heligt, och börjar som konstlärling i en 

målarstudio när han är 14 år gammal. Genom hela hans historia tycks sanningen bakom hans 

fantastiska kopior utåt sett vara en girig person, eftersom han tillskansar sig en ansenlig 

mängd pengar genom förfalskningar. Sanningen bakom dessa är egentligen en djup kärlek för 

det vackra. Viktors yttersta lager, och hans tavlors, är falskt, men motivet bakom är äkta och 

ytterst verkligt. 

 

Vi ser ett identitetssökande hos Viktor. I texten som skildrar Viktors liv finns koppling till 

postmodernismen. Läsarens tro om världen som sann och korrekt blir tvivelaktig i kapitlen 

om Viktor. Hans liv utspelar sig i Tyskland under andra världskriget; ett krig som satte 

människans syn på världen i gungning. Människan är svag för påverkan av exempelvis 

medier, en påverkan som kan ändra och bearbeta människans verklighetsuppfattning.50 Detta 

postmodernistiska drag syns i Kunzelmann och Kunzelmann under Viktors tid i Tyskland. 

”Frontlivet var något de läste om i tidningarna, eller såg i tillrättalagda journalfilmer på 

biograferna före den senaste långfilmssuccén”.51 Viktor exponeras för en glamorös bild av 

kriget från propagandan, medan svårförklarade försvinnanden sker i kvarteret och misstänkta 

affärsrörelser stormas. Hans tillvaro är full av paradoxer och självmotsägelser; han förs som 

fånge till ett koncentrationsläger som täckmantel för att förfalska pengar åt staten, han är en 

passionerad konstnär som säljer förfalskningar och allt detta i en tid då propaganda och 

verklighet är skilda åt som svart och vitt. Men Viktors lögner, förfalskningar och 

hemlighållande, kommer att väga allt tyngre på hans axlar, och den bikt som uteblir i hans 

samtal med Asta kommer fram långt senare. Under sin tid i Stockholm sätter Viktor sig att 

skriva ett brev till sin gamla vän och arbetsgivare, konstrestaureraren Tuglas.  
Lögnen, skrev han, var ett slags våldsutövning. Lögnen var en manipulation som 
andra inte kunde försvara sig mot eftersom de inte visste vad som pågick. Och den 
holkade ur honom själv. Lögnen fick honom att sväva fritt, utan kontakt med 
verkligheten. Han ljög tvångsmässigt. Han ljög för att klara sig ur tidigare lögner, 
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han ljög sig vidare längs ett sluttande plan av lögner som börjat för så länge sedan att 
han inte längre kunde minnas hur eller ana var det skulle sluta…52 

 

Brevet blir som den bikt han har längtat efter, där han förklarar att han har fört alla bakom 

ljuset och inte ens själv vet vem han är. Viktors lögner och längtan efter äkthet följer honom 

längs hela hans liv. 

 

4.3 Joakim 
Som karaktär framstår Joakim som en ironisk skildring av västvärldens moraliska förfall. Han 

står inte för några fasta värderingar utan tycks snarare representera uttrycket ”allting har ett 

pris”. Han tar inget ansvar, och intar ett mycket kortsiktigt perspektiv där allt handlar om 

stundens tillfredsställelse. Han utstrålar heller ingen självkänsla eller lycka, utan förefaller 

vara ensam och olycklig. 
Det senaste året hade han målmedvetet ägnat åt att stirra på tapetmönstret i sitt 
arbetsrum, slänga oöppnade räkningar i en hög under sängen och håglöst surfa 
genom nätet på jakt efter avklädda kvinnor som för ett ögonblick kunde hugsvala 
hans missriktade lidelse. 53 
 

Joakims liv har på ett sätt kulminerat i vedervärdighet. Hans pengar är slut, liksom den 

kreativitet som krävs för att han ska kunna utföra sitt arbete som journalist, och ingen av hans 

vänner vill längre veta av honom. Han ägnar sig åt företeelser som väcker även hans eget 

äckel, och han tycks vara maktlös inför sina drifter. Han minns sin tid som pojke då han 

ägnade mycket tid och energi åt att äta upp sig själv; sina snorkråkor, sina sårskorpor och sitt 

blod, inför vilket han kom att känna oerhörd skam. Den kontroversiella vanan att äta sina 

snorkråkor återupptar Joakim under sitt vuxna liv, under den period då hans massiva luftslott 

börjar falla ihop. Skamkänslorna låter inte vänta på sig, och dessa formuleras i en föraktfull 

inre röst som dömer honom. 
Du var på väg att stoppa in den i munnen, sa en inre röst som börjat hemsöka honom 
den sista tiden. Motbjudande! Din lilla gris! 54 

 

Joakim inser att företeelsen sker i desperation, och i ett samtal med sin terapeut blir han 

delgiven en teori som sätter snorätandet i samband med porrberoendet. Terapeuten menar att 

det är Joakims sätt att fly från sina äkta känslor genom att få en kick. Terapeutens förklaring, 

Joakims självinsikt och framförallt hans livssituation pekar i riktningen att Joakims liv har lett 

till en inre tomhet, skam och ensamhet. När känslan gör sig påmind och han liksom ser sig 
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själv utifrån, inträder en skyddande mekanism som ersätter melankolin med panikartat äckel 

och självförakt. 

 

Utöver ett porrberoende och en stundtals frånvarande moralisk instinkt, har Joakim en genuin 

kärna. Endast under ett fåtal gånger låter han sitt gamla jag komma fram i samtal med andra. 

Hans artiklar har handlat om samhället, där han reflekterar kring politik, kultur och kärlek. 

Detta gör Joakim som karaktär väldigt dubbelbottnad, och han tycks dra åt två helt olika håll. 

Under sin mest desperata tid kontaktar han en gammal studiekamrat som arbetar med att 

utveckla underhållningsprogram för tv. Mannen, Anders Servin (vars namn klingar medvetet, 

eller omedvetet, likt ”svin”) beskrivs tillhöra ”en generation sextiotalister som vägrade bli 

vuxna”55 och som ”hade varit en av de mer trögtänkta på kursen”.56 Anders Servin arbetar på 

ett företag ”som är ute efter att omärkligt matcha sina modemärken med den aktuella 

tidsandan”.57 Han lever ett liv som frestar Joakims sinne för ytligt och ansiktslöst behag. Med 

Servins hjälp lyckas Joakim komma förbi kön för pöbeln utanför en lyxig krog, och här ser vi 

tydligt en annorlunda sida hos Joakim: 
”… Tänkte du verkligen ställa dig i kön? Det kan inte vara hälsosamt i den här 
väderleken.” 
”Den kristna slavmoralen som Nietzsche skriver om, du vet”, replikerade Joakim 
med en blick bort mot dörrvakterna som nu faktiskt verkade känna igen honom, även 
om han inte kunde utröna om det var goda eller dåliga nyheter. ”Den är djupt rotad 
hos oss landsortssjälar.” 58 

 
Kunzelmann och Kunzelmann åskådliggör det postmoderna samhället framförallt i Joakims 

karaktär. I postmodern anda lever Joakim ett utsvävande liv, fången av konsumtion för att 

förverkliga sig själv och känna sig delaktig i samhället. Att inte ta något ansvar hänger ihop 

med postmodernismens svävande identitetsfastställande. Även Joakims dubbelbottnade natur 

ligger inom ramarna för postmodernism. Joakims replik där han plockar in citat från 

Nietzsche är intressant. Postmodernismens motsättningar och paradoxer syns i honom, då han 

kan fungera som en ironi över västvärldens moraliska förfall. Detta kan sammankopplas med 

Nietzsches tankar om att ”[m]oral är lögn, sanning är fiktion”.59 Ur vinkeln, moral är lögn så 

finns inget moraliskt förfall, men Joakim som ironi över västvärldens förfall är typiskt 

postmodernism. Vad som gör Joakim till den ytligt fixerade person han är, kan vi endast 

spekulera i. Kanske är han resultatet av sin fars lögner; kanske sprids falskheten med blodet. 
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Det finns indikationer på att det vedervärdiga i Joakims sätt inte är något han har utvecklat, 

utan att det är något han föddes med. Hemma hos sin före detta fru får Joakim se ett liv som 

hade kunnat vara hans liv; ”[t]vå dussin kanelbullar stod i ugnen och provocerade fram doften 

av en idyll som han säkerligen hade kunnat leva i om inte naturen hade gjort honom till en så 

ovärdig människa.”60 Exemplet visar framförallt på hur Joakim ser på sig själv utan hopp om 

att nå det liv han drömmer om, eftersom han ser sig själv som oförmögen att göra det som 

krävs för att nå dit. Joakim framställs till en början som en dekadent karaktär; hopplös och lätt 

att ogilla, men efterhand som historien pågår får vi lära känna Joakims innersta och se flera 

sidor av honom. I slutet av Kunzelmann och Kunzelmann ordnar han upp sitt liv; han gifter sig 

lyckligt, får barn och publicerar en blogg om sin fars öde. Joakim blir så att säga mer 

dynamisk som karaktär efterhand, och mer verklig genom sin komplexitet. Den postmoderna 

människans identitet är flytande och svår, om inte omöjlig, att bestämma och begränsa. Vad 

vill Joakims livsförändring från dekadens till ordnat liv säga om postmodernismen och 

människans flyktiga identitet? Joakims förändring passar även in i postmodernismens 

resonemang. Den leder till ett ifrågasättande av textens avsikt med att placera Joakim i en 

annorlunda kontext än vad vi är hittills har varit vana vid att se honom.  

 

4.3.1 Porr 
Joakims sexuella skam är inget nytt för honom. Redan i hans tonår skildras ett sexuellt 

beteende som ger honom äckelkänslor över sig själv; ett ”maratonrunkande [som] hade 

försiggått i hela två år”.61 Det är under denna period som Joakims skuldkänslor börjar uppstå 

för att sen växa fram till nutid. Självföraktet beskrivs tydligt när Joakim, nästan med 

förvåning över sig själv, hackar sig in på sin före detta älskarinna Cecilias e-mailkonto för att 

snoka. Handlingen i sig visar på bristande moral, men Joakim vägrar ta ansvar ens i sitt 

samvete för sina handlingar. ”Hans kritiska jag försökte emellertid övertyga honom om att 

felet låg i de bristande säkerhetsrutinerna hos det svenska försvaret, och det kunde han 

rimligtvis inte lastas för...”62 Ett e-mail som Joakim hittar i Cecilias inkorg, skickat från 

honom själv, leder honom in på självföraktets banor. Han plågar sig själv med att läsa mailet 

och han kan dessutom inte låta bli att titta på bilden han har bifogat av sig själv. Synen av sig 

själv väcker hans äckel, och det är tydligt att han ser vad Cecilia vid första läsningen måste ha 

sett. 
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Och trots att han liksom lyckats förtränga allt detta för att liksom inte ta livet av sig, 
så gjorde det självdestruktiva Kunzelmannska pekfingret ett mustryck på bildikonen 
och upp kom en nakenbild föreställande honom själv… Tårar trängde fram i Joakims 
ögon. Han bar kalotten han en gång fått av hennes kusin på huvudet. Ljuset från 
blixten kastade ett obarmhärtigt sken över löst hängande ungkarlsspäck. Han 
skrattade sinnessjukt mot kameran, och i handen höll han liksom sitt halvt erigerade 
könsorgan, vars topp glänste lite fuktigt i det förfärande ljuset. […] I sin fria hand 
höll han ett handskrivet A4-ark med texten: ”JAG ÄR DIN TJÄNARE. SNÄLLA, 
RING!”  
En ny flodvåg av självförakt sköljde över honom. 63 

 

Joakim visar på en hånfull manlig stereotyp; en ytlig man med bristande kontakt med sina 

känslor och med ett tvångsmässigt beroende av porr. Bilden vittrar sönder efterhand som vi 

kommer längre in i historien, och skildringen av denna man blir alltmer komplex. Som 

exempel kan vi titta på när Joakim efter en tid kommer hem till sin stuga på Gotland, vilken 

han har hyrt ut till vad som kommer att bli en porrfilmsinspelning. Inne i stugan träffar han en 

av skådespelarna. Hon ligger naken i hans soffa och bläddrar i en tidning och Joakims känslor 

tycks förvåna honom: 
I vardagsrummet hade Kajsa lagt benen över soffans armstöd och läste bilagan till en 
kvällstidning. Hon vickade på sina blåmålade tår, skrevade godmodigt, och medan 
Joakim skärskådade hennes välrakade underliv undrade han varför han inte kände 
minsta rörelse i ormens bo. Porren, tänkte han, hade slutligen gjort honom likgiltig 
för verkliga kroppar. Porren hade tämjt hans vilda snok.64 

 
Joakim blir en personifiering av porren själv; utan verklighetsanknytning och med en fasad 

som döljer en rutten interiör. Hans ”vilda snok” är givetvis en poetisk omskrivning av hans 

kön, men uttrycket vittnar också om Joakims tidigare person. Att vara vild och otämjd kan 

också betyda frihet; frihet att göra det man vill utan låta sig begränsas av bojor av något slag. 

Att tämja något väcker ofta en association till djur; djur är objekten som blir tama genom 

människans inverkan. Joakim kan menas ha gått från ett djur i sin naturliga frihet, med sina 

naturliga drifter och behov, till att bli en människa fången av konsumtionens ytlighet och 

falskhet. Han inleder ett samtal med porrskådespelerskan, där hon träder fram som en 

förespråkare för sexuell frihet. Hon diskuterar det hyckleri hon upplever med sexköpslagen, 

och hävdar skarpa likheter mellan porr och prostitution och ifrågasätter lagens syfte.  
”… Jag gillar att knulla… men det får jag inte gilla. Åtminstone inte mot betalning.” 
Hon lade ifrån sig tidningen och såg strängt på honom. ”För man passar liksom inte 
in i vissa människors världsbild om man inte är ett offer. Alla porrskådisar måste 
vara offer […] De som drev igenom sexköpslagen. Segelström och allt vad de hette. 
Ärligt talat fattar jag inte varför man inte samtidigt lagstiftar mot inspelning av 
erotisk film. Är inte det samma sak?”65 
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Här belyser texten en annan sida av porren än den som Joakim dittills har framhävt. Porr som 

något innehållslöst och beroendeframkallande är den tongivande skildringen som Joakim står 

för, med upprepade hänvisningar till dess effekter på hans (sex)liv. Genom Kajsa ges vi en 

bild av porr från den andra sidan, där det faktiskt kan handla om sex och inte nödvändigtvis 

om utnyttjande. Här får vi ta del av ett typiskt postmodernistiskt ifrågasättande av verklighet 

och sanning. Porr går ut på att sälja en falsk bild av sex, som är en förskönad, intensifierad 

och retuscherad version av vad som kan försiggå i ett sovrum. Den som konsumerar porr är 

allt som oftast medveten om detta, liksom den som konsumerar underhållningsfilm är 

medveten om att historien inte behöver vara sann och så vidare. Kajsa menar dock att den 

verklighet som påstås ligga bakom porren är lika falsk som porren själv. Hon tar upp politiska 

motiv för att understryka att den sanning som utmålas fungerar för att utmåla porraktriser som 

offer. Något av det som anses vara det mest ytliga och falska i samhället, porren, blir här 

studerat som en affärsrörelse som i grunden utgörs av ett genuint sexuellt motiv. Vad är 

sanning och äkta, kontra dikt eller propaganda när det kommer till porr? Handlar det om 

exploatering, eller är det en könsdiskriminerande uppfattning? 

4.4 Queer 
I Kunzelmann och Kunzelmann kan vi se ett postmodernistiskt drag i ifrågasättandet av 

könsroller och stereotyper. Inom queerteorin talar man om en heteronormativitet som 

dominerande samhällsstruktur. Normen går ut på ett exkluderande av dem som inte tillhör 

denna, vilka är alla icke-heterosexuella som inte lever i monogama och reproducerande 

förhållanden.66 Viktor är en av dem som exkluderas från normen genom att han är 

homosexuell, men främst genom hans sätt att leva. Sin sexualitet lever han ut genom tillfälliga 

och ytliga kontakter, och under hela sitt liv bor han aldrig tillsammans med någon man. 

Viktor är inte främmande inför tanken att leva ”ensam resten av livet. Det skulle inte innebära 

någon större skillnad mot nu. Jag har inte haft en fast relation i hela mitt liv.”67 Han skaffar 

inte heller en familj i traditionella mått mätt (vilket vi visar nedan). Viktors livsstil sticker 

skarpt ut från heteronormen och kan ses som en kritik av denna. Han är framgångsrik och 

skildras inte med någon typ av skam för sin sexualitet. Viktor visar på en dubbelhet även vad 

gäller kärlekslivet. Han är rädd för att bli utsatt för grovt våld genom att visa sina sexuella 

känslor öppet, och det ”plågade honom att han aldrig hade haft en fast relation”68 men 

samtidigt tycks det som om han i ett större perspektiv är lycklig utan en kärlekspartner. Han 
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uttrycks vara en ”drömmande konstnär”69 och kanske är det i hans fantasier som hans 

kärleksliv finns. Viktor verkar i vilket fall själv ironiskt nöjd med sitt livsval. Som kritik mot 

heteronormen är därför Viktor väldigt queer; han lever utanför normen utan att verka lida av 

sitt utanförskap. Hans ensamhet verkar han snarast vilja bota med barn. I ett samtal med sin 

”fästmö” i Tyskland, kommer Viktors barnlängtan upp. 
”Du tror att barn kan bota ensamheten?” 
”Varför inte?” 
”Och hur förklarar du för dem varför du inte lever med deras mor? Och hur döljer du 
för dem att du dras till män?” 
”Jag kanske struntar i att dölja det. Jag kanske lever sanningsenligt för omväxlings 
skull? Eller också ser jag till att hålla bögsjukan i strama tyglar. Lever ensam resten 
av livet. Det skulle inte innebära någon större skillnad mot nu. Jag har inte haft en 
fast relation i hela mitt liv.”70 

 

Viktor lär sedan känna en finlandssvensk konstnär i Sverige, Asta (Ella Simone) Berglund, 

som kommer att bli den enda kvinna han attraheras av, och även mor till Joakim och hans 

syster. Hon lever ensam liksom Viktor, och trots sitt något tragiska öde med svårt 

narkotikaberoende, skildras hon som en stark och karismatisk kvinna. När Viktor frågar henne 

om varför hon inte är gift, ger hon ett genomtänkt svar. 
”Det skulle innebära slutet för mig. Mina älskare är anständiga män, men trots allt 
män, med allt vad det innebär av föreställningar om hur en gift kvinna bör vara. De 
behöver inte ens göra om mig, för jag kommer att anpassa mig automatiskt. Bli 
hemmafru. Föda barn. Sluta måla, annat än på söndagar. Jag skulle ta livet av mig 
efter några år, och lämna en förtvivlad familj efter mig. Bättre alltså att förbli 
ogift…”71 
 

Asta väcker en fråga om den dåvarande samhälleliga normen för en kvinnas roll. Vi menar att 

kvinnans roll i det västerländska samhället har genomgått en viss förändring, och tittar man på 

normen för en kvinna i 1930-talets Europa går det att enas om några drag inom denna. 

Förutom en önskvärd etnicitet och religiös tillhörighet, är hon heterosexuell med en önskan 

om att bilda familj tillsammans med en man. I förhållandet antar hon en ekonomiskt passiv 

roll, där hon sköter arbetet i hemmet medan hennes make förvärvsarbetar och förser hushållet 

med livsnödvändigheter utifrån. Kvinnan representerar i denna bild ett omsorgsgivande som 

skiljer sig från mannens, och detta bidrar till definitionen av denna tids begrepp för kvinna. 

Asta skiljer sig stort från denna stereotyp och motsvarar snarare dagens beteckning ”kvinna”. 

Alvesson72 pekar på bland annat omsorgsgivande som en av flera typiska kvinnliga 

egenskaper och han menar att ”om dessa erfarenheter vore centrala för formandet av kvinnans 
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essens (en samling egenskaper som är förenade med att vara kvinna) skulle kanske 25 procent 

av XX-populationen [kvinnorna] i en typisk samhällsgrupp […] inte vara kvalificerade för 

beteckningen ’kvinna’”.73 Asta delar på detta sätt många likheter med Viktor, genom sitt 

självvalda utträde ur heteronormen. De båda har möjligheter att uppfylla samhällets 

förväntningar på heterosexuellt uppträdande, men går emot detta utan att tveka. Även 

tillsammans som ett par faller de utanför normens ramar. Deras heterosexuella relation är inte 

av den natur som heteronormen förespråkar; de inleder sin relation genom att Viktor erbjuder 

Asta tak över huvudet, och han försörjer henne mot att de skaffar barn tillsammans. Asta 

Berglund är dock ingen mor mer än till biologin sett. Familjekonstellationen Asta – Viktor 

och deras två barn visar på den brokighet som kan dölja sig bakom vilseledande heteronorma 

fasader (mamma – pappa – barn). Berättelsen om Viktor visar den verklighet som finns 

bakom skådespelet som pågår inför allmänhetens publik. Viktor Kunzelmann skulle på detta 

sätt kunna fungera som en provokativ pil mot andra män som ser ut att följa normens regler.  

 

Diskussionen faller under postmodernismens feministiska fack, och den menar ”att man bör 

överge föreställningen om att det finns något universellt eller generaliserbart hos kvinnor”.74 

Asta fungerar som mer än förklaringen bakom Joakim och hans systers existens; hon är en 

kritik mot uppfattningen om moderskap, helt i linje med postmodernismen. Vidare är 

postmodernismens ”betydelse” efter just nu applicerbar på Asta och Viktors och deras 

förhållande. De går emot normerna och är väldigt ”moderna” då det först i nutidens 2010, 

som det börjar bli accepterat med den familjekonstellation Asta och Viktor representerar. I 

dåtidens Sverige på 1960-talet var det svårligen accepterat. Det liv de levde på 60-talet, blev 

på något sätt ett liv från 00-talet. På sätt och vis ingår även Joakim och hans liv i 

queerdiskussionen. Joakim lever inte heller efter den heterosexuella normen. Det är först i 

slutet som detta uppstår. Vad vill Kunzelmann och Kunzelmann berätta med detta? Är det den 

givna normen ”heterosexuell” som är äkta eftersom det är det som texten visar upp i slutet; 

eller är det ett postmodernistiskt ironiskt drag över den givna normen? I postmodernismen 

betonas att det inte finns någon objektiv sanning och även att verkligheten är flyktig, så vad är 

egentligen sant?  

 

Kunzelmann och Kunzelmann tar upp sexualitet i fler karaktärer än Viktor och Joakim. Den 

kvinna som Joakim förföljer, Cecilia, kommer att träffa en kvinna som hon inleder en relation 
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med, till Joakims stora förvåning. Deras förhållande beskrivs dock inte ingående. Ett annat 

exempel är den unge pojke, Fidel, som är son till Joakims bästa vän Hamrell. Fidel är på 

besök hos Hamrell och följer med honom och Joakim till Tyskland och en av Berlins 

bögklubbar. Medan Joakim är ute efter information om sin far, börjar Fidel utforska sin 

sexualitet tillsammans med män på klubben. Ett tredje exempel är en av de manliga 

skådespelarna i den porrfilm som spelas in i Joakims stuga, vilken ställer in sin medverkan på 

grund av att han har ”blivit” homosexuell. Det blir tydligt att sexualitet är ett tema i boken, 

med ett hisnande antal aspekter. Queerteorin och postmodernismens gemensamma nämnare är 

ett kritiskt förhållningssätt till rådande normer, och ett ifrågasättande av dessa. Queerteorin 

belyser att det finns en förtryckarmekanism mot vissa grupper, och främst mot homosexuella. 

Tysklands nazism präglades också av ett förtryck av folket i allmänhet. Att då placera 

karaktären Viktor i Tyskland, som homosexuell, leder till ett extra hårt tryck på honom. 

Ifrågasättandet av normer görs därför tydligare i texten, med det nazistiska Tysklands syn på 

och hantering av homosexualitet.  

4.5 En postmodern värld 
Postmodernism bygger på frågan om vad som är äkta, verkligt och sant. Typiskt för den 

skönlitterära postmodernismen är att förneka läsaren en entydig förståelse. Detta eftersom det 

enligt detta synsätt inte finns en given enda sanning. Det som i stället finns är glasskärvor – 

skärvor som inte kan fogas ihop till en helhet. Detta belyses på flera ställen i Kunzelmann och 

Kunzelmann. Genom att förse karaktärerna Joakim och Viktor med motsägelsefulla 

personlighetsdrag ifrågasätter Kunzelmann och Kunzelmann utifrån sina karaktärers 

funderingar och liv vad som är sanning och lögn. Många gånger återkommer det i texten till 

att äkthet är ”en fråga om tro snarare än vetenskap”,75 och att så länge vi tror kan vår 

övertygelse gälla för sanning. Sanningen bakom Joakim och hans systers historia präglas av 

frågan om äkthet. Den familjekonstellation som Asta och Viktor ingår är grundad på 

uppriktiga motiv, men som inte återfinns inom heteronormen.  
De hade slutit en pakt: Viktor skulle åta sig att försörja henne i utbyte mot att de 
skaffade barn. Fast pakt var kanske fel ord; de hade inget annat val. Någonting i 
deras liv måste ju vara äkta, någonting i deras tillvaro måste ju vara sant, och så var 
det med barn.76  

 

Texten säger ”någonting måste vara äkta och sant”. När detta inte finns; om vi utgår från 

postmodernismens slagord om att det inte existerar någon given sanning; hur kan vi då avgöra 
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vad som är äkta och sant? Hur kan parets barn räknas som äkta, när hela begreppet är 

ifrågasatt? Joakim och Jeanettes historia har utgjorts av en fasad, vilket de upptäcker när 

Viktor dör. Detta trots Viktor och Astas längtan efter någon aspekt i livet som präglas av 

autencitet; deras barn. Även Joakims liv har präglats av falska värden. Är detta en konsekvens 

av Viktors livslögner, trots hans önskan om sanning? Vad i Viktors liv är egentligen lögn och 

vad är sanning? Kan lögner gå i arv?  

 

Postmoderna drag i texten syns vidare när Viktor vid ett möte med konsthandlare ser en 

förfalskad Otto Dix-tavla som Viktor själv gjort. Tavlan har till och med äkthetsförklarats av 

Dix själv. Konsthandlaren funderar över tavlan; ”vissa experter hävdar fortfarande att det rör 

sig om en förfalskning… är det inte en besynnerlig paradox?”77 Han nämner paradoxen i 

situationen, vilket är intressant i en bok som nästan kan anses ha det paradoxala och det 

motsägelsefulla som tema. Förfalskningen som äktförklarats ser Viktor som en följd av 

samhällets utveckling och han konstaterar att ”[d]et var den avgörande förändringen som 

inträffat efter kriget […]. Insatserna hade höjts, och måttstocken för kvalitet hette numera 

pengar”.78 Viktor ser på hur världen förändras och värdena med den, till att bli något som 

Joakim kommer att representera. Kvalitet går under för kvantitet, och även originalitet har ett 

pris.  

 

Joakim och hans svåger, Erland, möts på en färja till Gotland. Även i detta kapitel visar texten 

på funderingar kring vad som är sant och falskt.  
Det var sannerligen mycket man kunde missta sig på, tänkte Joakim medan han 
betraktade Erlands noppiga kavajslag. Världen bestod ju inte av annat än 
förfalskning. Kvinnor med falska bröst och läppar. Unga författare som uteslutande 
skrev pastischer utan att namnge sina förlagor. Falsk varuupplysning och 
vilseledande reklam, människors konstlade leenden på krogen, politikers hycklande i 
talarstolar. 79 

 

Här görs konkreta iakttagelser av det postmoderna samhället. Vi kan ana en kritisk syn på 

samhällsutvecklingen, där boken uttrycker en avsaknad av originalitet till förmån för kopior; 

en typiskt postmodern effekt. Ett annat explicit exempel som belyser den postmoderna 

människan80 är när Joakim passar sin före detta frus son, Vincent, som presenterar och 

introducerar Pokémonkort för Joakim. Dessa visar på postmodernismens typiska konsumism 

                                                 
77 Vallgren 2009:429 
78 Vallgren 2009:430 
79 Vallgren 2009:258 
80 Brembeck och Johansson 1996:292 f 
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som människan är beroende av i sin längtan efter tillhörighet. På detta finns flera exempel i 

texten: 
[T]ill och med småbarnen härmade varandra intill självutplåningens gräns.81 
 
”Är det sant att jag ska få nya Pockymonkort?” sa han. ”Jag undrar vilka? Det 
kommer nya serier hela tiden.”82 
 
Joakim mediterade stillsamt över tidens flykt och alltings utveckling mot kaos. Han 
begrep inte ett jota. På hans tid hade de spelat kula på skolgården.”83 

 

Perspektivet i boken känns nytt och uppdaterat enligt 2009 års Sverige, förutom med 

exemplet Pokémonkort. Vi lever i en tid där dessa kort, liksom så mycket annat, redan har 

hunnit ersättas innan man vant sig vid dess inträde på marknaden. I övrigt tas moderna 

exempel fram för att markera den ”postmoderna leda”84 och äkthetsproblematik som har tagit 

över människan i det postmoderna samhället; ”Inför det stundande riksdagsvalet hade 

Moderata Samlingspartiet helt sonika döpt om sig till ’Det Nya Arbetarpartiet’ och skamlöst 

snott hälften av tankegodset från vänstern”85. Ett annat exempel som belyser den postmoderna 

människan ser vi i ett samtal mellan Joakim och Hamrell:  
 

”Det är som om människorna i vår del av världen existerar i högst ett halvt dussin 
varianter. Det finns liksom ingen originalitet längre. Inte ens i perversionerna. Allt 
går i likriktning. Folk lyssnar till likadan musik, de läser likadana böcker och 
tidningar, klär sig i likadana kläder och dricker likadant kaffe i likadana 
Starbuckskaféer”.86 

 

Här ser vi ytterligare en kritisk iakttagelse av den postmoderna människans identitet, som 

tycks sakna djup och personlig originalitet. Hamrell pekar på något som kan liknas vid en 

brist på olika lager; något som är en markant skillnad om vi jämför med Viktors förhållande 

till lager. 

 

Joakim hyr ut sitt hus på Gotland och det visar sig spelas in en porrfilm där. Här finns ett 

tillfälle i texten där postmodernismen syns genom att allt inte är vad det först ser ut att vara. 

När det blir paus i inspelningen tar en av skådespelerskorna ”fram en stickning ur sin 

handväska. ’En tröja till min systerdotter’, hade hon blygt förklarat”.87 Detta markerar tydligt 

ett postmodernistiskt ifrågasättande av givna normer, i det här fallet normen för en porraktris. 

                                                 
81 Vallgren 2009:388 
82 Vallgren 2009:389 
83 Vallgren 209:390 
84 Vallgren 2009:384 
85 Vallgren 2009:385 
86 Vallgren 2009:513 
87 Vallgren 2009:273 
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När Joakim är på väg till Gotland för att träffa sin syster och svåger är detta för att han och 

svågern ska försöka övertyga systern att försöka sälja Viktors förfalskade tavlor. 

Omständigheter (exempelvis att Joakims ekonomiska fantasibubbla håller på att spricka) har 

gjort att Joakim inte kunnat utnyttja den lyx att ta flyget som han brukar, utan han får istället 

använda den mindre lyxiga varianten, färja, som färdmedel. Färjan i sig beskrivs som ”en 

cylinderformad rymdfarkost”,88 även detta i postmodern stil. Detta visar nämligen på ett 

ironiserande över att Joakim får ta färja, som mindre lyxig variant, samtidigt som den 

framställs som en lyxig rymdfarkost. Under resan pågår en konferens där problem som finns i 

och kring Östersjön ska diskuteras. Färjan i sig kan fungera som en metafor för den politiska 

debatten, men framförallt beskrivningen av den är fylld av dubbelbottnade uttryck. En 

harmlös gråsäl undgår nätt och jämt ett blodigt öde, liksom Joakim som hela tiden lyckas 

hålla sig flytande mot oddsen.  
 

[D]är de drev den vita jätten över havet… En gråsäl med kurs på Utö undgick nätt 
och jämnt ett blodigt öde… I de kambriska bottensprickorna ruvade fräcka 
kemikalier. Bly och kväve föll tungt genom grumligt vatten mot silurtidens 
karbonplattformar och gödslade nya generationer giftalger som skulle släppas lösa 
industrisemestern till ära. Färjans bruttodräktighet låg på trettiosjutusen ton, och med 
sådana mått på sin makt kunde man strunta i de svaga. Det gjorde passagerarna 
också. På de ljusa däcken rörde sig fjortonhundra människor obekymrade om det 
döende havet… Men några var kritiska, det fick man erkänna, och flera av de mest 
kritiska hade betalt för att lufta sina åsikter inför publik i försalongen. 89  

 

Här uttalar texten en slagkraftig kritik mot postmodernismens effekter i form av digra 

konsekvenser för ”de svaga” och där de stora politiska systemen är korrupta med avlönade 

kritiker. Debatten som skildras är motsägelsefull, inte minst då den handlar om 

globaliseringen i ljuset av ekologism men samtidigt äger rum på en färja som dramatiskt 

beskrivs som en miljöfara. Debatten ger en tydlig bild av Kunzelmann och Kunzelmanns 

inställning till postmodernismens motsägelsefullhet och själlöshet. Kopplingen som görs till 

det stora politiska maktspelet, framförallt om kapitalism, är något som går helt i linje med 

Marx tankar om postmodernitet, konsumtion och kapitalism (se kapitel 3.4 Postmodernismen 

och kapitalismen). Ett kort exempel ur debatten, som driver längre bort från kärnan och blir 

alltmer hätsk, visar postmodernismens komplexa problem. Här diskuteras en av de mest 

kända kritikerna mot postmodernismens effekter på globaliseringen: 

                                                 
88 Vallgren 2009:246 
89 Ibid. 
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”Naomi Klein-dumheter hör inte hemma i en seriös diskussion om den globala 
ekonomin”, dundrade Timbros utsände med frälsarröst. ”’No Logo’ borde byta titel 
till No Logic!”  
”Eller Non Logos!, inflikade filosofen som nu började bli varm i kläderna. ”Kleins 
tankar om branding borde sättas i ett större språkligt sammanhang. Varför inte börja 
med att diskutera äkthetsbegreppet…”90. 

 

Mötet på färjan diskuteras över fyra sidor och kan tyckas vara irrelevant för handlingen i 

övrigt. Texten är dock ett explicit exempel på iakttagelse av det postmoderna samhället samt 

tydliga postmodernistiska drag i Kunzelmann och Kunzelmann. 

                                                 
90 Vallgren 2009:252 
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5. Sammanfattning 
Vårt syfte med uppsatsen var att utreda de postmodernistiska dragen i boken Kunzelmann och 

Kunzelmann, samt dess tolkning och iakttagelse av det postmoderna samhället. Vi förhöll oss 

vidare till två centrala frågor där ena löd följande: vilka drag av postmodernism finns i 

Kunzelman och Kunzelman? Som metod använde vi oss av dekonstruktion med inspiration 

från läran om hermeneutik och ideologikritik, där vi utgick från queerteori. Under arbetet med 

analysen har vi sett flera postmodernistiska drag. Den andra centrala frågan gick ut på 

huruvida Kunzelmann och Kunzelmann förhåller sig kritisk till postmodernismen. 

Recensioner av boken pekar på att boken förhåller sig relativt kritisk genom att den ”tecknar 

en bild av samhället där ironi, ytligheter, fejk… och skamlösa kopior har ersatt original och 

originalitet”.91  

 

I litteraturgenomgången belyser vi diskussionen om huruvida postmodernism uppstod efter 

modernismen eller om det måhända samspelar parallellt och/eller i opposition mot 

modernismen.92 Modernismen stod för att det finns en given sanning, vilket är ett 

motsägelsefullt förhållande inom postmodernism. Enligt ett postmodernistiskt tänkande finns 

ingen given sanning. Nietzsches motto ”Gud är död” innebar just detta; att människor inte 

”kan vara säkra på någonting”.93 Detta förhållningssätt leder till diverse svårigheter för 

människan. Till exempel brottas den postmoderna människan med att hitta sin identitet i det 

rörliga samhället där konsumtion speglar människans identitet94. Att söka efter sin identitet 

gång på gång, innebär även att ifrågasättande görs, vilket kan ses som ett annat ledord inom 

postmodernismen. Andra svårigheter är att människan ska förhålla sig till den alltmer 

utbredda kapitalism som visserligen leder till att en utveckling sker inom och runt människan, 

men i en allt snabbare hastighet. Frågor som uppkommer är om denna utveckling är positiv 

för människan eller inte. Marx menade att utvecklingen som startade med kapitalismen och 

mynnade ut i att kapitalismen styr människans inre (tankarna) och yttre (konsumtionen) inte 

var positiv för människan. Kapitalismens påverkan styr även in på frågan om en given 

sanning och verklighet. Om människan är styrd innebär detta att det även måste finnas en 

given sanning, vilket går emot postmodernismens teori.95 Alltså är kapitalismen inget att 

sträva efter, något som paradoxalt nog är en ingrediens i postmodernism. Analysen visar 
                                                 
91 Linderborg http://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article4243206.ab 
92 Alvesson 2003 och Vikström 2005 
93 Lyon 1994:17 
94 Brembeck och Johansson 1996 
95 Berman 2001 
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kopplingar till litteraturgenomgången som upplyser om postmodernisms olika ledord; 

identitetssvårigheter, ifrågasättande samt kapitalismen och konsumtionens påverkan på 

människan. Detta har åskådliggjorts genom en analys av karaktärernas förhållningssätt till 

bland annat identitetsskapande, porr, queer.  

 

Romanen är indelad i sju delar, där varannan del ägnas Viktor och varannan ägnas hans son 

Joakim. Viktor lever i nazismens Tyskland och Joakim i 2000-talets Sverige. Viktor är 

homosexuell men lever utan kärlekspartner under hela sitt liv. Han försörjer sig genom att 

förfalska och sälja bland annat konst, och hamnar under en tid i koncentrationsläger där han 

förfalskar sedlar på uppdrag av staten. Viktors liv är omgärdat av lögner; dels om hans 

verksamhet och dels om hans läggning. Han är kluven och osäker över vem han är och tycks 

längta efter något äkta i sitt liv. Viktor fungerar som ett postmodernt ifrågasättande av 

identitet; vad är sant i hans liv? Kan hans förfalskade liv vara äkta? Han får så småningom 

barn tillsammans med en kvinna, och dessa två lever i en ytterst queer tillvaro. De trotsar 

heteronormens tvåsamhet och barnen lär aldrig känna sin mamma som dör mycket ung. Sonen 

Joakim växer upp och blir ett resultat av många moraliskt tveksamt fattade beslut. Han slösar 

lånade pengar och lever på en långt överskriden kredit. Ett porrberoende driver Joakim till ett 

utnyttjande av kvinnor och på en jakt efter snabba kickar. Djupt skuldsatt ser Joakim fram 

emot ett stort arv när hans far Viktor går bort och lämnar en diger konstsamling efter sig. Det 

visar sig dock att konsten är förfalskad och upptäckten av detta leder till att Joakim får lära 

känna en annan sida av sin far. Hans desperata livssituation får honom att försöka sälja 

konsten ändå, vilket drar in honom i skumma och farliga affärer. Joakim framstår till en 

början som ytlig och omoralisk, men som karaktär visar han sig vara väldigt dubbelbottnad. 

Han funderar över samhällsutvecklingen, där kopior ersätter original och även han längtar 

efter en ärlig tillvaro. Flera exempel i texten visar på paradoxer, motsägelser och 

ifrågasättande av samhällets normer. Kunzelmann och Kunzelmann ifrågasätter och kritiserar 

de värderingar som dominerar det postmoderna samhället, och inget kan egentligen sägas 

utmärka postmodernismen så tydligt som ett ifrågasättande av den.   
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