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Sammanfattning 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur svenska ungdomsromaner från 2018 

skildrar HBTQ-personer samt om dessa romaner kan användas i svenskämnets 

värdegrundsarbete i gymnasieskolan. Arbetssättet har varit en kvalitativ textanalys med 

ett queerteoretiskt perspektiv. Materialet som använts är 12 romaner, där vissa skildrar 

huvudpersoner som är HBTQ och andra innehåller små inslag av HBTQ-personer. Efter 

läsningen av romanerna har nio teman identifierats diskuterats utifrån typ av skildring 

samt deras didaktiska potential. De teman som identifierades i romanerna som skildrar 

sexualitet är komma ut-skildringar, homofobi, homosexuella föräldrar, reflektioner över 

och osäkerhet på sexualitet, vänskap eller kärlek, skildringar som inte kommenteras och 

heteronormativitet. Skildringar som inte kommenteras förekom i majoriteten av 

romanerna, medan andra teman endast förekom i några. Endast en roman skildrar 

transidentiteter, men ytterligare två romaner ifrågasätter ett cisnormativt förhållningssätt. 

Baserat på våra analyser har vi dragit slutsatsen att samtliga romaner har en didaktisk 

potential i värdegrundsarbetet, men att grad av potential varierar beroende på vilken/vilka 

av de identifierade temana som romanen berör. 

 

Nyckelord: HBTQ, sexualitet, ungdomslitteratur, didaktisk potential 
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1 Inledning 
Som blivande svensklärare och som litteraturintresserade har vi genom åren läst en hel 

del litteratur. Vi har tidigare noterat att skönlitteratur som vi har läst beskriver homo- eller 

bisexuella personer på något sätt kommenterar eller problematiserar deras sexualitet, till 

exempel genom en ”komma ut”-berättelse. Detta är inte någonting som sker när 

heterosexuella personer skildras. Med dessa utgångspunkter växte idén till den här 

uppsatsen fram. Det vidareutvecklades sedan till att en vilja att även inkludera 

transpersoner, eftersom vi misstänker att det finns få skönlitterära texter som skildrar 

transpersoner. När vi senare, på ett bibliotek i Uppsala, fick veta att många barn- och 

ungdomsböcker har inslag av HBTQ på grund av påtryckningar från förlagen då det är 

ett ”hett ämne”, kände vi att undersökningen ligger rätt i tiden. 

 

Ett ämne som vi båda brinner för är människors lika värde och rättigheter, och om alla 

människor ska ha samma rättigheter bör det inte göras skillnad i hur personer skildras. 

Eftersom kampen för HBTQ-personers rättigheter gått framåt de senaste åren vill vi 

undersöka hur HBTQ-personers skildras i modern litteratur. Vi valde att utgå ifrån 

ungdomslitteratur eftersom eleverna kan relatera till de teman som tas upp. Detta gör, i 

förlängningen, att denna typ av litteratur är relevant att använda i gymnasieskolans 

värdegrundsarbete. 

 

I gymnasieskolans värdegrund står det att: 
  

[s]kolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i 

skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. (Skolverket 2011:5) 

  

Skolans arbete ska främja förståelse för olikheter samt genomsyras av demokratiska 

värderingar. Enligt Skolverket:  
 

ska [utbildningen] utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska 

värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens 

frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan 

människor. (Skolverket 2011:11) 

 

Detta innebär att undervisningen i gymnasieskolan ska arbeta för samtliga individers 

värde och att ingen ska utsättas för diskriminering. Personer som inte ingår i 

heteronormen, som är en norm i samhället, betraktas som avvikande (Wedin 2014:41). 

Homo- och bisexuella samt transpersoner är exempel på individer som riskerar att bli 

utsatta för diskriminering. Skolan behöver därför arbeta för att motverka att dessa 

personer blir utsatta, då det i Skolverkets läroplan för gymnasieskolan står att skolarbetet 

ska utformas i enlighet med de mänskliga rättigheterna. Ett sätt att arbeta för att främja 

förståelse för andra människor är genom litteraturläsning. Magnus Persson diskuterar 

legitimering av litteraturläsning i Varför läsa litteratur? Om litteraturundervisningen 

efter den kulturella vändningen. I samband med denna diskussion gör Persson en 
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genomgång av styrdokumenten, och hittar ett antal argument till varför litteraturläsning i 

skolan är viktigt. Bland argumenten finns skapandet av en förståelse för andra kulturer 

hos läsaren och möjligheten att motverka odemokratiska värderingar. Persson menar 

också att läsning ger upplevelser och kunskap (Persson 2007:218–219). 

 

Litteratur kan alltså lära oss om världen runt omkring oss och eftersom heterosexualitet 

är norm är det viktigt att även HBTQ-personer och deras berättelser får ta plats. Parikas 

(2009), se vidare 2.4.1, presenterar i HBT speglat i litteraturen böcker genom historien 

som handlar om HBT-personer. Parikas (2009:6) menar att flertalet böcker som 

presenteras berör perioder där det var förknippat med problem att vara öppen med andra 

sexualiteteter än den heterosexuella och att det blir bra litteratur av det problematiska. 

Vidare menar han dock att samhället idag har en annan öppenhet är tidigare och att förlag 

på ett annat sätt än tidigare aktivt ger ut litteratur med anknytning till HBT. Sbi:s 

Bokprovningar mellan 2009 och 2017, se 2.3.3, visar en växande trend av litteratur som 

skildrar främst sexualiteter, men även transpersoner, under senare år. Problematiserande 

skildringar av HBTQ-personer förekommer dock fortfarande, även om det sker mer sällan 

än tidigare. Frågan är också om skildringarna är normkritiska eller har ett 

toleranspedagogiskt perspektiv. Jönsson (2017:16) diskuterar att många bokförlag som 

utger sig för att publicera normkritiska barnböcker som riktar fokus mot aktuella normer, 

snarare agerar efter toleranspedagogiken, det vill säga att fokus riktas mot de 

marginaliserade grupperna. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna uppsats är först och främst att undersöka på vilka sätt svenska 

ungdomsromaner, utgivna under 2018, skildrar homo- och bisexualiteter och 

transpersoner. Vi vill också jämföra dessa nutida ungdomsromaner med äldre verk som 

skildrar normbrytande sexualiteter och identiteter. Även om uppsatsen inte ger utrymme 

för en grundlig historisk översikt anser vi att det är relevant att åtminstone beröra utifrån 

vad befintlig forskning har att säga i frågan. Vi vill även undersöka om det är möjligt att 

använda romanerna i ämnet svenska i gymnasieskolan för att arbeta med 

värdegrundsfrågor. 

 

1.2 Frågeställning 

För att uppnå syftet används dessa fyra frågor: 

- Hur skildras homo- och bisexualitet i svensk ungdomslitteratur från 2018? 

- Hur skildras transpersoner i svensk ungdomslitteratur från 2018? 

- Hur kan nutida ungdomsromaner med HBTQ-tema kopplas till tidigare 

litteratur med samma tematik? 

- Har dessa romaner en didaktisk potential i svenskämnets arbete i gymnasieskolan 

för att främja förståelse för andra? Varför/varför inte? 
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2 Bakgrund och tidigare forskning 
I bakgrunden inleder vi med en lista med begrepp som kan vara nödvändiga för att förstå 

vissa delar som diskuteras i uppsatsen. Därefter presenteras en historisk översikt av 

litteratur som berör HBTQ-tematiken. Sedan presenteras skildringar av HBTQ-personer 

i svensk litteratur genom historien, både positiva och negativa skildringar. Därefter 

presenteras tidigare forskning gällande skildringar av HBTQ-personer i 

ungdomslitteratur. Slutligen följer en redogörelse för Bokprovningens analyser om 

HBTQ-skildringar i ungdomslitteratur.  

 

2.1 Begreppslista 

Bisexuell innebär att en person kan bli, eller blir, kär i eller attraherad av personer oavsett 

deras kön. 

  

Cisperson är en person som identifierar sig med det kön som den blivit tilldelat vid 

födseln. 

 

Genderqueer används för personer som identifierar sig mellan eller bortom 

könskategorierna man och kvinna. Begreppet kan användas synonymt med icke-binär och 

intergender. 

 

HBTQ är paraplybegreppet för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer 

med queera uttryck och identiteter där H:et och B:et handlar om sexualitet, T:et handlar 

om könsidentitet. Q:et kan handla om både sexualitet och könsidentitet, men kan även om 

relationer, sexuell praktik eller ett uttryck för att ha ett kritiskt förhållningssätt mot 

normer. 

 

Heterosexuell innebär att en person kan bli, eller blir, kär i eller attraherad av personer 

av motsatt kön. 

  

Homosexuell innebär att en person kan bli, eller blir, kär i eller attraherad av personer 

med samma kön. 

  

Icke-binär innebär att en person identifierar sig mellan, bortom eller mellan könen man 

och kvinna. Ickebinär kan även användas som ett paraplybegrepp för könsidentiteter som 

inte följer tvåkönsnormen, exempelvis intergender eller genderqueer. 

 

Intergender är ett begrepp som används när en person som identifierar sig mellan eller 

bortom könskategorierna. Begreppet kan användas synonymt med icke-binär och 

genderqueer. 

 

Könsdysfori är begrepp för att beskriva en känsla av att vara tilldelad fel kön. 
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Pansexuell innebär att en person kan bli, eller blir, attraherad av personer oavsett kön. 

Till skillnad från bi, som kan anses antyda att det finns två kön, innebär pan att det finns 

ett spektrum av kön. Därför föredrar vissa att använda pansexuell som begrepp. 

 

Polyamori betyder att en person har sexuella och/eller emotionella relationer med fler än 

en person i taget. En person som väljer att ha sexuella och/eller emotionella relationer 

med fler än en i taget kan sägas vara polyamorös. 

  

Queer är ett begrepp som kan innebära flera saker, men det grundar sig i en kritik mot 

idéer om vad som är normativt gällande kön och sexualitet och hur personer placeras in i 

kategorier som har sin utgångspunkt i heterosexualiteten och könsbinaritet. Queer är 

därför att ifrågasätta idéer om hur människor ska leva, bilda familj och uttrycka kön. Vissa 

med en queer identitet kan ha en önskan om att inte behöva definiera sitt kön eller sin 

läggning, medan vissa använder begreppet queer för att beskriva sitt kön eller sin 

läggning. 

  

Transfobi är en ideologi, uppfattning eller värdering som uttrycker negativitet mot 

transpersoner eller personer med könsuttryck som inte följer sig till normen. 

  

Transperson är någon som inte alls eller delvis inte identifierar sig med könet som blev 

tilldelat vid födseln, men det kan även innebära att någon inte följer normer som är 

rådande gällande hur en person med ett visst juridiskt kön ska vara. Ordet trans är latin 

för överskridande. Transperson är ett paraplybegrepp som har många undergrupper, vilket 

innebär att det går att vara transperson på många olika sätt. Att vara transperson handlar 

om könsidentitet och har ingenting med sexualitet att göra. 

  

Transsexuell, eller transsexualism, är en medicinsk diagnos. I Sverige är diagnosen en 

förutsättning för att en person ska få tillgång till ett nytt juridiskt kön och underlivskirurgi 

och en person kan endast få diagnosen med sitt medgivande. Personerna kan även få 

tillgång till hormonbehandling eller andra delar av den könsbekräftande vården. 

Transsexualism har ingenting med en persons läggning att göra. 

  

(Källa: RFSL 2015) 

 

2.2 Historiska skildringar av HBTQ i litteratur 
Det har förekommit berättelser om och för homosexuella i flera tusen år. I Grekland och 

romarriket var, som Sebastian Lönnlöv skriver i HBTQ. Böcker bortom normen, manlig 

homosexualitet både accepterad och uppmuntrad, åtminstone i de fall då en äldre man 

uppvaktade en yngre. Att det förhöll sig så berodde förmodligen, bland annat, på att det 

ansågs som en förberedelse inför vuxenlivet. Platons verk är exempel på verk där kärlek 

mellan män beskrivs. Även kvinnlig homosexualitet omskrevs under antiken. Sapfo är 

den mest kända av dem som skildrade kärlek mellan kvinnor under den tiden. (Lönnlöv 

2014:12) 
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När kristendomen tog över som religion blev homosexualitet, som tidigare varit tillåtet, 

något förbjudet och syndfullt. I Bibeln finns till exempel berättelsen om städerna Sodom 

och Gomorra där befolkningen dör ut på grund av manlig homosexualitet. Inom kyrkorna, 

först den katolska och sedan även den protestantiska, var sodomi (alla sexuella handlingar 

som inte syftade till att skaffa barn) en dödssynd och i Europa hölls många rättegångar 

mot människor som levde homosexuellt. Man censurerade också det som ansågs vara 

homoerotisk konst och litteratur. I Sverige var det från 1300-talet fram till 1608 kyrkans 

ansvar att straffa homosexuella handlingar, men sedan lade kung Karl IX till ett tillägg 

som betydde att homosexuella män kunde dömas till döden. (Lönnlöv 2014:14–16) 

 

Under den här perioden, det vill säga under medeltiden och renässansen, skildrade Dante 

homosexualitet i Den gudomliga komedin på ett negativt sätt, nämligen att de 

homosexuella brann i helvetet. Betydligt mer positiva skildringar gjordes bland annat av 

dramatikern Christopher Marlowe och konstnären Michelangelo. Två exempel på verk av 

Marlowe är dramat Edward II, som handlar om hur kungen Edward II förlorade tronen 

på grund av sin kärlek till en man, och Hero and Leander, ett versdrama om två älskande 

män från den grekiska mytologin. Michelangelo skrev sonetter som var tillägnade en man, 

men inför publiceringen såg man till att de framställdes som skrivna till en kvinna. 

(Lönnlöv 2014:16–17) 

 

Även könsöverskridande personer har skildrats under många olika perioder i människans 

historia. I Sam Holmqvists avhandling Transformationer: 1800-talets svenska 

translitteratur genom Lasse-Maja, C.J.L. Almqvist och Aurora Ljungstedt nämns att det 

finns transmotiv i skilda mytologier. I den fornnordiska berättades det till exempel om 

Loke som förvandlades till ett sto från vilket Sleipner sedan föddes (Holmqvist 2017:29). 

Även i den grekiska mytologin finns åtskilliga transpersoner och könsöverskridande 

gudar, bland annat Hermafroditus som ”får sin kropp hopslagen med nymfen Salamicis” 

(Holmqvist 2017:29). Vidare återberättade romaren Ovidius många av de grekiska 

myterna i boken Metamorfoser som publicerades år 8 e. Kr. 

 

I slutet av 1500-talet och början av 1600-talet skrev William Shakespeare ett antal pjäser 

där könsöverskridande personer finns med i rollistan. Dessa karaktärer klär, som Lönnlöv 

förklarar, ”ut sig till det motsatta könet” (2014:17) och attraherar personer av sitt eget 

kön. I pjäsen As You Like It finns karaktären Rosalind som klär ut sig till man, och som 

dessutom på Shakespeares tid spelades av en pojke (Holmqvist 2017:28). Ett par hundra 

år efter Shakespeare skrev Goethe romanen Wilhelm Meisters Lehrjahre där 

huvudpersonen ”förälskar sig i diverse transmaskulina personer” (Holmqvist 2017:29). 

 

I Kärlekshistoria: Begär mellan kvinnor i 1800-talets litteratur (2008:9) skriver Eva 

Borgström att homosexuella handlingar blev kriminaliserade för andra gången i Sverige 

år 1864. Som tidigare nämnts belade kung Karl IX homosexualitet med dödsstraff år 1608 

efter att bestraffningen i drygt 300 år varit kyrkans ansvar. 1734 tog man bort detta från 

lagen eftersom man förmodligen oroade sig för att ”själva omnämnandet av brottet skulle 
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locka folk att begå det” (Borgström 2008:9). När strafflagen återinfördes 1864 skrev man 

i kap 18, §10 att ”[ö]fwar någon med annan person otukt, som emot naturen är, eller öfwar 

någon otukt med djur; warde dömd till straffarbete i högst twå år” (Strafflagen 1864:472). 

Den nya lagen gällde fram till 1944. 

 

Under senare delen av 1800-talet förändras synen på homosexualitet. Foucault (2002:64) 

nämner att det var i och med publiceringen av Carl Westphals artikel Archiv für 

Neurologie år 1870 som homosexualiteten kategoriserades inom de psykologiska, 

psykiatriska och medicinska fälten. Tidigare hade man ansett att homosexualitet, eller 

sodomi som det förut hade kallats, handlade om ”en bestämd typ av sexuella relationer” 

(Foucault 2002:64), men nu blev det istället karakteriserat som ”ett visst sätt att kasta om 

det manliga och kvinnliga inom sig” (Foucault 2002:64). Det var dock inte bara 

homosexualiteten som diskuterades under den här tiden, utan sexualitet i stort 

debatterades. George Drysdale var en stor förespråkare av att genomföra regelbundna 

heterosexuella samlag för att bevara den fysiska och psykiska hälsan, och detta gällde 

både kvinnor och män (Stenberg 1998:153). 

 

August Strindberg var en av författarna som skildrade homosexualitet under 1800-talet. 

När det kommer till synen på homosexualitet följde Strindberg, enligt Borgström 

(2008:185), med tiden ifråga ganska väl fram till dess att han skrev Giftas. I 

novellsamlingen, som gavs ut 1884, finns det flera noveller som beskriver homosexualitet 

på samma sätt som lagtexten från 1864, det vill säga att det går emot naturen. Denna 

inställning, tillsammans med Drysdales åsikt om sexualitetens välgörande egenskaper, 

syns till exempel i ”Dygdens lön”, där huvudpersonen Theodor Wennerström blir fysiskt 

sjuk och mer eller mindre vansinnig av att leva i celibat och på grund av detta med våld 

försöker få en manlig vän att ha sex med honom (Borgström 2008:192–193). Därmed 

förklaras Wennerströms homosexuella handling med att han inte haft heterosexuellt sex 

och därmed förlorat sin psykiska och fysiska hälsa. Strindberg tar alltså stöd i både 

lagtexten och Drysdales lära för att argumentera för att homosexualitet är emot naturen. 

 

I sin avhandling om litterära transmotiv skriver Holmqvist (2017:14) att det vi kallar trans 

idag inte alls överensstämmer med många av de skildringar av transpersoner som gjordes 

på 1800-talet. Ett exempel är den som Holmqvist kallar för ”ciskvinnan-i-manskläder-

gestalten”. Denna karaktär använder manligt kodade kläder under en kortare period och 

gör det av praktiska anledningar. Holmqvist beskriver också kort hur en historia om en 

transperson skrivs under detta århundrade: 

  

En person (som läsaren ofta uppfattat som hemlighetsfull eller mystisk utan att kunna sätta 

fingret på varför) avslöjas (eller avslöjar sig själv) efter att ha presenterat sig som ett annat 

kön än det den tillskrivits vid födseln. Efter avslöjandet återställs ordningen genom att 

personen återgår till sitt tilldelade kön. (Holmqvist 2017:35) 

  

Denna typ av narrativ utgår från att kön är någonting som är statiskt och konstant som 

man erhåller vid födseln och sedan behåller livet ut. Ett könsuttryck som inte stämmer 

överens med det medfödda könet betraktas som en typ av utklädnad. Det är den fysiska 
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kroppen som visar vem personen verkligen är. Åsikten att vi människor har ett medfött 

kön som kan ”ikläs ’samma’ eller ’annat’ genus” (Holmqvist 2017:35) finns än idag och 

beror på att den mänskliga kroppen och dess biologi uppfattas som något som bestämmer 

en människas identitet. Dessutom, fortsätter Holmqvist, anses de ”sociala rollerna [vara] 

något som träs på en oföränderlig kärna” (2017:35). 

 

En person som levde under 1800-talet och visar att det inte nödvändigtvis behöver 

stämma att kön och sociala roller är statiska är den ökända svenska tjuven och 

könsöverskridaren Lars Molin (vanligen kallad Lasse-Maja). Han skrev en självbiografi 

som gavs ut 1833. I den berättas det hur han, efter att han som sjuttonåring fått låna sin 

flickvän Majas namn, kläder och prästbetyg, omväxlande lever sitt liv som både kvinna 

och man (Holmqvist 2017:62). Vid ett tillfälle, berättar Holmqvist (2017:70), avslöjas det 

att Lasse-Maja inte är kvinna annat än till klädseln och han får gömma sig medan folk 

letar efter honom. Vidare skriver Holmqvist (2017:72) att trots att det inte var 

okomplicerat att leva som könsöverskridare vid den tiden, beskriver Lasse-Maja sin 

identitet på ett självklart sätt i självbiografin. Den enda gång som han skriver något 

negativt om könsöverskridandet handlar det om frustration över att hans kropp inte 

överensstämmer med kvinnokläderna han har på sig (Holmqvist 2017:73). 

 

En annan författare som var verksam samtidigt som Strindberg och skildrade transmotivet 

under 1800-talet var Mathilda Roos. 1884 gavs hennes novellsamling Berättelser och 

skizzer ut. En av novellerna i denna samling, ”Den första kärleken”, diskuteras av 

Borgström. I novellen skriver Roos om väninnorna Catherine och Louise som båda blir 

förälskade i en hemvändande, svårt skadad soldat. När soldaten avlider visar det att sig 

att denne egentligen är en kvinna. Vid denna upptäckt reagerar Louise negativt och tar 

avstånd medan Catherines känslor förblir desamma som innan. Narrativet i ”Den första 

kärleken” liknar det typ av narrativ som beskrivits av Holmqvist (2017:35), det vill säga 

att det finns en hemlighetsfull person, i det här fallet soldaten, vars hemlighet att soldaten 

aldrig var en man, utan en kvinna avslöjas vid personens död, och att ordningen därmed 

återställs.  

 

Ett av de tidigaste transmotiv som skildrades i den svenska litteraturen på 1900-talet är 

Frida Stéenhoffs novell ”Ett sällsamt öde” från 1911, som berättar historien om Mikael 

Ignace och hans fru Ethel. I tron att Mikael är en man blir Ethel förälskad och när han 

friar tvekar hon inte att gifta sig med honom. När Mikael avslöjar sitt biologiska kön, det 

vill säga att Mikael egentligen är en kvinna, får Ethel ett sammanbrott med minnesförlust 

som följd. Holmqvist (2017:60) skriver att man under 1800-talet gjorde sitt allra bästa för 

att dela upp människor i grupperna män och kvinnor och dessutom var, som Borgström 

(2014:190) nämner, heterosexualiteten i fokus under detta århundrade. I 

heterosexualiteten krävs motsatta kön och då måste ”allt därutöver […] stötas bort eller 

skrivas fram som felaktigt, onormalt och onaturligt” (Holmqvist 2017:60). 

 

En av de mest kända svenska romanerna med en uttalad homosexuell huvudkaraktär gavs 

ut 1932: Margareta Subers Charlie. Huvudkaraktären Charlie beskrivs av Parikas som en 

”levnadsglad finlandssvenska på vift i en kosmpolitisk [sic] badortsmiljö på Hangö i 
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Finland” (Parikas 2009:15). Hon träffar änkan Sara och blir kär i henne, men till slut visar 

det sig att det inte kommer att bli ett lyckligt slut där de blir ett par (Parikas 2009:16). 

Homosexualitet var, som Heidi von Born påpekar i en recension av boken, ett 

kontroversiellt tema att skriva om och ”publiceringen blev diskret” (von Born 2005). I 

förordet till skriver Birgitta Stenberg att Charlie är en roman som skildrar en ”trotsig 

livsglädje, helt unik i den tidens lesbiska litteratur” (Suber 2005:7). Den beskrivningen 

gestaltas tydligast i romanens avslutande mening: ”[h]ennes kropp var nu mogen att börja 

leva det liv, för vilket vår Herre behagat skapa henne” (Suber 2005:98). 

 

En författare som i allra högsta grad har förknippats med homosexualitet, både 

professionellt och privat, är Jonas Gardell. 1987 skrev han Präriehundarna, som handlar 

om paret Reine och Anders och vars kärlekshistoria tar slut på grund av ett dödsfall. I 

boken HBT speglat i litteraturen citerar Dodo Parikas (2009:70) en bokrecension från 

DN i juli 1998 där Lennart Kuick drar slutsatsen att trots att Jonas Gardell har varit en 

viktig frontfigur i uppmärksammandet av homosexuella blir han, i och med sitt val att låta 

denna roman få ett sorgligt slut, en del av den rådande heterosexuella normen. Tjugofem 

år senare, det vill säga 2012, gav Gardell ut den första boken i trilogin Torka aldrig tårar 

utan handskar, som vänder problematiseringen mot den heterosexuella världen. Istället 

för att problematisera homosexualiteten, problematiserar han sättet de aids-sjuka 

homosexuella männen blev behandlade av det svenska heterosexuella samhället på 1980-

talet.  

 

År 1996 kom en annan välkänd svensk roman med homosexuellt tema ut, nämligen 

Louise Boije af Gennäs Stjärnor utan svindel. Den handlar om adelskvinnan Sophie och 

vänsteraktivisten Kaja som finner varandra efter att ha deltagit i ett tv-program 

tillsammans. Trots deras olikheter och återkommande gräl lyckas de få sin relation att 

fungera, något som beskrivs tydligt på romanens allra sista sida: ”[v]i ville båda äga 

varandra, men ingen ville bli uppäten av den andra; vi strävade efter Egalité, efter 

jämlikhet, efter balans så gott vi förmådde utan att någon av oss skulle gå under” (Boije 

af Gennäs 1996:535). I likhet med Charlie avslutas Stjärnor utan svindel med en öppen 

inställning inför hur livet kommer se ut i framtiden: ”[d]et var en vanlig tisdagkväll i mitt 

alldeles ovanliga liv; här och nu; i obestämd form” (Boije af Gennäs 1996:535). 

 

Ett exempel på litteratur från 2000-talet där inställningen till homosexualitet är 

accepterande, är romanen Smulklubbens skamlösa systrar (2003) som skrevs av Mian 

Lodalen. Den handlar om My som lever ut sin sexualitet utan att skämmas det minsta 

över det. I Parikas bok finns en intervju med Lodalen, där hon säger att hon anser att förr 

var litteraturen om och för homosexuella ”knapphändig […], väldigt problematiserande 

och mer deprimerande” (Parikas 2009:109) och av den anledningen kom Smulklubbens 

skamlösa systrar till. Lodalen ville få ut en bild av hur livet ter sig för dem som är förbi 

processen att ”komma ut” istället för att fokusera på problematiken i denna process. 
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2.3 Samtida skildringar av HBTQ i litteratur 

2.3.1 Skönlitteratur från 1930-talet till 2000-talet  

I HBT speglat i litteraturen beskriver Parikas hur personer som faller inom 

paraplybegreppet HBTQ skildrats i svensk skönlitteratur från 1930-talet till 00-talet. 

Parikas (2009:5) återger att det så sent som i början av 1970-talet var svårt att hitta 

beskrivningar av homo- och bisexualitet som var positiva. Som exempel nämns bland 

annat Bengt Martins romaner från slutet av 1960-talet, som handlar om ”[...] homosexuell 

kärlek i en 1950-talsvärld fylld av förtryck och inre kval” (Parikas 2009:5). Samtidigt 

påpekar Parikas att även om det, för honom, var ”avskräckande att de [homosexuella] 

tycktes ha det så svårt” (2009:5), är det inte nödvändigtvis så att alla var 

olyckliga.  Romanen Charlie från 1932, se avsnitt 2.3.2, är ett exempel på litteratur där 

homosexualitet skildras på ett positivt sätt. 1960-talets negativa skildringar förändrades 

senare, menar författaren (2009:6) vidare, och nämner att bokförlagen på ett annat sätt än 

tidigare insåg att det fanns intresse och behov att publicera böcker med HBT-anknytning. 

När Stieg Larsson skrev Milleniumtrilogin under mitten av 00-talet (2005–2007) 

inkluderades ”på ett självklart vis [...] homo- och bisexuella karaktärer” (Parikas 2009:6).  

 

Parikas (2009:6) skriver att homosexualitet är integrerat i dagens samhälle, även om det 

självklart finns vissa personer och situationer som är undantagsfall. Så var det inte 

tidigare. Författaren nämner det faktum att flertalet av de böcker som presenteras i HBT 

speglat i litteraturen handlar om de ”perioder då det varit förknippat med problem att 

vara öppen med andra former av sexualitet och kärlek än den heterosexuella” (Parikas 

2009:6). Författaren menar även att det är lätt att skapa så kallad god litteratur av 

problematiska företeelser, och att fokus i den litteratur som kom ut under slutet av 1900-

talet var att identifiera problemen och att skriva ”komma ut”-berättelser. Parikas 

(2009:255) diskuterar även ungdomslitteraturens skildringar av sexualiteter och menar att 

”komma ut”-berättelser har varit vanligt förekommande, men att det är viktigt med andra 

typer av skildringar. 

2.3.2 Ungdomslitteratur från 1970-talet och 2000-talet 

I Marie-Louise Wallins ungdomsbok Tovan som gavs ut 1974 problematiseras begreppet 

homosexuell av huvudpersonen Ingeborg, vilket tas upp av Liv Sara Bergdahl i 

avhandlingen Kärleken utan namn. Identitet och (o)synlighet i svenska lesbiska romaner. 

Ingeborg har svårt för själva ordet homosexuell, vilket, enligt Bergdahl (2010:227), beror 

på att det finns en rädsla att det eventuellt beskriver hennes relation med vännen Anna. 

Vid ett tillfälle funderar Ingeborg på om hon känner något för Anna men kan inte tänka 

färdigt tanken utan låter det hänga i luften. Genom att aldrig nämna homosexualitet utan 

bara låta kärleken få finnas, menar Bergdahl (2010:228), löses problemet med 

olustkänslan. Senare, efter att flickorna har erkänt sina känslor för varandra och kysst 

varandra, ska Anna och hennes familj flytta och då väljer Anna att släta över allting 

”genom att inte låtsas om det” (Bergdahl 2010:228). 
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25 år efter Tovan kom Marika Kolterjahns I väntan på liv ut, en roman som Bergdahl 

(2010:259) menar är startskottet för de lesbiska ungdomsromanerna som gavs ut under 

de första åren av 00-talet. Precis som Ingeborg i Tovan, har Marta i I väntan på liv svårt 

att hantera tanken på att vara homosexuell. Även om hon till en början tycker att det känns 

bra att vara förälskad, så blir det, när hon väl förstår vilka känslor det handlar om, svårt 

för henne att acceptera det (Bergdahl 2010:260). När hon träffar Rebecka på RFSL och 

inser att homosexuella är vanliga personer blir de vänner, och så småningom också ett par 

(Bergdahl 2010:261). Deras förhållande är dock destruktivt emellanåt eftersom Rebecka 

inte mår bra mentalt, vilket i slutändan gör att Marta inser att hon måste avsluta 

förhållandet (som hon beskriver som en dröm) och leva i verkligheten (Bergdahl 

2010:261–262).  

 

En annan ungdomsroman som tar upp svårigheten med att acceptera sin sexualitet är 

Annika Ruth Perssons Du och jag Marie Curie från 2003. Huvudpersonen Jenny är 

intresserad av Filippa, men hon oroar sig för att Filippa inte känner samma sak och att 

hon äcklas av Jennys känslor (Bergdahl 2010:264). Till skillnad från Ingeborgs uttalade 

tanke på att vara homosexuell, är det ingenting som Jenny explicit funderar på. I hennes 

fall handlar det snarare om en medvetenhet om att hon attraheras både av Filippa och av 

tjejer i allmänhet (Bergdahl 2010:265). I slutet av berättelsen får Jenny frågan av Filippa 

om hon är lesbisk och svarar ja, men när Filippa får samma fråga så vill hon inte svara på 

det (Bergdahl 2010:267). Enligt Bergdahl är denna roman, som utspelar sig under 1980-

talet, ”trogen sitt historiska perspektiv i och med att öppenhet inte var en lika stor fråga 

som den kom att bli på 1990-talet” (2010:267). 

 

I artikeln Fel kropp-berättelsen: vad är fel med den? av Ulrica Engdahl diskuteras två 

citat av transkönade personer. En av dem fokuserar på en känsla av att vara fångad i fel 

kropp medan den andra personen anser sig vara fånge för andras tolkningar av den egna 

kroppen. Den första personen, konstaterar Engdahl, uttrycker förvåning över att se sig 

själv som kvinna och samtidigt en känsla av att förvåningen är konstig. Här finns en 

önskan om en överensstämmelse mellan kroppen och könsidentiteten, och att ha ett sådant 

perspektiv betyder att kroppen måste förändras för att personen ska trivas med den. I fallet 

med den andra personen finns en känsla av att vara bekväm med kroppen i sin nuvarande 

form och en vilja att ”återta den från andras tolkningar” (Engdahl 2011:41). Till skillnad 

från det perspektiv som uttrycks av den förra personen, uttrycks en känsla av att felet 

ligger utanför personen själv. Det är inte den egna kroppen som är fel, utan det är andra 

människors tolkning av kroppen som är fel. (Engdahl 2018:40–42) 

2.3.3 Bokprovningen  

Varje år sedan 1994 har Svenska barnboksinstitutet, Sbi, publicerat en översikt över de 

barn- och ungdomsböcker som getts ut under föregående år, en så kallad bokprovning. 

Den första bokprovningen gällde således de böcker som gavs ut 1993. Sbi (2018:2) menar 

att deras analyser inte är till för att bedöma böckers kvalitet, utan att endast se hur 

utgivningen av barn- och ungdomsböcker har sett ut under ett helt år. Detta genom att 

presentera statistik och fördjupningar i framträdande teman. Vi har valt att ta upp de 

Bokprovningar som gäller böcker utgivna från och med 2009 eftersom vi utgår ifrån 



 

 
11 

Parikas tankar om problematiserande skildringar i boken HBT speglat i litteraturen som 

kom ut detta år. 

 

I rapporten gällande 2009 års litteratur nämns två översatta verk där personerna i böckerna 

blir mobbade på grund av sin sexuella läggning (Sbi 2010:9). Rapporten menar vidare att 

sexuell läggning inte är ett dominerande motiv, men att det inom litteraturen ofta 

integreras i handlingen. Det innebär dock inte att något är okomplicerat. Transpersoner i 

litteratur nämns inte i rapporten. I rapporten gällande 2010 års litteratur nämns ingen 

litteratur som skildrar transpersoner eller homo- och bisexualiteter och i rapporten som 

behandlar litteraturen från 2011 menar Sbi (2012:7) att kärleken som beskrivs i flera av 

de aktuella ungdomsböckerna inte är bunden till någon specifik sexuell läggning. 

 

I rapporten om 2012 års utgivna barn- och ungdomsböcker noteras att sexualitet generellt 

har varit en trend de senaste åren. Under 2012 har det dock blivit tydligare än någonsin 

att författarna vill skildra sexualiteter och att homo- och bisexualitet har normaliserats. 

Vidare nämns att det finns flera exempel i ungdomslitteraturen där obesvarad kärlek beror 

på att personen inte är lagd åt ”rätt” håll, men att det i grunden inte beror på en 

stigmatisering, utan att det är likvärdigt med hur heterosexualitet skildras. Berättelserna 

påminner om typiska situationer där personerna är heterosexuella. Däremot menar Sbi 

(2013:6–7) att det fortfarande finns exempel där sexualitet tas upp som ett problem i och 

med fördomar från omgivningen som sedan leder till självmord hos den berörda personen. 

Det påpekas även att det under 2012 var vanligt med barnböcker där individerna inte kan 

könsbestämmas. 

 

Rapporten som berör 2013 års barn- och ungdomslitteratur visar att sexualitet som tema 

fortsätter vara trendigt och att det finns flera exempel där homo- och bisexualitet skildras. 

Oftast är det flickors sexualitet som beskrivs (Sbi 2014:8). Under 2013 utkom två 

ungdomsböcker som berör sexualitet och identitet som tidigare varit ovanligt 

förekommande. En roman skildrar en polyamorös person och en annan en person som 

kommer ut som trans. Vidare har det könsneutrala ordet hen börjat förekomma i barn- 

och ungdomslitteraturen. 

 

I 2014 års utgivningar noterade Sbi (2015:10–11) att trots att ordet hen spreds i 

litteraturen under det föregående året förekommer det nu endast i några fåtal böcker. Om 

sexualitet nämns ingenting gällande homo- och bisexualiteter i denna årsrapport. Det som 

noterats är att sexualitet fortsätter vara ett populärt tema och att skildringar om sex även 

spridits sig till böcker riktade till lägre åldrar än tidigare. 

 

I rapporten som utkom 2016 och som analyserar titlar från 2015 refererar Sbi (2016:13) 

tillbaka till litteraturen från 2012. I den senare rapporten nämner de att litteraturen från 

2012 visar att det på allvar talades om sexualiteter, och inte endast en sexualitet. Detta är 

tydligt för barn- och ungdomslitteraturen från 2015. Personer med andra sexualiteter 

skildras i böcker för samtliga ålderskategorier. Gällande ungdomsböcker verkar 

författarna ha gått ifrån ”komma ut”-berättelser och behandlar istället annan problematik, 
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exempelvis sociala förhållanden eller psykisk ohälsa. Vidare menar Sbi (2016:14) att 

homosexualitet i dessa böcker i nästan samtliga fall berör flickors kärlek, men att även 

några beskriver pojkars kärlek. I nästan samtliga romaner besvaras kärleken, men i några 

fall återfinns obesvarad kärlek på grund av personernas olika läggning. I de 

ungdomsböckerna som berör pojkars kärlek noteras det att död, och framförallt självmord 

återkommer. Slutligen konstateras att det även finns biroller i både barn- och 

ungdomsböcker, exempelvis föräldrar, mor- och farföräldrar och barn, med homosexuell 

läggning. Skildringar av transpersoner börjar förekomma i böcker för alla 

ålderskategorier. För utgivna ungdomsböcker under 2015 nämns ett exempel, vilket är en 

seriebok. Det är dock endast möjligt att läsa in transproblematik, då huvudpersonen, en 

lesbisk person, först inte är intresserad av en person men när hon upptäcker att personen 

har lindat sina bröst inser hon att personen kanske inte är född som pojke. Först efter 

upptäckten blir hon intresserad (Sbi 2016:15). 

 

År 2017 års Bokprovning, som berör litteratur utgiven 2016, visar att homo- och 

bisexuella inkluderas i romaner och sällan problematiseras. (Sbi 2017:7). Enligt Sbi (Sbi 

2017:6) publicerades tre böcker med transperspektiv för målgruppen mellanåldern, 9–12. 

Samtliga handlar om att ”komma ut” för omgivningen och hur den reagerar. I rapporten 

om litteraturen från 2017 visas det att normer kopplade till sexualitet och könsuttryck 

används i hög utsträckning. Sbi (2018:5) konstaterar att den trend de sett i tidigare 

Bokprovningar, nämligen att författarna fokuserar på sexualitet och könsuttryck, 

fortsätter vara stark. Analysen visar att homo- och bisexualitet är vanligt förekommande 

och att dessa sällan kommenteras utan kan betraktas som en del av normen (Sbi 2018:9). 

När det gäller skildringar av transpersoner och icke-binära har Sbi uppmärksammat en 

ökning. Litteraturen som lyfter dessa personers liv handlar framför allt om svårigheterna 

de kan möta innan omgivningen accepterar dem fullt ut. 
 

3 Teoretisk inramning 
I den teoretiska inramningen beskrivs först queerteorins uppkomst, dess utgångspunkter 

och användningsområden. Därefter presenteras teorier gällande sexualitet, närmare 

bestämt heteronormativitet och den heterosexuella matrisen. Sedan följer en beskrivning 

av teorier gällande kön och genus, först i form av definitioner av kön och genus och sedan 

performativ identitet och cisnormativitet. Slutligen presenteras teorier som berör skolans 

arbete, nämligen litteraturundervisningens syfte, litteraturens didaktiska potential samt 

normkritik och toleranspedagogik i litteratur. 

 

3.1 Queerteori 

3.1.1 Begreppet queer 

Som nämnts i begreppslistan, se avsnitt 2.1, handlar queer om kritik mot rådande normer. 

I Vad är queer skriver Ambjörnsson (2006:8) att begreppet kan betyda olika saker för 

olika personer. Vissa kan använda ordet i meningen avvikande, medan andra använder 

det i samband med teori eller aktivism. Ytterst sett handlar queer om brott och kritik mot 
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normer snarare än identitet, menar Ambjörnsson (2006:9), och detta gör att begreppet är 

svårt att rama in. Det är detta, det svårdefinierade, tvetydiga och gränsöverskridande, som 

är poängen med begreppet. Begreppets syftar till att röra om och bryta upp kategorier, 

och inte själv bli till en kategori, eftersom begreppets kritiska potential då skulle försvinna 

(Ambjörnsson 2006:8–9). 

3.1.2 Queerteorins uppkomst 

Enligt Jagose (1996:1) användes begreppet queer till en början som ett slangord för 

homosexualitet, eller som homofobiskt skällsord. På senare år har begreppet dock använts 

som ett paraplybegrepp för att definiera personers sexualitet eller som en teoretisk modell. 

Queerteorin har sin utgångspunkt i Lesbian and Gay studies. 

 

I både USA och Europa drev den homofila rörelsen frågor om homosexuellas rättigheter 

under 1950- och 1960-talen, dock under ganska försiktiga former. Det gällde att överleva 

i samhällen som både juridiskt och socialt diskriminerade alla som överskred den sexuella 

normen. Den homofila rörelsen handlade därför om att skapa mötesplatser och sociala 

aktiviteter, som ett sätt att motverka isolering i samhället. Under 1950-talet startade även 

RFSL i Sverige, och under 1960- och 1970-talen förändrades den homofila rörelsen till 

att bli mer militant. Ordet homofil, som tidigare användes för att beteckna 

homosexualitet, byttes ut till ordet gay. Gayrörelsen, som även blev namnet på den nya 

rörelsen, valde att utmana konventionella strukturer, som monogami, och traditionella 

könsroller (Jagose 1996:31). 

 

Även i Sverige blev gayrörelsen mer radikal (Ambjörnsson 2006:16). Personer började 

demonstrera på gator, ockupera socialstyrelsen samt sjukskriva sig från jobbet för att 

belysa det orimliga i att homosexualitet var belagt med en sjukdomsstämpel 

(Ambjörnsson 2006:17). 

3.1.3 Queerteorins utgångspunkter 

Enligt Rosenberg (2002:63) trängde sig queerteori in i akademiska miljöer, framförallt 

amerikansk, under 1990-talet. Under denna tid fokuserade queerteorin på förhållandet 

mellan heterosexualitet och homosexualitet samt ifrågasatte heteronormativa köns- och 

genusidentiteter. Det centrala inom teorin är att sexualiteter betraktas som socialt, 

historiskt och geografiskt konstruerade. Inom queerteorin eftersöks ingen 

ursprungssexualitet, eller något annat ur-ursprung, utan den fokuserar på den 

heterokulturella dominansen som förtrycksmekanism.  

 

Ambjörnsson (2006) menar att forskningen inte enbart handlade om att flytta fokus från 

det som är avvikande till det som är normativt. Den ville även ”uppmärksamma hur 

sexualitet är något mångtydigt och svårgripbart som inte enkelt går att förklara, ringa in 

eller avgränsa från andra fenomen” (Ambjörnsson 2006:36). Sexualitet kan, i ett 

queerperspektiv, förstås på olika sätt. Ibland handlar sexualitet om identitet, det vill säga 

sexuell läggning, och ibland om handling, som exempelvis kyssar eller samlag. I andra 

situationer kan sexualitet analyseras som ett normsystem, vilket betyder att juridiska lagar 
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och människors attityder bestämmer vad som är legitimt och inte. Ambjörnsson (2006) 

argumenterar för att poängen inte är att utreda begreppet, utan att queerteori handlar om 

att undersöka hur det som vi beskriver som sexualitet sedan organiseras, regleras och 

upplevs av samhället och hur identiteter, handlingar, normer och föreställningar 

sammanflätas till sexualitet. 

3.1.4 Queerteori inom akademin 

Enligt Ambjörnsson (2006:35) började människor, när queerrörelsen tog fart i den 

akademiska världen, efterfråga en diskussion kring sexualitet, samhälle, identitet och 

utanförskap som var mer nyanserad och problematiserande. Forskning som redan 

existerade gällande homosexualitet, det vill säga Lesbian and Gay studies, var mer 

fokuserad på att kartlägga livet, vanor och erfarenheter hos homosexuella. Nu efterlystes 

forskning med ett bredare fokus på sexualitet i samhället för att undersöka hur normer 

uppstår, fungerar, upprätthålls och ifrågasätts, istället för att rikta blicken mot det som var 

avvikande. Queerforskare ställde sig frågor som vad sexualitet egentligen är, hur synen 

på sexualitet har förändrats, vilken relation sexualitet har till föreställningar om vad som 

är manligt och kvinnligt samt hur makt relateras till sexualitet (Ambjörnsson 2006:35–

36). 

 

Queerteorin spreds snabbt inom den akademiska världen i USA. Först etablerades den 

inom humaniora, och texterna som skrevs handlade ofta om filosofi, kulturella fenomen, 

litteratur och film. Senare fick queerteorin även fäste inom samhällsvetenskapen, 

juridiken, teologin och, i viss utsträckning, naturvetenskapen (Ambjörnsson 2006:37–

38). 

 

Queerteorin i Sverige introducerades på bred front år 1996 (Ambjörnsson 2006:38) och 

även här bredde teorin ut sig snabbt inom flera områden. Sverige har dock, till skillnad 

från USA, inte haft institutionaliserade homosexualitetsstudier, enligt Ambjörnsson 

(2006:39). Därför var det inom den feministiska idédebatten som queer fick beredas plats, 

vilket inte skedde helt oproblematiskt. Lesbiska feministiska forskare ansåg att de inte 

fick tillräckligt med plats på grund av debatter som ansågs viktigare, exempelvis sådana 

som handlade om yrkesarbete, arbetsfördelningen i hemmet och politisk makt. Frågorna 

om sexualitet fick till en början en undanskymd plats. I dagsläget, menar Ambjörnsson 

(2006:40), är queerteori dock standard på de flesta kurser i genusvetenskap. 

3.1.5 Queerteori inom litteratur 

Enligt Rosenberg (2011:118) inleddes queerteoretiska studier med så kallade queera 

läsningar av texter, musik, filmer, litteratur och bildkonst och fokus riktades mot det som 

Rosenberg kallar det queera läckaget. Med det menas att utgångspunkten för läsningen är 

att kulturen är heteronormativ men inte nödvändigtvis heterosexuell, eftersom den 

västerländska kulturen lever enligt en spänning mellan homofobi och homoerotik. 

Rosenberg (2011:118) menar att kulturen läcker queerhet, vilket tyder på att den inte 

riktigt kan bestämma sig för om samkönat begär endast är begränsat till gruppen 

homosexuella. Detta beskriver även Brade et al. (2008). Heteronormativa texter kan läcka 
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queerhet, det vill säga att texterna innehåller icke-heterosexuella företeelser och händelser 

(Brade et al. 2018:163).  

 

Till skillnad från klassiska feministiska läsningar, där metoden är att komma åt textens 

inbyggda sexism, är metoden i queera läsningar att placera queerheten vid sidan om det 

icke-queera (Rosenberg 2011:119). Det innebär inte att endast analysera texter, eller 

andra produkter, som är författade av icke-heterosexuella eller att något queer ligger dolt 

i en text och som behövs upptäckas. Brade et al. (2008:162) menar att i vissa texter läser 

läsaren in heterosexuella relationer där relationen lika gärna hade kunnat läsas in som 

exempelvis homosexuell. Om framställningen handlar om homoerotik eller inte uttalas 

inte direkt, utan är något som läsaren får läsa in. Att lyfta fram textens heterosexuella 

skildringar och samtidigt medvetet läsa in homo- eller bisexualitet i en heteronormativ 

text är att göra en queer läsning. Rosenberg (2011:120) menar att den teoretiska 

utgångspunkten innebär att det queera finns och förmodligen alltid har funnits, men inte 

på samma villkor som det icke-queera. Detta innebär att det queera potentiellt existerar i 

all konst och det går att göra queera läsningar av allt. 

 

3.2 Sexualitet 

3.2.1 Heteronormativitet 

Ett av queerteorins centrala områden handlar om processer av normalisering, det vill säga 

hur normer, i det här fallet kring genus och sexualitet, uppstår och upprätthålls. Teorin 

utgår från att heterosexualitet, precis som alla typer av social organisering, är en historisk, 

kulturell och social konstruktion. Detta innebär att heterosexualiteten inte tas för given 

(Ambjörnsson 2006:51). Genom samtal om heteronormativitet undersöks skapandet och 

upprätthållandet av heterosexualiteten, samt dess funktion. (Ambjörnsson 2006:51–52). 

Heteronormativitet förklaras som 
  

de institutioner, lagar, strukturer, relationer och handlingar som upprätthåller 

heterosexualiteten som något enhetligt, naturligt och allomfattande - alltså det som bidrar till 

att en viss sorts heterosexuellt liv framstår som det mest åtråvärda och naturliga sättet att leva 

på. (Ambjörnsson 2006:52) 

  

Heteronormativitet grundar sig även på en binär könsuppfattning (Rosenberg 2011:100). 

Vidare menar Ambjörnsson (2006:52) att heteronormativitet kan uttrycka sig på olika sätt 

beroende på tid och plats. På 1970-talet blev den synliggjord genom att homosexualitet 

ansågs som ett sjukdomstillstånd medan den idag synliggörs genom att hatbrott mot 

HBTQ-personer ökar istället för minskar. Genom att diskutera heteronormativitet snarare 

än heterosexualitet tydliggörs att det är normsystemet som ska undersökas. Enskilda 

individers sexuella handlingar är inte intressant för en queerforskare, utan det är systemet 

som premierar ett visst sätt att leva på som är av intresse. 

 

Enligt Rosenberg (2011:102) har heteronormativiteten två bärande principer; exkludering 

och inkludering. Exkluderingen innebär att avvikelser ur normer utesluts genom att två 

delar av en enhet betraktas som varandras motsatser. Detta leder till ojämlikhet och 
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sociala orättvisor. Inkluderingen innebär att avvikelser från normen införlivas genom 

assimilering. I praktiken innebär det att tidigare uteslutna grupper får ansluta sig till den 

dominerande gruppen, men att de förväntas rätta sig efter den dominerande gruppens 

regler. Rosenberg (2011:103) menar att assimileringen gör det möjligt för de 

privilegierade grupperna att ignorera faktumet att gruppen endast är en grupp av flera och 

genom att vara blind för olikheter kan dominansen fortfarande upprätthållas. 

 

Enligt Wedin (2014:41) innebär heteronormen att människor förutsätter att personer de 

möter är heterosexuella till dess att motsatsen har bevisats. Det innebär även att personer 

som inte ingår i heteronormen, exempelvis homo- och bisexuella samt transpersoner, 

betraktas som avvikande. Wedin (2014:42) menar att homo- och bisexuella är ständigt 

utsatta för risken att betraktas som avvikande. Heteronormen påverkar samtliga 

människor, eftersom den innehåller förväntningar på hur människor ska uppträda som 

kvinnor eller män. Heteronormen har kännetecken som inte är kopplade till sexualitet, 

exempelvis levnadssätt, utseende och klädsel. En heterosexuell kvinna som inte har någon 

partner och därför inte uppvisar några tecken på sexualitet kan därför uppfattas som 

mindre feminin.  Om dessa normer granskas och kritiseras ökar samtliga människors 

möjligheter att känna sig accepterade, menar Wedin (2014:42). 

3.2.2 Den heterosexuella matrisen 

Heteronormativitet kan förstås som effekten av den heterosexuella matrisen, vilket är ett 

begrepp myntat av Judith Butler. Den förutsätter att människor både blir inordnade och 

själva inordnar sig i två typer: feminina kvinnor och maskulina män (Butler 2007:235–

236). Den beskrivs som ett heteronormativt raster genom vilket människors beteenden 

förstås och blir begripliga. Butler (2007:236) menar att modellen ”utgår från att kroppars 

koherens och begriplighet med nödvändighet förutsätter ett stabilt kön som uttrycks 

genom ett stabilt genus”. Det innebär att feminina kvinnor och maskulina män antas 

komplettera varandra och därför även begära varandra. Rosenberg (2011:71) menar att 

könskategorierna och heterosexualiteten inte är frivilliga utan att de är socialt 

obligatoriska och att den heterosexuella matrisen historiskt sett har använts för att 

vidmakthålla genusordningen och det begär som ska få män och kvinnor att närma sig 

varandra. Vidare menar Rosenberg (2011:71) att eftersom det krävts ett upprätthållande 

av matrisen handlar inte heterosexualitet om naturligt varande, utan att snarare om att 

göra heterosexuella män och kvinnor av människor. 

 

3.3 Kön och genus 

3.3.1 Begreppen kön och genus 

Ambjörnsson (2006:110) menar att många skiljer på begreppen kön och genus. Inom den 

feministiska forskningen har det enats om att manligt och kvinnligt är något som är socialt 

konstruerat. Därför började begreppet genus användas för att beteckna det sociala könet, 

medan begreppet kön kännetecknar det biologiska, som exempelvis könsorgan och 

kroppsform. 
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RFSL (2015) beskriver kön som ”ett system som i de flesta sammanhang används för att 

särskilja människor genom att dela in dem i grupperna kvinnor och män”. Däremot menar 

RFSL (2015) att kön är mer komplext och delar därför in begreppet i fyra olika delar; 

kropp, juridiskt kön, könsidentitet och könsuttryck. Könet kan definieras utifrån kroppen, 

det vill säga vilket könsorgan, vilka könskromosomer och vilka hormonnivåer som finns. 

Kroppsligt finns det inte endast två kön, utan kön kan ses som en skala. Kön kan även 

definieras utifrån juridiskt kön, det kön som registrerats i folkbokföringen vid födseln. 

Alla barn som föds i Sverige tilldelas ett av två kön och detta baseras på barnets 

könsorgan. Den tredje definitionen utgår ifrån en individs könsidentitet, vilket är det kön 

som individen själv upplever sig tillhöra, exempelvis kvinna, intergender, genderqueer 

eller icke-binär. Slutligen kan könet definieras utifrån könsuttryck, vilket handlar om hur 

en individ uttrycker sitt kön genom exempelvis kläder, kroppsspråk, frisyr eller röst. 

3.3.2 Performativ identitet  

Performativitet är ett begrepp som har sin grund i Butlers teorier om kön. Butler (1999) 

menar att feministiska teoretiker anser att kön är en konstruktion och diskuterar huruvida 

det är konstruerat eller inte. Butler (1999) ställer frågorna: ”Skulle det då kunnat 

konstrueras annorlunda, eller innebär dess egenskap av konstruktion någon form av social 

determinism som utesluter möjligheten att påverka och förändra? Betyder konstruktion 

att det finns lagar som skapar genusskillnader [...]?” (Butler 1999:57). Butler (1999:57–

58) menar att de lagar som skapar genusskillnader bestäms av den kultur människor 

befinner sig i, och att det kan jämföras med idéerna om att kön är biologiskt skapat. Detta, 

att kön är något som konstrueras utifrån normer i den kultur som levs i, överensstämmer 

med Simone de Beauvoirs (2012:325) tankar om kön, det vill säga att ”man föds inte till 

kvinna, man blir det”. Könsidentitet är något som skapas genom en upprepning av 

språkhandlingar och dessa akter kan antingen utföras rätt eller fel. När de flesta beter sig 

enligt genusnormen uppstår en garanti för att normerna upprätthålls och förstärks (Butler 

1999:69). 

3.3.3 Cisnormativitet 

Cisnormativitet är ett begrepp som utgår från att det finns två fasta och statiska 

könskategorier, män och kvinnor (Lundin et al. 2015:17). Vidare menar Lundin et al. att 

cisnormativiteten antar att alla människor identifierar sig med, och även uttrycker sig 

som, det kön som tillskrivits dem vid födseln. Detta antagande, och strävandet efter två 

binära kön, lägger en grund för det heteronormativa samhället. Cisnormativitet kan 

förstås genom den heterosexuella matrisen, se avsnitt 3.2.2, eftersom den utgår från att 

det finns två typer: feminina kvinnor och maskulina män. Enligt Butler (2007:69) 

förutsätter matrisen att vissa identiteter, där könsidentitet inte följer biologiskt kön, inte 

kan finnas. Därför framstår personer med en könsidentitet som inte överensstämmer med 

rådande normer för begriplighet som logiska omöjligheter eller som utvecklingsfel 

(Butler 2007:69). Begripliga identiteter anses vara de personer som upprättar och 

upprätthåller koherens mellan sitt kön, genus och begär, menar Butler (2007:68). 
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3.4 Skolans arbete 

3.4.1 Litteraturundervisningen syfte 

I Litteratur i skola och samhälle beskriver Bengt-Göran Martinsson (2018:63) att hur 

människor uppfattar och orienterar sig i tillvaron beror på förförståelse, vilket är en 

persons uppsättning av kognitiva förmågor och uppfattningar. Detta kan jämföras med 

fördomar, där människor dömer något eller någon reflexmässigt utifrån förutfattade 

åsikter. Förförståelse, likt fördomar, hjälper människor att tolka värden utan tidskrävande 

överväganden. Förförståelsen styrs av tidigare erfarenheter. Däremot kan förförståelse 

ändras genom nya erfarenheter. Hur människor tolkar och ser på världen kan ständigt 

förnyas, dock med en utgångspunkt i tidigare tolkningar. Ett verks och läsarens 

uppfattningar om allmänna förhållanden, exempelvis värderingar och normer, kan 

beskrivas med termen ideologi (Martinsson 2018:65). Ideologier kan genom litteratur 

både formulera och rättfärdiga en rådande ideologi och beskriva alternativa ideologier. 

Varje tid och samhälle har sin uppställning av normer som skildras i litteratur, och 

litteratur är därför med och påverkar läsarens allmänna vetande, hur läsaren ser och 

uppfattar sig själv samt vad läsaren tycker är rätt och fel (Martinsson 2018:68). 

  

Judith Langer (1995) beskriver i Litterära föreställningsvärldar – Litteraturundervisning 

och litterär förståelse att litteraturundervisning kan leda till att elever lär sig ”att utforska 

både sina egna och mänsklighetens möjligheter. Litteratur hjälper elever hitta sig själva, 

föreställa sig andra, värdesätta skillnader och söka efter rättvisa” (Langer 1995:13). 

Martinsson (2018:86) menar att litteraturundervisning i skolan är en central del av 

samhället, eftersom samhället speglas i litteraturen. Samtidigt påverkar och formar 

litteraturen samhället, eftersom litteraturundervisning ger individerna verktyg för 

personlig utveckling och självständigt tänkande. 

 

En persons erfarenheter, enligt Langer (1995:18–19), kan vara både objektiva, där 

personens distanserar sig från känslor och idéer för att förstå hur saker förhåller sig till 

varandra, och subjektiva, där personen söker efter innebörder och betydelser inom sig 

själv. Objektiva och subjektiva erfarenheter behöver inte hamna i konflikt med varandra, 

utan bidrar snarare till att ge olika perspektiv till ett fenomen. Langer (1995:169) säger 

att en möjlighet till en ökad jämlikhet, speciellt för grupper som varit marginaliserade, 

skapas genom en undersökning av flera olika perspektiv. Vidare menar Langer (1995:20) 

att människor hela tiden använder sig av både objektiva och subjektiva erfarenheter för 

att skapa ordning och urskilja sina uppfattningar. Litteraturundervisning kan utveckla och 

vårda ett subjektivt tänkande. 

  

Langer (1995) och Martinsson (2018) diskuterar kring vad litteraturundervisning kan leda 

till. Detta gör även Öhman (2015) i Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger. Öhman 

(2015:12) menar att fiktiva berättelser kan gestalta vad en person tänker och känner.  Han 

menar att fiktiva verk inte nödvändigtvis måste referera till verkligheten utanför texten, 

men att de kan göra det. Öhman (2015:20) diskuterar även, som Langer (1995) och 

Martinsson (2018), att läsning av fiktiva berättelser kan leda till att läsaren skapar mening 
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samt sammanhang och samband mellan olika människor, händelser och platser. Dessutom 

kan litteratur erbjuda perspektiv på tillvaron. Däremot menar Öhman (2015:21) att 

läsaren, för att kunna lära sig om tillvaron genom texter, måste lära sig att kunna 

tillgodogöra sig dem. Först därefter går det att diskutera och kritisera tillvaron i 

berättelsen. Öhman (2015:29) menar dock att det inte går att genomföra kritisk läsning 

av en text förrän läsaren har distanserat sig från texten, vilket är jämförbart med Langers 

(1995) tankar kring objektiva erfarenheter. 

3.4.2 Litteraturens didaktiska potential 

Eftersom det i läroplanen står att det svenska skolsystemet vilar på en värdegrund som 

innefattar demokrati, mänskliga rättigheter och jämlikhet, har alla som arbetar i skolan 

ett ansvar för att arbeta utifrån samt diskutera detta med eleverna. Lärare har ett extra 

stort ansvar, då de i sin undervisning, oavsett ämne, ska aktualisera värdegrunden 

(Alkestrand 2017:29). I läroplanen för gymnasieskolan står det att gymnasieläraren har i 

uppdrag att ”klargöra det svenska samhällets grundläggande demokratiska värden och de 

mänskliga rättigheterna samt med eleverna diskutera konflikter som kan uppstå mellan 

dessa värden och rättigheter och faktiska händelser” (Skolverket 2011:12). Alkestrand 

(2017:30) tar upp att läroplanerna inte anger hur detta ska aktualiseras eller diskuteras 

och därför blir frågan om vilka metoder och vilket material som värdegrundsarbetet ska 

utgå från upp till enskild skola och lärare eller lärarlag att besluta. Alkestrand (2017:30) 

argumenterar för att skönlitteratur utgör en givande ingång till att diskutera frågor som 

berör värdegrunden.  

 

I samband med detta nämns begreppet didaktisk potential, som är ett verktyg som kan 

belysa det didaktiska omfånget i litteratur. Alkestrand (2017:32) menar att litteratur som 

problematiserar värdegrundsfrågor har en stor didaktisk potential, eftersom den låter 

läsaren konfronteras med olika ideologier som återfinns i det verkliga livet. Att 

problematisera värdegrundsfrågor med litteratur innebär att skönlitteraturen som används 

ställer olika frågor som är relaterade till en specifik fråga, exempelvis demokrati, och 

sedan låter olika perspektiv relaterade till frågan brytas mot varandra. Ett mål med 

värdegrundsarbetet är att skapa kritiskt tänkande individer som kan diskutera och ta 

ställning till komplexa frågor, vilket är möjligt att uppnå genom problematiserande 

frågor. 

 

Även om ett av skolans syften är att socialisera in eleverna i samhällets värdegrund, kan 

det vara möjligt att undervisningen inte lyckas synliggöra didaktisk potential för samtliga 

elever, menar Alkestrand (2017:34). Det kan exempelvis uppstå situationer där elever inte 

deltar aktivt eller att elever inte anser att lärarens valda perspektiv är relevant och det går 

inte på förhand att avgöra vad som kommer vara mest effektivt för enskilda elever. 

Eftersom den didaktiska potentialen inte överförs direkt från text till läsare, utan genom 

tolkningar av den finns det många perspektiv som kan vara möjliga och givande. Det 

innebär att antalet möjliga tolkningar beror på vilka perspektiv läsarna väljer. 
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Alkestrand (2017:45) menar att framförallt barn- och ungdomslitteratur är en central 

arena för kunskapsinhämtning gällande samhället och för att finna sin plats i samhället. 

Att aktualisera frågor som berör värdegrunden genom att använda litteratur kan vara 

givande för att relatera abstrakta begrepp, som demokrati och makt, till ett konkret 

händelseförlopp. Alkestrand (2017:31) menar även att det kan vara en vinst att välja 

litteratur som är omtyckt bland ungdomar när värdegrundsarbetet tillämpas, eftersom 

eleverna kan bli mer motiverade och engagerade i frågorna. Alkestrand (2017) menar att 

”[g]rundtanken är att all skönlitteratur potentiellt kan användas för att diskutera 

värdegrundsfrågor i en skolkontext, oavsett om de är utpräglat didaktiska i sin ton eller 

ej” (Alkestrand 2017:38). 

3.4.3 Normkritik och toleranspedagogik 

Som tidigare nämnts har samtliga inom skolan i uppdrag att främja människors förståelse 

för olikheter samt motverka diskriminering. Enligt Wedin (2014:87) är en viktig del av 

detta arbete att ge elever, lärare och även föräldrar återkommande möjligheter att 

reflektera kring normer, värderingar och relationer. Det första steget är att lärare själva 

reflekterar över och synliggör sina egna normer och värderingar och sin egen eventuella 

roll som normbrytare. Därefter kan detta även diskuteras med eleverna.  

 

Enligt Brade et al. (2008:157) kan svenskans litteraturkanon användas för att foga in 

normbrytande perspektiv. Som exempel nämns att vita män dominerar i den västerländska 

världen och vår litteraturkanon. Ett normkritiskt förhållningssätt kan därför vara att 

diskutera detta med eleverna, menar författarna. I artikeln ”Normer i normkritisk 

barnlitteratur” i Unga läser – Läsning, normer och demokrati (2017) diskuterar Maria 

Jönsson normkritik och toleranspedagogik i barnlitteratur. Jönsson (2017:15) menar att 

normkritik innebär att kritiken riktas mot den norm som skapar det som blir avvikande, 

medan toleranspedagogik innebär att fokus riktas mot det avvikande, det vill säga, de 

marginaliserade grupperna eller identiteterna. I normkritiken befinner sig normen osynlig 

i bakgrunden och uppmärksammas och ifrågasätts genom exempelvis normbrott. 

Toleranspedagogiken synliggör och uppvärderar istället det som är icke-normativt. 

Jönsson (2017:16) menar att många bokförlag som utger sig för att publicera normkritiska 

barnböcker snarare agerar efter toleranspedagogiken.   

 

Jönsson (2017:16) menar att förlag som uppger sig som normkritiska själva uttrycker en 

delad syn, både när det gäller barn och litteratur. Förlagen anser att barn ska vara 

oförstörda och fria samt att de ska uppmuntras till att behålla sina fördomsfria bilder av 

människors olikheter, samtidigt som de anser att barnen behöver tränas att använda 

friheten i praktiken. Det är först efter att barnen själv kan fatta informerade och upplysta 

beslut som barnen fritt kan välja att bli sig själva. Detta, menar Jönsson (2017:16), leder 

till en uppdelning mellan barnvärlden och vuxenvärlden. Medan barnen är fördomsfria 

och öppna är det vuxenvärlden som bär på fördomar (Jönsson 2017:17). Samtidigt är det 

vuxenvärlden som ska ge barn förutsättningar, möjliggöra att barnen förblir barn och att 

de ”räddas från ’verklighet’ och ’vardag’ förknippade med vuxenvärlden (Jönsson 

2017:17).  
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Att lära barn att bli sig själva är i litteratur relaterat till kärleksmotivet, menar Jönsson 

(2017:18). 2000-talets media, film och politiska rörelser värderar kärlek högt och 

kärleken anses vara omöjlig att problematisera. Jönsson (2017:18) menar att ”kärleken 

har kommit att ingå i en rättighetsdiskurs – det vill säga allas lika rätt att få känna och 

uttrycka kärlek oavsett sexuell läggning, etnisk bakgrund och så vidare”. I kampen för 

rätten till samkönat äktenskap har fokus flyttats från sexualiteten till kärleken, genom att 

använda uttryck som ”det handlar om kärlek” och ”vi älskar precis som ni” (Jönsson 

2017:18). 

 

Detsamma gäller litteratur som benämns som normkritisk, menar Jönsson (2017:18). Det 

är de älskande karaktärerna i litteraturen som problematiseras, inte kärleken som 

fenomen. De normkritiska böckerna närmar sig kärleksmotivet med två strategier, som är 

övergripande. Båda strategierna berör frågan om representationen av identiteter och 

erfarenheter (Jönsson 2017:19). Den första strategin benämner det som uppfattas som 

problematiskt. Den andra strategin arbetar istället med att inkludera mångfald i 

berättelsen (Jönsson 2017:21). Det ska uppfattas som något självklart och naturligt och 

det ska inte behöva noteras. Båda dessa strategier, att benämna och att inte benämna, 

arbetar med mångfald på representationernas nivå och det underliggande narrativet, det 

vill säga kärleksmotivet, problematiseras inte.    

 

Jönsson (2017:22) diskuterar att kärleksmotivet är en möjlig norm, det vill säga att bli kär 

är inte något som någon bara kan bli, utan något som någon ska bli. Detta, menar Jönsson 

vidare (2017:23), kan bero på att det starka kärleksmotivet i vår kultur tvingar fram 

yttranden om kärlek. Om någon vill lyfta frågor om mångfald eller jämlikhet görs detta 

genom att tala om kärlek. Kärleksnarrativet behövs i böckerna för att kunna gestalta olika 

identiteter, minoriteter och erfarenheter som inte ingår i normen. 
 

4 Metod 
Denna del av uppsatsen redogör för arbetets tillvägagångssätt. Först presenteras vårt val 

av metod och sedan hur insamling av material gått till. Materialet som valts ut presenteras 

samt hur urvalet genomfördes. Därefter beskrivs hur analyserna av materialet genomförts. 

Slutligen diskuteras uppsatsen reliabilitet. 

 

4.1 Val av metod 

Metoden som valts för denna undersökning är en kvalitativ textanalys med ett 

queerteoretiskt perspektiv. Enligt Larsson (2011:7) handlar kvalitativa metoder om att 

karaktärisera något och att gestalta något, till skillnad från kvantitativa metoder som 

handlar om att på ett korrekt sätt undersöka fördelningen av en egenskap. I denna 

undersökning är hur stor del av litteratur som behandlar HBTQ-personer inte intressant, 

utan hur HBTQ-personer beskrivs i litteratur som behandlar personerna. Därför valdes en 

kvalitativ analys som metod. 
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4.2 Datainsamling 

Enligt Larsson (2011:8) kan datamaterialet i en kvalitativ analysmetod bestå av olika 

delar, exempelvis observationer, intervjuer, bilder eller texter. Det material som används 

i den här undersökningen är texter, närmare bestämt skönlitterära romaner som riktar sig 

till unga vuxna. Samtliga romaner är skrivna av svenska författare och är publicerade 

under 2018. Romanerna är publicerade genom de stora bokförlagen, vilket innebär att 

romaner från mindre bokförlag och egenpublicerade romaner inte behandlas i denna 

undersökning. 

 

Insamlingen av data sker genom en närläsning av materialet för att plocka ut delar som 

innehåller beskrivningar och skildringar av icke heteronormativ sexualitet samt icke 

cisidentiteter. Det är dessa delar som analyseras. Eftersom romanerna behöver innehålla 

HBTQ-personer för att frågeställningen ska kunna besvaras krävdes en del arbete vid 

urvalet av materialet. I den teoretiska inramningen, se avsnitt 3.1.5, nämner vi queera 

läckage vilket innebär att det är möjligt att läsa in queerhet i heteronormativ litteratur. 

Därför hade det varit möjligt att välja romaner som inte direkt beskriver HBTQ-personer. 

Vårt syfte är dock att undersöka hur HBTQ-personer skildras i litteratur, och därför har 

vi valt romaner som uttryckligen skildrar dessa. 

4.2.1 Urval 

Det första steget i urvalet var att genom sökmotorn Google leta reda på ungdomslitteratur 

från 2018 som berör tematik kring HBTQ, där några titlar hittades. Det som upplevdes 

problematiskt med dessa titlar var att samtliga hade HBTQ som huvudtema, vilket gjorde 

det enkelt att söka fram dessa. Det var dock svårt att hitta romaner där HBTQ-personer 

inte är en del av huvudtematiken.  

 

Det andra steget var därför att besöka ett bibliotek. Valet blev Uppsala Stadsbibliotek, på 

grund av att det var det närmast tillgängliga. På biblioteket skrev bibliotekarien ut en lista 

med 81 titlar som publicerades under 2018. Några dubbletter förekom på listan. Listan 

innehöll romaner från läsare i 12-års ålder upp till unga vuxna. Vid besöket berättade 

bibliotekarien att ungdomslitteratur inte har samma ämneskategorisering som litteratur 

för vuxna, vilket kan göra det svårt att hitta exakt alla titlar som innehåller skildringar av 

HBTQ-personer i de fall där det inte är den huvudsakliga tematiken. Därför fick vi en 

lista med titlar där det inte var garanterat att skildringar av homo- och/eller bisexualitet 

och transpersoner kunde förekomma. Det nämndes även att biblioteket köper in i princip 

allt från de stora bokförlagen, vilket innebär att listan bör inkludera de flesta titlar från 

2018 där HBTQ-skildringar förekommer.  

 

I och med det stora antalet titlar på listan valde vi att fokusera på unga vuxna, vilket 

resulterade i en lista på 24 titlar. Titlar som var en senare del av en serie uteslöts, eftersom 

det kunde innebära att även de tidigare delarna behövde läsas för att förstå den senare 

delen. Denna avgränsning motiveras genom att underlätta analysen av materialet. De 24 

titlarna ögnades igenom för att få en överblick ifall romanerna berörde HBTQ-personer. 

I och med detta kunde sedan ytterligare titlar exkluderas, eftersom de inte beskrev eller 
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berörde HBTQ-personer. Den slutgiltiga listan, det vill säga de romaner som blev kvar, 

innehöll 12 titlar. Det är dessa romaner som analyseras i denna undersökning.  

 

Urvalet har således gjorts via, förutom en innehållslig avgränsning, en tidsavgränsning, 

målgruppsavgränsning samt en geografisk begränsning. Även delar av en serie har 

exkluderats. Utifrån titlarna på listan har inga andra val gjorts, vilket innebär att samtliga 

titlar från listan som ingår i avgränsningarna inkluderas i undersökningen. Vi anser att 

detta bör ge en bred bild av hur HBTQ-personer skildras. 

4.2.2 Material 

Nedan presenteras en förteckning av materialet, det vill säga de romaner som analyseras 

i resultatet. Samtliga böcker berör HBTQ-personer, antingen där sexualitet eller identitet 

är huvudtematiken eller där huvudtematiken är något annat men att HBTQ-personer 

skildras i berättelsen. 

4.2.2.1 HBTQ som huvudtematik 

Sjöhästar av Niklas Mesaros 
I romanen Sjöhästar, som aldrig använder några personliga pronomen för att beskriva 

huvudpersonerna, träffar läsaren Nilo och Nasim. De har varit ett par i fem år, men efter 

att ha haft ett stormigt förhållande under en längre period vill Nasim avsluta relationen. 

Nilo försöker dock göra att allt för att rädda förhållandet och romanen beskriver hur deras 

förhållande förändras. Den beskriver även hur huvudpersonerna försöker släppa taget för 

att kunna hitta tillbaka till sig själva efter uppbrottet. 

 

Vänd rätt upp av Emelie Novotny 
Ylva har precis tagit studenten och vill spendera all sin tid med att vara i stallet, medan 

kompisarna vill resa ut i världen. För Ylva betyder hästarna allt. Hon har ett jobb som 

hästskötare där det finns två toppryttare, Fredrik och Nicole. Hon blir förälskad i 

Fredrik, som träffar Nicole. Hon är lite avundsjuk på Nicole för det. Ylva och Nicole 

börjar spendera mer tid med varandra, vilket senare leder till att Ylvas känslor kring de 

båda personerna förändras.  

  

Om vi bara kunde byta kroppar med varandra av Johanna Nilsson 

I ett källarförråd i Stockholm bor Kung B. Han är utslängd och det enda han fick med sig 

hemifrån var några smörgåsar från mamma och ett kyligt sms från pappa. Kung B hette 

tidigare Bella, men han kände att det inte var hans riktiga namn. Queen O bor också under 

jord, vilket hon gjort i flera år. Hon kommer ifrån början från Iran och hon har egentligen 

inte rätt att stanna i Sverige. Trots att hennes familj försökt dränka henne har hon inget 

skydd. Hon kommer att bli skickad tillbaka till Iran, där det är dödsstraff att vara som 

hon, det vill säga född i fel kropp. Kung B och Queen O träffas under en sommar. De 

finner varandra och trots fina stunder finns ångesten alltid där. De önskar att de bara 

kunde byta kroppar med varandra. 
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En spellista för sömnlösa nätter av Déa Solin 
Bels flickvän har dött. Hon kommer till begravningen full och smutsig eftersom hon åkte 

dit direkt från en musikfestival. Hennes liv har varit precis så sedan Natalies självmord. 

Mitt i all sorg träffar hon Audrey. De gillar samma musik och åker runt i staden i en bil 

hela nätterna. De får sedan slut på musik att lyssna på och de blir tvungna att erkänna vad 

de egentligen vill göra. Bel är förvirrad, eftersom hon inte förstår hur hon kan få nya 

känslor medan hon fortfarande sörjer sitt livs kärlek. 

  

Flickvänsmaterial av Yrsa Walldén 
Roxy och Eva har precis tagit studenten. Eva har blivit dumpad av sin pojkvän och Roxy 

har aldrig haft någon. Däremot har de varandra och de spenderar sommaren med att hitta 

en pojkvän åt Roxy. Eva laddar ner en dejtingapp åt Roxy och planerar alla hennes dejter 

in i minsta detalj. När Eva sedan åker utomlands får Roxy klara sig själv. Hon träffar Mia, 

och alla sommarens planer förändras.  

4.2.2.2 HBTQ som sidotematik 

Inuti huvudet är jag kul av Lisa Bjärbo 
Liv och hennes pappa flyttar från Stockholm till en liten stad i Småland. När Liv var liten 

dog hennes mamma i en bilolycka och hennes pappas liv har sedan dess kretsat bara kring 

Liv. Liv lider av social ångest och panikångest och hennes pappa ser flytten som en chans 

för en nystart med nya möjligheter. Hon själv är rädd för hur hon ska kunna skaffa vänner 

i och med ångesten. I huvudet är hon rolig, menar hon, men ingen kan läsa hennes tankar 

och därför veta det. Hon träffar sedan två kompisar som får Livs liv att kännas mycket 

lättare. 
  

Kraften av Elin Frykholm och Marcus Tellberg 
Kraften är första delen i en dystopiserie. Efter Katastrofen, då isarna i världen smälte 

bestämde sig stormakterna för att gå ihop och skapa landet Ela. En president styr över Ela 

och dess provinser och hoppas på att kunna återställa världen till tiden innan Katastrofen. 

Alla invånare gillar dock inte presidentens metoder och genomför därför terrorattacker. 

En grupp, personer med krafter, ligger främst bakom attackerna. Freija, som är en av 

invånarna, måste bli antagen till presidentens skola, Bionbyr, som utbildar soldater för att 

hon ska kunna rädda sitt barndomshem. Hon blir antagen och börjar inse hur långt 

Myndigheten har gått för att hålla hemligheter om världen. 

  

Tionde våningen av Kristina Herrström 
Jorinde bor ensam i en lägenhet som ligger på den tionde våningen. Hennes föräldrar 

ligger i skilsmässa. Mamman har flyttat till sin tonårskärlek i Florida och pappan har 

flyttat ut till deras stuga på Skärgårdsön. För att det inte ska kännas för ensamt går Jorinde 

och tänder lamporna i alla rum på kvällarna. Agnes, hennes bästa vän, tycker att det är 

lyxigt att Jorinde bor i en egen lägenhet, men Jorinde saknar sina föräldrar. Hon säger 

inte detta, utan låtsas vara fri och självständig. Hon försöker stötta sin pappa som är helt 

beroende av henne efter att mamman stack och Jorinde tror att om hon inte stöttar honom 

kommer hans depression leda till att han tar livet av sig. Hon träffar sedan Emanuel på en 
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fest i hennes lägenhet. De börjar ses oftare och oftare och lägenheten känns då mindre 

tom. Agnes blir svartsjuk och Jorinde håller sina och Emanuels träffar hemliga. Hon blir 

tvungen att ta ställning till relationerna hon har i sitt liv. 

 

Czentes Omega av Anna Jakobsson Lund 
Czentes Omega är den första delen i en science fiction-serie. Czentes Omega är namnet 

på platsen där den Intergalaktiska akademin för elever med särskild problematik går. Där 

får ungdomarna, vilka är unga tjuvar, mordbrännare och bedragare, en chans att komma 

tillbaka till samhället. Alysia, Pi, Maczek, Leonide och Bellix har placerats där och trots 

att de har olika bakgrund och olika ”problem” finner de varandra och blir vänner. De 

upptäcker att det finns ett hot mot akademin som även hotar hela den intergalaktiska 

sammanhållningen. 

 

Döden är inget skämt av Karl Modig 
Josef bor tillsammans med sina äldre syskon, Natascha och Alexander, i en lägenhet. En 

dag är Alexander försvunnen och Josef tillbringar sina dagar med att skriva stand-up och 

sina nätter med att sova i andra sängar medan Natascha tillbringar all sin tid med att ligga 

i sin säng. Josef börjar sedan arbeta som resurs på en skola och blir till slut tvungen att 

närma sig det fruktansvärda som hänt med Alexander, trots sina försök att bara skämta 

bort det. 

  

Det handlar om oss av Åsa Ringdahl 
Johan, den populära hockeyspelaren, blir kär i Malin, den nya hästtjejen. Han gillar 

egentligen inte hästtjejer, eftersom hans pappas nya är hästtjej och de kommer inte 

överens. Malin blir kär i Johan, trots att hon inte gillar hockeykillar eftersom hennes ex 

spelade hockey och betedde sig illa mot henne. De blir ändå tillsammans och kan till viss 

del bortse från sina förflutna. De pusslar ihop sina fullspäckade scheman eftersom allt de 

vill, förutom hockeymatcher och dressyrtävlingar, är att få vara tillsammans. Det 

förändras när det framkommer att det finns personer som försöker förstöra deras 

förhållande och de får svårt att veta vem de ska lita på. 

  

Slutet av Mats Strindberg 

Slutet är en preapokalyptisk berättelse om två unga människor, Simon och Lucinda, som 

lever i ensamhet i en värld som lever på lånad tid. En komet kommer att träffa jorden och 

utplåna allt som lever. När berättelsen börjar har de endast fyra veckor kvar att leva och 

det som sker under den sista tiden berättas dels ur Simons perspektiv och dels ur Lucindas. 

Simons flickvän Tilda gör slut med honom, eftersom hon säger att hon inte vill ha ett 

förhållande den sista tiden hon har att leva. Tilda var bästa kompis med Lucinda, men 

efter att Lucinda några år tidigare fått sin cancerdiagnos orkade inte Lucinda ha kvar Tilda 

som vän. Människorna försöker ta vara på den sista tiden de har, men personerna i 

berättelsen har olika syn på hur de vill leva och har svårt att komma överens. Efter en 

fotbollsmatch försvinner Tilda och några dagar senare hittas hon död. Simon blir 

anklagad för att ha mördat henne. Lucinda tror inte att han har gjort det och tillsammans 

försöker de ta reda på vad som faktiskt har hänt innan det är för sent. 
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4.3 Analysmetod 

4.3.1 Analys av romaner 

För att få fram resultatet har samtliga 12 romaner lästs och under läsningen har delar i 

romanerna som är relevanta för syftet, det vill säga passager i romanerna som berör homo- 

och bisexualitet samt transpersoner, markerats för att analyseras. Analyserna gällande 

sexualitet och identitet har sin grund i queerteorin, det vill säga att rådande normer 

kritiseras genom exempelvis queera läsningar. Vi har således haft detta i åtanke vid 

läsningen och analyserna. Begreppen heteronormativitet och cisnormativitet har vi också 

haft i åtanke, eftersom dessa begrepp kan användas för att förklara aspekter som 

framkommer i resultatet.  

4.3.2 Analys av romanernas didaktiska potential 

Analysresultatet används för att undersöka huruvida de olika romanerna har en didaktisk 

potential i svenskämnet på gymnasiet när det gäller värdegrundsarbete. Eftersom 

uppsatsen handlar om sexualitet och identitet är det dessa värdegrundsfrågor som är i 

fokus. Den didaktiska potentialen fastställs med hjälp av delar ur den teoretiska 

inramningen, närmare bestämt avsnitten 3.4.2 Litteraturens didaktiska potential och 3.4.3 

Normkritik och toleranspedagogik.  

 

4.4 Uppsatsens reliabilitet 

Denna uppsats arbetar med en analysmetod som utgår från hermeneutiken. Detta innebär 

att forskaren tolkar ett innehåll och försöker förklara innehållet, men försöker inte uppnå 

en sanning eftersom det inom hermeneutik inte finns någon absolut sanning. I den 

allmänna tolkningsläran inom hermeneutiken relaterar forskaren textdelar till helheten 

vilket betyder att om en textdel motsäger de andra, faller tolkningen av helheten på sin 

egen orimlighet (Westlund 2015:74). I Kvalitativ analys – exemplet fenomenografi 

skriver Staffan Larsson (2007:10) att textdelarna och helheten är beroende av varandra, 

vilket förtydligar Westlunds förklaring av relationen mellan textdel och helhet. Vidare 

skriver han att ”[d]en helhet som utgör grundvalen för tolkning av en enskild del kan vara 

olika; avhängigt vem som tolkar” (Larsson 2007:10). Med andra ord är det möjligt att 

använda en och samma text för tolkning av olika teman. Tolkningarna som genomförs i 

detta arbete kan därför skilja sig mellan oss författare, eftersom tolkningar är beroende av 

vem som tolkar. Om detta arbete skulle genomföras av andra personer är det även möjligt 

att resultatet skulle skilja sig från resultatet i denna uppsats. Resultatet som framkommer 

kan därför inte heller ses som någon absolut sanning som är gällande för hela samhället, 

utan kan endast betraktas som en möjlig tolkning. Eftersom som presenteras i uppsatsen 

utgår från våra tolkningar och analyser, innebär det att slutsatser som dras är subjektiva. 

 

Eftersom vi är två personer som är författare av denna uppsats är möjligt att vi kan göra 

olika tolkningar av materialet. Därför har vi först gjort en enskild analys av samtliga 

utvalda romaner innan vi har delat med oss av våra resultat till varandra. Anledningen till 

detta arbetssätt är för att vi inte har velat påverka varandras uppfattningar eller tolkningar 
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av romanerna. En fördel med detta kan vara att vi hittat resultat som den andra råkat missa 

vid läsningen.  
 

5 Resultat 
Resultatet är indelat i två underrubriker, skildringar av sexualitet och skildringar av 

könsidentitet. I underrubrikerna presenteras skildringar från materialet, det vill säga de 

tolv romanerna. När resultatet bearbetades hittades några gemensamma teman kring 

skildringarna och dessa presenteras under respektive underrubrik. 

 

5.1 Skildringar av sexualitet 

5.1.1 ”Komma ut”-skildringar 

Svårigheterna med att ”komma ut” inför sina vänner och släktingar är något som återfinns 

i fyra av de analyserade romanerna. I romanen Vänd rätt upp skildras huvudpersonen 

Ylvas oro inför att berätta för en vän att hon har känslor för sin stallkamrat Nicole. 

Författaren förklarar att anledningen till att hon har svårt att få fram orden eftersom hon 

aldrig ”varit den som berättar allt för sina kompisar” (Novotny 2018:243). Istället är det 

hennes vän som frågar om det är så att Ylva är kär och när hon inte säger mer än att hon 

inte vet om det är så, konstaterar vännen ”lugnt och sakligt, utan att döma och med hundra 

procents säkerhet” (Novotny 2018:243) att det är så. Senare, när Ylva och Nicole visar 

sina känslor för varandra öppet inför den gemensamma stallkamraten Fredrik som de båda 

har haft en relation med, verkar Ylvas oro ha släppt. Det faktum att de är medvetna om 

att Fredrik ser dem kyssas visar dels att de slutligen insett att de är kära i varandra och 

dels att de inte bryr sig om att någon ser. Detta tolkar vi som att de inte längre är rädda 

för att deras sexualitet ska kommenteras.  

 

I Det handlar om oss orsakar rädslan att ”komma ut” relationsproblem för 

huvudpersonerna Malin och Johan. Efter att Malin, genom stora delar av romanen, har 

trott att henne bästa vän Emma är kär i hennes pojkvän och vill förstöra för dem, visar det 

sig att det hela tiden varit Emmas bror Lukas som har känslor för honom. Under ett samtal 

berättar Lukas för Malin om sina känslor. 

  

Första gången jag såg Johan visste jag att mitt liv skulle bli ett helvete. Det tog inte särskilt 

lång tid att lista ut att jag fallit framstupa och jävligt hårt. […] Det var omöjligt att dölja att 

jag mådde skit, så jag ljög och sa att en tjej jag gillade inte ville ha mig. (Ringdahl 2018:297) 

 

Genom detta uttalande tolkar vi att Lukas inte vet hur han skulle berätta för Johan om 

sina känslor, samt att det var lättast att skylla på att den obesvarade kärleken var en tjej 

eftersom han inte ville att någon skulle veta att han gillar killar. Den enda som visste om 

hans sexuella läggning var Emma, som han berättade för eftersom ”[d]et var så skönt att 

bara få vräka ur sig allt. Inte bara om Johan, utan om mig. Vem jag är.” (Ringdahl 

2018:298). Lukas berättar vidare att han inte visste om att även Emma var kär i Johan 

och att han förmodligen inte märkte det för att han var för upptagen med sig själv och att 
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dölja sin hemlighet. Det blir tydligt att Lukas tyckte att det var jobbigt att se Johan och 

Malin tillsammans när han säger: 

 

Jag var jävligt svartsjuk. Jag ville att han skulle titta på mig som han tittade på dig. De andra 

tjejerna var lättare att hantera. De betydde inget för honom. Men du betydde något och det 

enda jag kunde göra var att se på när mitt livs största kärlek blev kär i någon annan. (Ringdahl 

2018:298) 

 

Medan Ylvas vän i Vänd rätt upp inte reagerar negativt på att få veta att Ylva har känslor 

för Nicole, reagerar Malin och Johan till en början mer kluvet på nyheten att Lukas är kär 

i Johan. Under samtalet mellan Lukas och Malin visar det sig att Malin har svårt att veta 

hur hon ska hantera det hon precis har fått reda på, vilket tydliggörs av att hon tänker för 

sig själv ”[v]arför var Lukas tvungen att komma hit och säga sådana där saker?” 

(Ringdahl 2018:300). Hon funderar också på om det är möjligt att fortsätta hata honom 

när han ”såg så naken och sårbar ut där han stod lutad mot dörren” (Ringdahl 2018:301). 

Det framkommer inte om hon är förvirrad på grund av att Lukas berättade om sin 

homosexualitet eller på grund av att det är Johan han har känslor för. Däremot verkar hon 

ändra inställning till situationen på grund av hans erkännande, eftersom hon tidigare 

trodde att det var Emma som var kär i Johan och försökte förstöra deras relation. 

 

Efteråt träffas Malin och Johan för att prata om allting som hänt, och Johan säger att 

Lukas känslor kom helt oväntat för honom: ”Det kom som en jävla överraskning. Jag 

hade verkligen ingen aning. Hade inte kunnat tänka tanken ens om jag velat.” (Ringdahl 

2018:314). I detta uttalande från Johan framkommer det att han inte heller visste hur han 

skulle reagera när Lukas berättade om sina känslor. Om förvirringen handlar om Lukas 

sexualitet eller att han fått reda på att hans bästa vän är kär i honom går inte att avgöra. 

Däremot säger Johan att han inte ens kunnat tänka tanken, vilket kan bero på att Lukas 

är kille. Det är även möjligt att göra tolkningen att han ångrat sitt sätt att reagera på. Malin 

frågar om Johan tycker att det är ett problem att Lukas är homosexuell, och efter att ha 

varit tyst en längre stund konstaterar han att det inte är det. Han motiverar detta med att 

Lukas är en av hans bästa vänner och säger vidare att ”den dagen han är redo att komma 

ut, då finns både jag och Simon där för honom” (Ringdahl 2018:316). Malin kontrar med 

att säga att hon också kommer finnas till hands om det behövs (Ringdahl 2018:317). Här 

drar vi slutsatsen att deras initiala kluvenhet till situationen har förändrats till total 

acceptans av Lukas sexuella läggning. 

 

I Slutet kommer Johannes, en av Simons bästa vänner, ut som homosexuell. I början 

antyds det endast att Johannes är intresserad av killar, som när de är på en fest och leker 

isleken. Det är en lek som går ut på att deltagarna skickar runt en isbit mellan varandra 

med hjälp av munnen och sedan kysser varandra. ”Johannes läppar känns heta mot mina. 

Han får tag på isbiten, men vi slutar inte kyssas. Jag försöker ta tillbaka den. Han skrattar, 

suger tag i min tunga, håller den kvar i munnen en sekund innan han drar sig tillbaka. 

Skrattar igen medan han tuggar sönder isbiten” (Strandberg 2018:56). Att Johannes 

kysser Simon länge kan tolkas som en indikation på att han är intresserad av honom, men 
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eftersom alla kysser alla i den här leken och ingen gör någon stor sak av det behöver det 

egentligen inte betyda någonting.  

 

Därefter, direkt efter att de har kyssts, ges ytterligare en hint. Amanda, Johannes flickvän, 

blir arg på Simon och när han frågar vad hennes problem är svarar hon det är han som är 

problemet (Strandberg 2018:56). Johannes säger sedan att Amanda är sur på honom. 

Senare kommer Johannes hem till Simon. Han berättar då att han har gjort slut med 

Amanda och att det beror på att han har känslor för Simon. Det framgår också att det är 

svårt för Johannes att berätta om sina känslor: 

 

Johannes tvekar. ”Det var inte sjysst mot henne att fortsätta vara ihop. Jag har känslor för 

någon annan.” Han harklar sig. ”Jag har haft det ett tag.” Mina ögon börjar vänja sig vid 

mörkret. Jag kan se att han tittar upp mot taket, som om han letar där efter ett sätt att fortsätta. 

[...] Johannes ändrar ställning, men hans hand ligger fortfarande kvar på mitt knä. Fingrarna 

börjar trumma mjukt mot täcket. ”Det är något jag måste berätta för dig”, säger han. 

(Strandberg 2018:174) 

 

Johannes säger inte rakt ut att han har känslor för just Simon, utan frågar honom om han 

inte har fattat själv. Simon tvekar, men förstår sedan vad han menar. ”Vår kyss när vi 

lekte isleken senast. Känslan av att han ville säga något. Amandas utbrott. Hans tonfall 

nyss” (Strandberg 2018:175). Att Johannes har svårt att berätta om sina känslor beror 

förmodligen inte på att han var rädd för hur Simon skulle reagera över att han är 

intresserad av killar, utan snarare om en rädsla att känslorna inte skulle vara besvarade. 

Han frågar nämligen senare: ”Du kommer aldrig känna på samma sätt som jag gör [...] 

Eller hur?” (Strandberg 2018:175).  

 

Senare skickar Johannes ett meddelande till Simon där han skriver ”Jag vet inte vad jag 

var så rädd för, jag visste ju att du och alla andra skulle vara okej med det. Utom kanske 

Hampus men vore det en så stor förlust egentligen?” (Strandberg 2018:220). Denna 

skildring handlar om att Johannes reflekterar över hur andra ska reagera. Att han till en 

början inte berättar kan bero på att han var osäker på hur omgivningen skulle reagera. När 

Johannes väl berättat inser han att det inte var något att vara rädd för, vilket kan bero på 

att han egentligen visste att de skulle acceptera honom. Senare åker Simon ner till 

Stockholm för att träffa Johannes och ”[h]an är sig lik. Verkar bara mycket gladare än på 

länge.” (Strandberg 2018:413). I detta exempel tydliggör författaren att Johannes mår bra 

av att ha kommit ut som homosexuell och det tolkar vi som att det är viktigt för en individ 

att få vara sig själv. 

 

I Flickvänsmaterial finns det två tillfällen då huvudpersonen Roxy behöver ”komma ut”. 

Dels måste hon berätta för sin bästa vän Eva som varit bortrest under tiden hon träffat en 

tjej vid namn Mia, och dels måste hon berätta för sin mamma. När hon väl säger som det 

är till Eva, efter att ha varit på en dejt med en kille och blivit ”påkommen” av Mia, får 

hon reaktionen ”Det här löser vi, Roxy” (Walldén 2018:171). Roxy berättar till en början 

inte heller för sin mamma om Mia utan de smyger med sina dejter. När Roxys mamma 

en gång möter dem tillsammans tänker Roxy ”[…] jag undrar om hon tror att det är något 

mellan oss eller om hon är så förblindad av heteronormativitet att hon bara tror att jag 
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hittat en ny vän. I det här läget är hennes ansikte omöjligt för mig att läsa” (Walldén 

2018:129). Vi tolkar detta citat som att Roxy är nervös över vad hennes mamma tror, 

samtidigt som hon gör en referens till ett heteronormativt tankesätt vilket vi tolkar som 

en kritik. När hon ska berätta för sin mamma om Mia är hon riktigt nervös och orolig för 

hur reaktionen ska bli, men henne mamma säger att hon har misstänkt att det var något 

mellan dem och att de passar bra ihop (Walldén 2018:205). Eftersom reaktionerna från 

Roxy och Mias omgivning enbart är positiva är detta en roman som inte problematiserar 

homosexualitet, om inte ”komma ut”-processen räknas som en problematisering. 

”Komma ut”-processen visar dock att sådant som inte ingår i heteronormen är avvikande, 

eftersom heterosexuella personer inte behöver ”komma ut”. 

5.1.2 Homofobi 

Problemet med homofobi tas upp i fyra av de analyserade romanerna, och det tar sig olika 

former i de olika böckerna. I en av dessa romaner, Sjöhästar, finns exempel med ett visst 

tolkningsutrymme. Vid ett besök på Åhléns med Nasim, ber Nilo kassören att slå in det 

inköpta som present, ”inte för att det är presenter, utan för att han är en homofobisk idiot 

[...]. Så det gör honom vansinnig och dig glad (Mesaros 2018:16). Vi tolkar händelsen 

som en antydan att Nilo och Nasim är ett gaypar, men vi tänker att det även skulle kunna 

tolkas som att Nilo är irriterad på personen i kassan eftersom hen vet att personen är 

homofob. 

 

På samma sätt finns det flera sätt att tolka det faktum att Nasim inte längre har någon 

kontakt med sin familj, vilket beskrivs av Nilo nedan. 

 

Du hade trots allt brutit alla familjeband för att kunna vara med mig och det valet levde du 

med varje dag. Det gjorde vi båda två. Ibland kunde jag nästan ana ett förakt i din blick, som 

om vår relation var en konstant påminnelse om de personer som du hade valt bort. (Mesaros 

2018:45) 

 

Att Nasim valde att vara med Nilo kan, å ena sidan, bero på att familjen var emot 

homosexuella. Å andra sidan kan det bero på andra orsaker, som exempelvis religion, 

kultur, klass eller att de helt enkelt inte gillade Nilo. Eftersom det inte uttrycks vad som 

orsakat de brutna familjebanden och eftersom ingen av dessa eventuella faktorer nämns 

ser vi en möjlighet att göra olika tolkningar gällande orsaken bakom de brutna 

familjebanden.  

 

Nilos bästa vän Anya har flytt till Sverige från Libyen, för att hennes liv, när hennes släkt 

”förstod att hon inte ville bli ihop med en man, och än mindre gifta sig med en, blev [...] 

mycket mer komplicerat” (Mesaros 2018:17). Det kan dock lika gärna betyda att hon inte 

vill gifta sig överhuvudtaget. Precis som i de två ovannämnda fallen kan hennes val att 

ge sig av från sitt hemland alltså tolkas på fler än ett sätt.  

 

En scen i Sjöhästar som knappast kan tolkas på annat sätt än att det handlar om homofobi, 

om utgångspunkten är att Nilo och Nasim är homosexuella, är då Nilo blir misshandlad. 

De som blir vittnen till misshandeln ingriper på de sätt de kan. En tonåring hjälper till att 
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få upp Nilo från tunnelbanan och en kvinna som stått bredvid erbjuder sig att vittna 

(Mesaros 2018:69). Här är det alltså det oprovocerade våldet som omnämns och 

problematiseras. Det syns också i de tankar som flyger i Nilos huvud i samband med 

polisförhöret på sjukhuset: ”Hudfärg, hållning och en miljon andra saker. Någonting såg 

de i mig. En härskarteknik, en heteronorm. […] Den som tar plats på fel sätt” (Mesaros 

2018:72–73). 

 

I ett par av romanerna som nämner homofobi tas det upp i samband med religion. I Om 

vi bara kunde byta kroppar med varandra får läsaren veta att Kung B:s pappa är 

homofobisk. När Kung B närmade sig puberteten hade han insett att han inte skulle kunna 

vända sig till sin pappa med sina känslor av att vara pojke eftersom han, bland annat, sa 

att ”homosexuella borde avrättas för de var en styggelse för Gud” (Nilsson 2018:18). På 

liknande sätt beskrivs situationen för Stina i Slutet. Stina är utbildad till präst och kommer 

från en familj där pappan var ”kyrkoherde av den gamla skolan” (Strandberg 2018:98). 

Han accepterade vare sig Stinas sexualitet eller det faktum att hon utbildade sig till präst. 

Stinas son Simon berättar att Stina försökte möta sin pappa på halva vägen, men att  ”[d]et 

var [Simons] morfars skadeglädje när hon och Judette skilde sig som till slut fick Stina 

att bryta kontakten” (Strandberg 2018:98). Även Stinas före detta fru Judette drabbas av 

religiös homofobi. Hennes familj bor på ön Dominica och är katoliker. Simon berättar att 

de anser att Gud ”kommer att skicka Judette direkt […] till helvetets lågor bara för att 

hon gifte sig med en kvinna” (Strandberg 2018:99).  

 

Även Audrey i En spellista för sömnlösa nätter drabbas av homofobi från sin egen familj, 

men där handlar det framför allt om en konservativ inställning. Vid ett tillfälle frågar Bel 

om Audreys pappa, som är en konservativ politiker som röstar mot samkönade äktenskap, 

vet om att hon är lesbisk, varpå Audrey skrattande svarar nej till svar. Hon tillägger att 

hennes bror vet om det och att hans motto är att ”inte lita på någon som inte är hundra 

procent heterosexuell” (Solin 2018:118).  

 

I början av ovannämnda roman kommer Bel till en fest där hon hör en konversation 

mellan en tjej och en kille. Tjejen, som visar sig vara Audrey, säger ”[s]å fan heller att 

jag lyssnar på någon som inte tycker att jag förtjänar mänskliga rättigheter för att jag 

tycker om att slicka fitta!”. Killen, Elsie, frågar om det inte är värt att försöka förstå varför 

dessa människor har sådana åsikter, i syfte att kunna kämpa emot dem. Audrey fortsätter 

och menar att hon inte är ett ”helgon som blivit nedsänt till jorden för att sprida budskapet 

om att alla är lika mycket värda” (Solin 2018:17). Elsie vänder sig till Bel och frågar vad 

hon tycker, varpå hon svarar att hon ”hänger hellre med andra som är lesbiska än att 

behöva slåss för att bli behandlad med respekt.” (Solin 2018:17). Denna konversation 

antyder, precis som i de tidigare exemplen, att människor som inte följer heteronormen 

inte respekteras av alla. 

 

Samtliga exempel som nämns i detta avsnitt tolkas som ett problematiserande av homo- 

och bisexuella, eftersom exemplen visar att det finns människor som är emot HBTQ-

personers rättigheter. Underförstått betraktas HBTQ-personer som avvikande från 

heteronormen.  
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5.1.3 Homosexuella föräldrar 

Homosexuella föräldrar skildras i två av de tolv romanerna. Båda framställer föräldrarna 

i ett positivt ljus. I Kraften nämns att karaktären Freija tänker på när ett föräldrapar, två 

mammor, kom till barnhemmet hon växte upp i för att adoptera två barn. Deras sexualitet 

kommenteras inte, utan barnen på hemmet diskuterar endast vilken stad de kommer att 

hamna i och hur de kommer att få det i sitt nya hem. Embla, ett av Freijas syskon säger: 

”Jag hoppas att det är bra mammor. Att det är en bra familj” (Frykholm & Tallberg 

2018:181). Freija själv tänker: ”Om jag var i samma ålder skulle jag nog också blivit 

överförtjust vid tanken på att få inte bara en, utan två mammor” (Frykholm & Tallberg 

2018:182). 

 

Att påverkas positivt av andra personers homosexuella föräldrar tas också upp av 

karaktären Lucinda i Slutet. Hon berättar att hon, efter ett besök hos Simon när hon och 

Simon var små, sa till sin pappa att hon också ville bli lesbisk eftersom det verkade 

roligare hemma hos dem än hemma hos henne. Hon var ”så impad av det där, att de kunde 

välja att leva på det sättet” (Strandberg 2018:90). Lucinda hade även frågat Stina och 

Judette hur två mammor kunde bli med barn och ”såklart hade Stina berättat alldeles för 

mycket” (Strandberg 2018:85). Läsaren får veta att det var Judette som hade Simon i 

magen, så hon också skulle få uppleva en graviditet. Stina hade nämligen redan varit 

gravid med Simons syster. Det nämns att spermadonatorn var vit, eftersom mammorna 

ville att barnet skulle likna dem båda (Strandberg 2018:90). Att detta nämns tolkar vi som 

ett sätt att ge läsaren kunskaper om hur samkönade par skaffar barn. 

 

I övrigt skildrar författaren Stina och Judette som vilka föräldrar som helst. Familjen har 

samma problem och egenheter som alla familjer, som att Simon inte är hemma tillräckligt 

ofta, inte svarar i telefon när de ringer och att Stina undrar om inte potatisgratängen är för 

dåligt saltad (Strandberg 2018:114). Denna skildring tolkar vi som ett sätt att påvisa att 

medlemmar i så kallade regnbågsfamiljer inte är mer exotiska än en familj där föräldrarna 

är heterosexuella. 

5.1.4 Reflektion över och osäkerhet på sexualitet 

Det finns exempel på osäkerhet på och reflektion över den egna sexualiteten i fyra av de 

analyserade romanerna. I Döden är inget skämt beskrivs Roja, som är tillsammans med 

Erika. Att Roja har en flickvän får läsaren veta när huvudpersonen Josef berättar att han 

ser henne på en klubb och att han tidigare haft sex med henne. Han konstaterar vidare att 

”hon har flickvän nu så inget kommer att hända” (Modig 2018:27). Senare, på en fest 

hemma hos Roja, berättar hon för Josef att hon tänker göra slut med Erika (Modig 

2018:161). Josef undrar varför hon berättar detta och ifall det betyder att hon vill ligga 

med honom. Detta får han svar på strax därefter, när Roja frågar om han vill sova kvar 

(Modig 2018:162). ”Du har flickvän.” svarar Josef, men det slutar med att han stannar 

kvar ändå, eftersom Roja säger att hon inte är där (Modig 2018:163). Att Roja vill vara 

med, och har varit med, Josef, samt är tillsammans med en tjej verkar innebära att hon är 

intresserad av både tjejer och killar. Det kommer dock en vändning när de väl hamnar i 

säng. Roja avbryter och säger att hon ändrat sig och inte vill ha sex med Josef. Hon säger 
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också att ”[d]et kom ändå en positiv sak av det här. […] Jag är nu helt säker på att jag är 

lesbisk” (Modig 2018:167). Hon har alltså reflekterat över vilken sexualitet hon verkligen 

har, men denna osäkerhet går över i och med att hon avbryter med Josef.  

 

Osäkerhet på den egna sexualiteten skildras även i Vänd rätt upp. Tidigt i romanen 

framkommer det, vilket också har nämnts i avsnitt 6.1.1, att både Ylva och Nicole har 

haft en relation med stallkamraten Fredrik. Ylva fantiserar om att de är på tävlingar 

tillsammans och ”då är de kära och ligger med varandra i de där smala sängarna i 

sovutrymmet” (Novotny 2018:41). En dag ser Ylva Fredrik och Nicole i stallet och de 

står ”lite för nära varandra för att Ylva ska tycka att det känns okej. De tar reflexmässigt 

några steg från varandra. Nicole fnittrar och lägger huvudet på sned, ler alldeles för stort 

mot Ylva” (Novotny 2018:47). I detta citat framkommer det att Ylva inte tycker om att 

se dem ihop, men det framgår inte vem av dem hon blir svartsjuk på.  

 

Vid ett tillfälle är de tre personerna ute tillsammans för att bada. Där uppstår en situation 

som kan tolkas på olika sätt.  

 

Tar ett simtag ut till Nicole och Fredrik. Han drar dem till sig båda två, en i varje arm. Det 

finns något beskyddande i gesten. Deras huvuden är nära varandra, hon kan känna både 

Nicoles och Fredriks andedräkter mot den blöta huden. Blickarna. Fredriks arm runt midjan 

som rör sig ned mot rumpan. Nicole lutar sig bakåt mot hans andra arm, låter benen och 

fötterna flyta upp mot ytan. Innan fötterna når ytan nuddar den ena Ylvas underliv. Det gör 

inte ont men det går ändå som en stöt genom Ylva. Hon söker automatiskt ögonkontakt med 

Nicole, men Nicole slänger huvudet bakåt, skrikskrattar. Det kanske var ett misstag. 

(Novotny 2018:57) 

 

Fredrik verkar vara intresserad av de båda tjejerna och tjejerna verkar även vara 

intresserade av honom. Att Nicole rör vid Ylva kan antingen tolkas som att det var ett 

misstag eller som att hon menade att göra det för att hon är intresserad av Ylva. Även 

Ylvas reaktion kan tolkas olika sätt, antingen som att hon blir obekväm eller som att hon 

faktiskt kände någon slags attraktion. Att det går att tolka denna passage på olika sätt 

anser vi är en gestaltning av Ylva och Nicoles osäkerhet kring sina sexualiteter.  

 

Ylva börjar allt oftare att tänka på Nicole än på Fredrik, men funderar delvis över sina 

känslor till henne. Meningen ”[k]änslan av Nicoles händer mot huden är fortfarande så 

brännande tydlig” (Novotny 2018:88) visar att Ylva har påverkats av Nicoles beröring. 

Ylva inser slutligen att hon är attraherad av Nicole när hon råkar nudda en vän utan att 

känna något särskilt. Även om det gör henne nöjd att hon inte ”blev kåt av varenda 

människa hon träffade” (Novotny 2018:140) förstår hon att hon inte kan komma undan 

att hon har en attraktion för just Nicole.  

 

Att det finns en osäkerhet bekräftas även när tjejerna för första gången ska ha sex: ”De 

möter varandras blickar. Ser både osäkerhet och bekräftelse där i. Att de båda tvekar. [...] 

Sedan händerna som inte kan avstå ifrån att känna sig igenom alla delar av deras kroppar. 

Ylva hinner tänka på om det är pinsamt att hon är så fuktig” (Novotny 2018:136). Att de 

är nervösa kan bero på att det är första gången de är så fysiskt nära varandra och att det 
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är under den här scenen som de faktiskt erkänner för varandra att de känner attraktion. 

Deras osäkerhet blandas med de starka känslorna av lust, men de senare känslorna tar 

sedan över.  

 

Osäkerheten går över i och med ett samtal mellan dem, efter att Ylva haft sex med Fredrik 

medan Nicole varit bortrest. Nicole frågar om hon är kär i Fredrik och Ylva svarar att hon 

inte är det. De diskuterar även Nicole och Fredriks relation och Nicole säger att han inte 

är så het som alla tror (Novotny 2018:186–187). Deras konversation uppfattar vi som ett 

försök att ta reda vad de betyder för varandra och vad de har för slags relation. De uppger 

båda två att de inte vill ha Fredrik, även om de båda ville de tidigare. Trots att tjejerna 

inte säger det rakt ut, är det som att de underförstått visar för varandra att det är de två 

som gäller.  

 

I Slutet får läsaren veta att Simons bästa vän Johannes har skrivit ett brev till sina föräldrar 

och sin bror och att han tänker åka till Stockholm. Där finns ett kollektiv där han kan bo 

eftersom, som han själv säger, ”[d]et finns saker som jag måste testa innan det är för sent.” 

(Strandberg 2018:174). Vad för slags kollektiv det är förklaras inte rakt ut, men indirekt 

kan läsaren förstå att Johannes vill testa på att vara med killar innan jorden går under. När 

de ska ta farväl tänker Simon att han kanske skulle kunna kyssa Johannes, och ”[v]arför 

inte? Det vore kanske lättare än jag tror.” (Strandberg 2018:176). Utifrån detta faktum 

gör vi tolkningen att han själv reflekterar över sin sexualitet. Ytterligare ett exempel på 

en reflektion återfinns när Simon och Lucinda har åkt ner till Stockholm för att träffa 

Johannes. Lucinda säger att hon vet om att Johannes har känslor för Simon och även att 

de inte är besvarade. Simon frågar henne: ”Hur vet du att de inte är besvarade?” och ”Du 

vet ingenting om mig [...] Vi känner inte ens varandra” (Strandberg 2018:432–433). 

5.1.5 Vänskap eller kärlek? 

I Inuti huvudet är jag kul har Liv fått en ny vän i Alia. Efter att ha umgåtts under en period 

berättar Alia att hon försökt leta reda på Liv på Facebook och Instagram och frågar varför 

Liv inte har någon som helst information om sig själv. Alia fortsätter berätta att hon vill 

veta vem Liv är, vad hon tänker på och vad hon gillar, eftersom hon ju är ”nykär” och 

”behöver informatiooon!” (Bjärbo 2018:141). Liv frågar sig själv vad Alia menar med 

nykär. 

 

’Inte så’, förtydligar hon när hon ser min blick. ’Jag vill nog inte hångla med dig, tror jag’ 

Och där är hennes nyfikna blick igen, helt fastkrokad i min för att se hur jag reagerar på 

hennes ord. Plötsligt slår det mig att det här kanske är ett test. Hon har redan bekräftat min 

vänförfrågan sedan igår, men ändå inte hittat informationen hon söker på nätet. Och det har 

definitivt inte kommit upp när vi umgåtts. Hon försöker ringa in mig? (Bjärbo 2018:141) 

 

Alia fortsätter sedan förklara att det inte spelar någon roll om någon vill hångla med 

personer som personen träffar eller inte eftersom det är ungefär samma känsla ändå. Hon 

säger att de har träffats, att de har klickat och att hon nu vill veta mer om Liv som person. 

 



 

 
35 

Vi anser att det är möjligt att tolka ovanstående passage på olika sätt. Den kan tolkas som 

Alia är intresserad av Liv som mer än vän, det kan även betyda att hon bara vill veta mer 

om Liv för att hon gillar henne som person och vill bli kompis med henne. Här 

framkommer det inte tydligt att Alia är intresserad av personer med samma kön, utan det 

är en tolkning som läsaren själv får göra. Det är den tolkning som vi har gjort. Även Liv 

gör den tolkningen när hon kort och odramatiskt kommenterar: ”är rätt säker på att Alia 

hellre dejtar tjejer än killar. (Källa: Instagram.)” (Bjärbo 2018:142).  

 

En relation som ännu tydligare än Liv och Alias balanserar på gränsen mellan vänskap 

och kärlek är den mellan Roxy och Eva i Flickvänsmaterial. De är bästa vänner och de är 

ofta fysiska mot varandra, som till exempel när Roxy är ledsen och Eva pussar henne på 

axeln, kinden och näsan (Walldén 2018:47) eller när, då de sover tillsammans, Evas 

händer glider in under Roxys tröja och börjar klia henne på ryggen (Walldén 2018:61). 

De diskuterar att det skulle ha varit praktiskt om de var kära i varandra. Innan Roxy går 

på sin första dejt smsar de med varandra: 

 

Eva: PERFEKT!!! Om du inte får ligga med Karl ikväll kommer jag att ligga med dig 

Roxy: Jag vill att han ska bli käääär i mig 

Eva: Ok, om Karl inte blir KÄÄÄÄR i dig ikväll kommer jag bli det 

Roxy: Bra, det var allt jag behövde höra 

Eva: Roxy, min kära. Jag vill att du ska veta att om du och jag var lesbiska skulle jag vara så 

jävla kär i dig. Jag menar det! Handen på fittan! Jag svär på gud 

Roxy: Du är inte ens religiös 

Eva: Ok, jag svär på satan. Eller Håkan. Vem du vill. Om jag hade kunnat hade jag varit kär 

i dig. (Walldén 2018:37–38) 

 

Eva säger att hon skulle vara kär i Roxy, vilket dels kan tolkas som att Eva inte bryr sig 

om vilken sexualitet någon har, dels att vilken sexualitet någon har inte går att bestämma. 

Ytterligare ett exempel finns i romanen, när Eva påpekar att killar är meningslösa och 

frågar ”Och varför vilja vara med killar när tjejer finns?” (Walldén 2018:51). Hon 

fortsätter med att säga ”Har du tänkt på hur perfekta våra liv vore om vi bara blev kära i 

varandra?” […] ”Men typ, vi hade ju redan hittat vår soulmate liksom. Vi hade varit 

färdiga för livet. Du och jag. På alla plan” (Walldén 2018:51). Återigen visar Eva att en 

persons sexualitet inte har någon betydelse och att hon själv skulle vilja vara attraherad 

av personer med samma kön. En annan tolkning vi anser är möjligt är att Eva funderar 

över och ifrågasätter sin sexualitet. 

 

Vid ett senare tillfälle, när Roxy är arg på Mia, sover Eva över hos henne. Roxy är ledsen 

och kysser Eva, men Eva stoppar henne och säger ”Inte så här” (Walldén 2018:223). Detta 

kan tolkas på olika sätt. Dels att alla Evas skämt om att de borde vara lesbiska inte längre 

är relevanta, eftersom Roxy kommit fram till att hon är lesbisk, dels att hon vill stoppa 

Roxy från att göra något hon skulle ångra, eftersom Eva vet om att Roxy är kär i Mia. 

Inget av detta kommenteras vidare, men det ges en hint alldeles i slutet. Eva säger att hon 

”tänkte att om någon av oss skulle bli kär i en tjej skulle det bli i den andra liksom” 

(Walldén 2018:250). Detta uppfattar vi som att Eva blev besviken över att Roxy inte blev 

kär i henne istället. Roxy svarar då att hon inte skulle kunna bli kär i Eva, inte på det 
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sättet. ”Du är min Eva. Min syster. Det är något helt annat liksom. Vi är något helt annat. 

Och jag är kär i dig, det är jag. Men på ett annat sätt. På det sättet som man vet varar för 

alltid. För det är bara så det är” (Walldén 2018:250). Roxys uttalande knyter ihop det som 

framkommit om deras relation tidigare. Anledningen till att de är nära varandra är för att 

de är kära i varandra, men som vänner. Baserat på detta gör vi tolkningen att kärlek inte 

endast behöver handla om romantiska och/eller sexuella känslor. 

5.1.6 Skildringar som inte kommenteras 

Vissa skildringar passar inte in i de tidigare nämnda resultatkategorierna på grund av att 

sexualiteten inte kommenteras utan endast finns med vid sidan av den huvudsakliga 

handlingen. Det första exempel återfinns i Kraften. Där nämns det vid ett tillfälle att 

Ivalde har en pojkvän. Freija frågar vad han saknar mest med att vara hemma, och han 

svarar: ”Det är svårt att säga. Jag har försökt att inte sakna något. Allt blir ju så mycket 

jobbigare då. Men det jag saknar mest är nog Levante” (Frykholm & Tallberg 2018:176). 

Freija frågar vem Levante är och Ivalde svarar att det är hans pojkvän. Freija tänker: ”Jag 

tror jag kan förstå det. Bara tanken på att vara kär i någon, befinna sig hundratals mil ifrån 

dem och inte ha ett enda sätt att kommunicera med dem ger mig ett sting i magen” 

(Frykholm & Tallberg 2018:177).  

 

I Czentes Omega finns tre exempel där sexualitet inte kommenteras. Karaktären Taz har 

haft ett förhållande med en person av samma kön. Att det handlar om en kärleksrelation 

är inte tydligt till en början, eftersom Taz endast berättar att han saknar killen han varit 

tillsammans med, att de dömdes tillsammans och att ett villkor i deras straff var att de inte 

fick ha någon kontakt. Sedan nämns ”att inte berätta om sina tidigare pojkvänner var inte 

direkt lika illa som att dölja sin identitet” (Jakobsson Lund 2018:250). De andra 

personerna som deltar i samtalet blir besvikna när de får höra om Taz erkännande, men 

inte för att han varit tillsammans med en annan kille utan för att han inte har berättat om 

att han kände honom sedan tidigare. Själva sexualiteten kommenteras därefter inte vidare.  

 

I Czentes Omega finns även den kvinnliga karaktären Bellix, som haft sex med en inarisk 

kvinna vid namn Evin. Vid ett tillfälle ser Bellix tillbaka på mötet på den årliga 

lamuuzfestivalen: ”Tjejen hade ett stort halssmycke i form av en snäcka i gulmetall. 

Hennes kortärmade skjorta visade smidiga armar. Bellix kropp kändes plötsligt tätare, 

varmare” (Jakobsson Lund 2018:188). Senare får läsaren veta att det bara hände en gång, 

för ”[h]on hörde aldrig av sig efteråt” (Jakobsson Lund 2018:208). 

  

Det sista exemplet från Czentes Omega handlar om de polyamorösa förhållandena mellan 

Taz, Gironji och Rasael, samt Maczek, Orok och Gosja. I båda fallen handlar det om 

relationer mellan två män och en kvinna. Att det är en kärleksrelation framgår i det första 

fallet genom att Taz ställer sig ”på tå för att komma åt att kyssa Gironji i nacken” 

(Jakobsson Lund 2018:89). I den andra relationen får läsaren veta att Maczek, som var 

sist in i förhållandet, lämnat de andra två, ”men han hade trott att de skulle hitta någon 

ny” (Jakobsson Lund 2018:377). Till skillnad från en del andra polyamorösa förhållanden 

var det viktigt för Orok och Gosja att det fanns balans i kärleken. Maczek hade aldrig 
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några problem med denna önskan eftersom han ”hade älskat dem båda två lika mycket” 

(Jakobsson Lund 2018:378). 

 

I Flickvänsmaterial nämns det att Roxy är homosexuell, men det är ingenting som 

kommenteras vidare. Vid ett tillfälle sms:ar Roxy med Eva om sin misslyckade dejt med 

Fredrik. Efter samtalet tittar hon på schemat där hennes nästa två inplanerade dejter, med 

Martin och Radovan, finns inskrivna. Hon konstaterar att ”någonting knyter sig långt ner 

i min mage. Jag försöker skaka av mig det och tänker: Det här är sommaren jag ska bli 

kär och få en pojkvän” (Walldén 2018:88). Att Roxy får en klump i magen och därefter 

försöker skaka av sig känslan tolkar vi som att hon insett att hon egentligen inte vill träffa 

killar, men att det är vad som förväntas av henne. Denna tolkning förstärks av att Roxy, 

när hon gör sig i ordning för nästa dejt, inte kan sluta tänka på Mia, exempelvis vilka 

kläder Roxy ska ta på sig ifall hon skulle springa på Mia och vilka kläder Mia skulle gilla 

(Walldén 2018:91). När Roxy senare samma dag ser Mia från balkongen vinkar hon och 

ber henne komma upp. Senare under kvällen kysser de varandra. ”Hon kysser mig, tänker 

jag först helt lugnt. Mia kysser mig. Mia kysser mig, tänker jag sen inte alls lugnt och 

drabbas av en mindre panikattack. Mia kysser mig!” (Walldén 2018:100). Vid det här 

tillfället är det tydligt för både läsaren och för Roxy att hon är kär i Mia. Roxy reflekterar 

inte över att hon insett att hon blir kär i tjejer, utan funderar bara på att hon är kär. Att 

hon upptäcker att hon är lesbisk är därför ingenting som kommenteras, utan det bara 

händer. 

 

I Det handlar om oss finns, förutom Lukas, en annan en kille som är homosexuell. Den 

första antydningen om detta kommer när ett gäng ungdomar, bland dem Malin och Johan, 

är i stallet. Malin ger stallkamraten Wille ett spö, och Wille tackar med ett ”Perfekt. Tack 

sweetie” (Ringdahl 2018:85) och en slängkyss. Att det kan anses vara en antydan beror 

på att Willes enda replik innehåller ordet ”sweetie”, vilket inte är ett stereotypiskt manligt 

språkbruk. Mot slutet av boken bekräftas antydningen om Willes sexualitet då Malin 

frågar Johan om Lukas gillar hästar. Malin säger att hon känner en söt hästkille, 

förtydligar sedan att hon menar Wille samt att de ”får fila lite på Wille och Lukas” 

(Ringdahl 2018:317). Eftersom det inte nämns uttryckligen att Wille är homo- eller 

bisexuell är det endast en tolkning som baseras på Malins uttalande om att para ihop 

honom med Lukas.  

 

I Tionde våningen finns ett annat exempel. Vid ett möte mellan Jorinde och hennes 

halvbror Leonard ringer Preben till Leonard. Jorindes inställning till hans relation är att 

det är ”skönt för honom […] att höra till någonstans” (Herrström 2018:117). Hon gör 

alltså inte någon stor sak av att Leonard är homosexuell utan det viktiga är att han har 

någon att känna gemenskap med. 

 

Även i Inuti huvudet är jag kul återfinns en scen där sexualitet inte kommenteras. I 

romanen antyds Alias sexualitet först, och bekräftas först lite senare i romanen. När de 

sitter på bussen visar Alia upp en chatt-konversation mellan henne och en tjej från 

Stockholm. Vad som skrivs i meddelandena sägs aldrig rakt ut men men baserat på 

dialogen mellan Alia och Liv går det att avläsa att Alia är nervös över konversationen 
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med Sanna. Alia ber Liv om hjälp att tolka om det skrivna är något positivt: ”’Hur tolkar 

du det? Vad betyder det? Visst betyder det nåt bra?’ Hon tittar bedjande på mig. ’Säg att 

det betyder nåt bra?’” (Bjärbo 2018:268). I texten står det att Livs ”blick scrollar igenom 

en flirtig konversation” (Bjärbo 2018:268), vilket vi tolkar som att Alia och Sannas chatt 

är något annat än bara vänskaplig. Liv fortsätter samtalet med att säga att meddelandet 

betyder något bra. 

 

Det sista exemplet återfinns i En spellista för sömnlösa nätter. Bels rumskompisar Alex 

och Rufus är ett par, vilket nämns tidigt i romanen när Bel säger att hon ”aldrig har 

träffat någon annan än Alex och Rufus som hört talas om Postmodern Lovers, men de 

har ägnat större delen av sin relation åt att analysera romanen” (Solin 2018:26). Relation 

behöver inte betyda romantisk relation, men senare får läsaren veta att det är vad som 

syftas på. Bel frågar ”Var är din älskare?” och Alex svarar att han ”förälskade sig i vår 

brevbärare och åkte utomlands för att leva lyckliga i alla sina dagar” (Solin 2018:61). 

Detta visar sig vara ett skämt när Rufus strax därefter kommer in i rummet, frågar vad 

de pratar om och Alex ger honom en slängkyss. Deras relation beskrivs inte ingående, 

som Bels och Audreys. Den kommenteras inte heller vidare. 

5.1.7 Heteronormativitet 

I två av romanerna finns skildringar som tydligt visar samhällets heteronormativitet. I 

Tionde våningen återfinns en scen där Jorinde, hennes bästa vän Agnes och Agnes 

mamma pratar om Jorindes familj. Agnes mamma är orolig över att Jorinde bor ensam, 

vilket får henne att ljuga och säga att hon bor tillsammans med sin storebror. 

  

’Nej, allvarligt talat, jag bor med min bror’, avslutar Jorinde lugnande. 

’Din bror?’ 

’Och hans sju barn. Det är dom jag kallar sju jävla dvärgar’, tydliggör hon med korrekt 

nickning. (Herrström 2018:57) 

 

Agnes mamma frågar hur gammal brodern är och Agnes berättar att han är 26 år äldre. 

Vidare frågar hon om Jorinde bor med sin bror och hans fru och dialogen fortsätter: 

 

’Ja, Preben.’ 

’Preben?’ frågar modern med ofrivillig tonartshöjning. 

’Han är dansk’, förklarar Agnes. 

’Jaha…? Men så bra.’ Ett fånigt leende kommer över henne och hon räddas av att 

pappan slår upp dörren och ropar från hallen. (Herrström 2018:58) 

 

I den här passagen framkommer det att Jorindes bror, Leonard, är tillsammans med en 

man. Mammans reaktion, det vill säga att hennes tonläge förändras och att hon får ett 

fånigt leende efter att ha gjort ett antagande att Leonard var tillsammans med en kvinna, 

visar att hon blev obekväm av att ha blivit rättad. Denna del anser vi även kan tolkas som 

att mamman blev obekväm på grund av broderns sexualitet, vilket då snarare skulle 

handla om homofobi.  

 

Ett annat exempel som belyser heteronormativitet i samhället beskrivs i Om vi bara kunde 
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byta kroppar med varandra. En dag på stranden träffar Kung B och Queen O ett par: 

”[t]vå killar, hand i hand, blir utstirrade, som om de vore djur på zoo. De slår sig ner rätt 

nära oss och vi nickar mot varandra i tyst samförstånd” (Nilsson 2018:28). Killarna heter 

Joe och Jimmy. Queen O berättar att hon ska skriva en dikt om dem. ”Eller jag vet, en 

film. Joe och Jimmy, två superhjältar som dessutom råkar vara bögar. Finns det ingen i 

filmbranschen som ens är det minsta bi?” (Nilsson 2018:31). Joe svarar med en suck och 

konstaterar att filmbranschen är efter. Mot slutet av romanen nämns paret igen. De hälsar 

på Kung B och berättar att de träffat ett lesbiskt par som de ska skaffa barn tillsammans 

med (Nilsson 2018:188). Ett annat exempel från samma roman är när Kung B och Pontus 

pratar med varandra. Pontus berättar att han är bisexuell när Kung B frågar om han har 

någon flickvän. Pontus svarar nej och att han inte har någon pojkvän ”heller för den 

delen” (Nilsson 2018:67). Kung B antar att Pontus är heterosexuell, eftersom han endast 

frågar om Pontus har någon flickvän. 

 

5.2 Skildringar av könsidentiteter 

5.2.1 Transidentiteter 

Av romanerna återfinns endast en roman, Om vi bara kunde byta kroppar med varandra, 

som berör transtematik. Att den här romanen har ett transtema framgår redan i början av 

romanen, då berättaren, Kung B, säger att han ”utan att tänka [sig] för böjer [sig] fram 

och kysser hennes adamsäpple” (Nilsson 2018:5). Berättaren säger vidare att ”[d]et är 

helt perfekt, precis ett sådant som jag alltid har önskat mig” (Nilsson 2018:5). Kung B 

beskriver också sin kropp som ”en tvångströja” (Nilsson 2018:11). Kung B:s flickvän 

Queen O uttrycker sin längtan att få tillhöra det motsatta könet genom att säga ”[o]m vi 

bara kunde byta kroppar med varandra” (Nilsson 2018:9). Denna önskan, att kunna byta 

kroppar med varandra, är något som Queen O återkommer till gång på gång genom hela 

romanen. 

  

Parallellt med en önskan om könsbyte finns det en slags identitetsförvirring hos dem båda. 

Queen O berättar för Kung B att hon tidigare hette Omar, även om hon själv kallade sig 

Omari. Hon säger att ”när jag fått mitt riktiga kön och mina bröst så ska jag dumpa Queen 

O och ropa ut mitt namn så att hela världen hör” (Nilsson 2018:11). När Kung B frågar 

varför hon inte vill bli kallad Omari ännu, svarar hon att hon ”är i ett mittemellan. Ett 

gränsland. Ett nästan men inte riktigt” (Nilsson 2018:11). Denna känsla är något som 

Kung B kan relatera till, och säger att till dess att han genomgått en könskorrigerande 

operation och fått skägg ”måste [han] få vara kung, för att orka” (Nilsson 2018:11). 

  

Queen O och Kung B är dock inte de enda könsöverskridande karaktärerna i denna roman. 

Det finns också den 71-årige transmannen Didrik som ”fick sin sista operation för nio år 

sedan” (Nilsson 2018:61) och den 61-årige transvestiten Will/Wilma som ”är och förblir 

man men föredrar att klä sig som kvinna” (Nilsson 2018:65). Didrik har begynnande 

demens och oroar sig för att glömma bort att han är man medan Will/Wilma, enligt Kung 

Bs beskrivning, har försökt ”bota sig själv från sin transvestism genom att ta ett 

jättemanligt jobb” (Nilsson 2018:65).  
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Både Queen O och Kung B kommer från familjer där de utsätts för transfobi. Queen O 

flydde från sitt hemland efter att hennes bror upptäckt att hon provade sin mammas 

läppstift. Hon berättar för Kung B att hennes bror och pappa ”släpade ut [henne] i 

trädgården och skendränkte [henne] i dammen för att tvinga [henne] att erkänna” (Nilsson 

2018:21). Tidigare har hon också sagt att om hon skickas tillbaka till sitt hemland kommer 

hon antagligen hängas, ”men först efter att de våldtagit och torterat mig i ett par månader” 

(Nilsson 2018:9). Kung B kastades ut av sin pappa som, enligt Kung B, bara låter honom 

komma hem om han ”slutar tro på Djävulen som har lurat i [honom] att [han] egentligen 

är pojke” (Nilsson 2018:9). När Kung B närmade sig puberteten hade han insett att han 

inte skulle kunna vända sig till sin pappa med sina känslor av att vara pojke eftersom han, 

bland annat, sa att ”homosexuella borde avrättas för de var en styggelse för Gud” (Nilsson 

2018:18). Även Kung Bs mamma tar avstånd från honom, eftersom hon inte kan acceptera 

hans identitet. Hon säger vid ett tillfälle till Kung B att de, det vill säga familjen, ”inte 

klarar av det här med att du tror att du är en pojke. Vi klarar inte av… dig” (Nilsson 

2018:180). Vid flera tillfällen kallar även mamman honom för ”Bella” och ”gumman”, 

trots att han ber henne att inte göra det. Mot slutet av boken, när Kung B har blivit inlagd 

på sjukhuset efter att ha överdoserat, säger hon dock ”Jag älskar dig, gu… Jag älskar dig, 

mitt barn” (Nilsson 2018:192). Detta tolkar vi som att hans mamma gör ett försök att 

acceptera honom.  

 

Att de övergivits och svikits av sina respektive familjer kontrasteras och förstärks med 

det stöd som deras vän Pontus får av sin familj. När Kung B, efter att ha fått veta att 

Pontus är bisexuell, säger till honom ”[s]äg inte att dina föräldrar stöttar dig också och 

älskar dig precis som du är?” (Nilsson 2018:67) får han svaret ”Jo, faktiskt” (Nilsson 

2018:67). Detta svar gör Kung B upprörd eftersom han inte har samma stöd från sin familj 

och när Pontus förstår det erbjuder han sig att lyssna om Kung B vill prata, för att sedan 

lämna honom ”ifred med den sorg som har fräckheten att våldgästa [honom] mitt under 

balen” (Nilsson 2018:67). 

5.2.2 Ifrågasättande av cisnormativitet 

I två romaner finns beskrivningar som kan uppfattas som kritik mot cisnormativitet. I 

början av romanen Döden är inget skämt har Josef skrivit en lista som heter ”Att ligga 

runt: En guide i fem steg” (Modig 2018:7–8). I texten används ordet hen, istället för att 

nämna något kön, vilket innebär det inte förutsätts vilket kön som personen som läser är 

intresserad av. Ytterligare en könsneutral benämning görs i texten. När Josef söker ett 

jobb som assistent på en skola berättar arbetsgivaren att ”[d]itt jobb skulle vara att följa 

med en av våra elever och hjälpa hen i skolan” (Modig 2018:99). Dessa benämningar 

innebär att det inte läggs någon värdering eller betydelse i vilken könsidentitet personer 

har, vilket gör att vi tolkar att romanen inte är cisnormativ. 

 

I romanen Sjöhästar nämns varken Nilos eller Nasims kön eller könsidentitet och inga 

pronomen nämns i samband med dem. Det är därför upp till läsaren att själv tolka detta. 
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Att författaren valt att beskriva personerna på detta sätt går att tolka som ett undvikande 

av cisnormativiteten. Nilo och Nasim kan vara killar, tjejer eller något annat. 

 

6 Diskussion 
I diskussionen kopplas vårt resultat till det som vi tidigare presenterat i bakgrund och 

teoretisk inramning. Först diskuteras resultatet i förhållande till den historiska översikten 

från, sedan i förhållande till teorierna. Därefter följer ett avsnitt där romanernas didaktiska 

potential. Slutligen diskuteras uppsatsens genomförande samt förslag på vidare forskning. 

 

6.1 Diskussion av resultat 

6.1.1 Romananalyser i förhållande till det historiska perspektivet 

Två av frågeställningarna syftar till att undersöka hur homo- och bisexualitet respektive 

transpersoner skildras i svensk ungdomslitteratur från 2018. Som utgångspunkt har vi haft 

Dodo Parikas konstaterande att sexualiteter som avviker från det normativa, det vill säga 

heterosexualitet, historiskt sett har varit förknippade med problem.  

 

När kristendomen tog över som religion efter att det antika Grekland och romarriket fallit 

blev homosexualitet, som fram till dess varit en mer naturlig del av samhället, något 

syndfullt. I Sverige var homosexualitet straffbart från 1300-talet fram till 1944, med 

undantag för perioden 1734–1864, vilket diskuteras dels av Sebastian Lönnlöv, se avsnitt 

2.2, och dels av Eva Borgström, se avsnitt 2.3.1. Trots att det idag inte längre är straffbart, 

finns det många som fortfarande har inställningen att homosexualitet går emot både 

naturen, vilket Strindberg hävdade i novellen ”Dygdens lön”, och Gud. Denna negativa 

inställning till homosexualitet från kristna personer återkommer i två av de analyserade 

romanerna. I Om vi bara kunde byta kroppar med varandra får läsaren veta att Kung B:s 

pappa är troende och anser att dödsstraff vore lämpligt för homosexuella eftersom de är 

”en styggelse för Gud” (Nilsson 2018:18). I Slutet nämns Stinas pappa, som var 

kyrkoherde och emot homosexualitet, samt hennes före detta fru Judettes katolska familj 

som är övertygade om att Gud kommer skicka henne till helvetet ”bara för att hon gifte 

sig med en kvinna” (Strandberg 2018:99).  

 

I sin avhandling om litterära transpersoner tar Sam Holmqvist upp att under 1800-talet 

måste allt förutom heterosexualiteten framställas som ”felaktigt, onormalt och onaturligt” 

(2017:60). Långt senare, närmare bestämt på 1990-talet börjades det, i den amerikanska 

akademiska världen, läggas fokus på normer, exempelvis dess upprätthållande och 

ifrågasättande, snarare än på det som ansågs vara avvikande. När Simon säger att Judettes 

familj har en övertygelse att hon kommer hamna i helvetet bara för att hon gifte sig med 

Stina, kan det ses som ett tydligt ifrågasättande av de kristna normerna. Eftersom han växt 

upp med två mammor är homosexualitet inte något som är felaktigt, som det var på den 

tiden då Strindberg skrev ”Dygdens lön”. På samma sätt är det i fallet med Kung B, som 

känner att han inte kan vända sig till sin pappa på grund av hans åsikter. Fokus läggs inte 

på det som anses vara avvikande utan på de normer som Kung B:s pappa ger uttryck för. 

På så sätt kan dessa två romaner, i detta avseende, inte ses som problematiserande 
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gentemot HBTQ-personer. Tvärtom kritiserar de, precis som Gardells Torka aldrig tårar 

utan handskar (se 2.3.1), andras negativa inställning till HBTQ-personer.  

 

På 1970-talet skrev Marie-Louise Wallin ungdomsromanen Tovan där huvudpersonen 

Ingeborg låter sin eventuella homosexualitet hänga i luften för att undkomma en känsla 

av obehag. Enligt Liv Saga Bergdahl får kärleken i Wallins roman vara bara kärlek utan 

att huvudpersonen lägger fokus på att det är homosexuell kärlek det handlar om. Just att 

den homosexuella kärleken får vara kärlek i sin egen rätt återkommer i majoriteten av de 

romaner som analyserats. Skillnaden mellan Tovan och de analyserade romanerna är att 

i de senare beror det inte på en känsla av obehag utan istället på en känsla av att det inte 

spelar någon större roll att kärleken riktas mot en person av det egna könet.  

 

I Flickvänsmaterial får kärleken mellan Roxy och Mia finnas utan det görs någon större 

sak av det. Homosexualiteten uppmärksammas genom att Roxy kommer ut men ingen av 

de personer som får veta hur det ligger till reagerar negativt på avslöjandet eller tycker att 

det är något konstigt med det. Jorinde i Tionde våningen reflekterar över att det är skönt 

för hennes halvbror att ”höra till någonstans” (Herrström ”2018:117) istället för att 

fundera över att det är en man som skapar hans känsla av samhörighet. Liknande historier, 

där fokus läggs på kärleken snarare än objektet för kärleken, finns i ytterligare fem av de 

analyserade romanerna. 

 

Homosexuella föräldrar nämns i två romaner, Kraften och Slutet, och i båda skrivs 

föräldraskapet fram på ett positivt sätt. I Kraften kommer två kvinnor, som är ett par, för 

att adoptera två barn från ett barnhem. Ett av barnen reflekterar över detta genom att säga 

att hon hoppas att de är bra mammor, och senare tänker hennes syster Freija tillbaka på 

denna händelse och konstaterar att om hon hade varit i den åldern skulle hon också ha 

gillat tanken på att få två mammor i stället för en (Frykholm & Tallberg 2018:182). Slutet 

har en liknande skildring. Lucinda nämner att hon, efter ett besök med skolan hos Simon, 

sagt till sin pappa att hon ville bli lesbisk eftersom det verkade vara mycket roligare 

hemma hos dem än hemma hos henne själv.  

 

Även om det finns exempel på romaner där homosexualitet framställdes på ett för tiden 

positivt sätt, som till exempel Margareta Subers Charlie från 1932, är det betydligt mer 

vanligt idag. Att det är på det viset kan ha med gayrörelsens framväxt under 1960- och 

1970-talen och queerteorins intåg i forskningen under 1990-talet att göra. Gayrörelsens 

mål var, som nämnts i avsnitt 3.1.2, att utmana tidens konventionella strukturer och 

traditionella könsroller. När queerteorin började användas inom forskningen på 1990-talet 

fokuserades det på förhållandet mellan hetero- och homosexualitet och heteronormativa 

köns- och genusidentiteter ifrågasattes, se avsnitt 3.1.3. Det kan argumenteras för att 

Ingeborg i Tovan inte har samma syn på homosexualitet som de personer som beskrivs i 

de analyserade romaner där homosexualiteten inte kommenteras eftersom denna bok 

utspelar sig på 1970-talet, långt innan queerteorin tog plats i samhället och förändrade 

tänkandet i grunden för många. Att queerteorin förändrade saker och ting kan även ses i 

det faktum att Jonas Gardell lät sin roman Präriehundarna från 1987 sluta sorgligt medan 
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Louise Boije af Gennäs bara nio år senare avslutade sin roman Stjärnor utan svindel på 

ett mer positivt sätt.  

 

Könsöverskridande gestalter hade en given plats i flera mytologier, som den fornnordiska 

och den grekiska. Senare skrev både Shakespeare och Goethe om transpersoner, och den 

svenska tjuven Lars Molander gav 1833 ut en självbiografi om sitt liv som Lasse-Maja. 

Den sistnämnda levde under en tid då det inte var särskilt lätt att leva ett 

könsöverskridande liv, men trots detta skriver han bara negativt om detta en gång. Denna 

negativa skildring handlar, se avsnitt 2.3.2, om en frustration över att hans kropp inte 

överensstämmer med kvinnokläderna. En liknande frustration, som hör ihop med 

karaktärernas könsdysfori, uttrycks av både Kung B och Queen O i Om vi bara kunde 

byta kroppar med varandra, men här handlar det om att kroppen inte överensstämmer 

med känslan av att tillhöra det andra könet. Kung B och Queen O:s känslor beskrivs också 

av en av de transkönade personer som intervjuats i Ulrica Engdahls artikel Fel kropp-

berättelsen: vad är fel med den?. Den intervjuade uttrycker en känsla av att vara fångad 

i fel kropp och ett behov av att kroppen behöver förändras för att det ska kännas rätt.  

 

Efter att HBTQ-karaktärer varit relativt osynliga i litteraturen 2009–2011, varken 2010 

eller 2011 gavs några böcker ut där homo- och bisexualitet eller transpersoner fanns 

uttalat skildrade, noterade Svenska barnboksinstitutet, Sbi, i Bokprovningen gällande 

2012 att ett skifte skett. Detta skifte verkar dock inte ha slagit igenom helt när det gäller 

transpersoner, eftersom det 2018 bara gavs ut en ungdomsbok som har ett uttalat 

transmotiv. Fler författare skildrade dock sexualiteter år 2012 och homo- och bisexualitet 

hade blivit normaliserat under året. De nämner också att detta år kom det ut flera böcker 

som tog upp obesvarad kärlek som beror på att objektet för kärleken inte har samma 

läggning som den förälskade. Bokprovningen som rör 2015 års ungdomsromaner tar upp 

det faktum att ”komma ut”-berättelsen har fått stå tillbaka för skildring av annan 

problematik. Ett exempel på det är att pojkars kärlek framför allt leder till självmord.  

 

Obesvarad kärlek förekommer i ett par av de analyserade romanerna från 2018, nämligen 

Det handlar om oss och Slutet, och i båda böckerna handlar det om manliga karaktärer 

som har känslor för sin bästa vän. Varken Lukas i den förstnämnda romanen eller 

Johannes i den sistnämnda får känslorna besvarade. Bokprovningen för 2012 

konstaterade även att det faktum att kärleken är obesvarad inte beror på någon 

grundläggande stigmatisering, vilket kan bekräftas av ovanstående romanexempel. Lukas 

och Johannes får stöd och acceptans från de personer som de har känslor för, så de 

uppfattas inte som avvikare från normen. Det är därför heller ingen av dem som behöver 

må så dåligt att de begår självmord på grund av sina känslor.  

 

Polyamori är något som inte har varit särskilt vanligt förekommande i de Sbi:s 

Bokprovningar gällande 2009–2017. 2013 gavs en ungdomsroman ut där en polyamorös 

karaktär skildrades, men i övrigt har det inte getts ut böcker som tar upp denna typ av 

relation. Polyamorösa relationer nämns mer eller mindre i förbifarten i Czentes Omega 

men inget större fokus verkar läggas på detta. 
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Samma år som polyamori dök upp i en ungdomsroman, alltså 2013, skrevs också en 

roman med en skildring av en transperson. Efter detta blev transmotiv allt mer vanligt 

förekommande. Bokprovningen som tar upp 2017 års ungdomslitteratur uppmärksammar 

dock att även om det finns ett fåtal utgivna böcker detta år som inte skildrar de problem 

som en transperson kan gå igenom innan de blir accepterade av sin omgivning, tar de 

flesta böckerna upp denna problematik. Att transpersoners svårigheter att bli accepterade 

skildras syns i Om vi bara kunde byta kroppar med varandra. Kung B:s mamma 

använder, mot hans vilja, hans tidigare namn Bella och kallar honom ”gumman”. Det är 

först långt senare som hon verkar göra ett försök att acceptera att Kung B nu är en man, 

genom att säga ”Jag älskar dig, gu… Jag älskar dig, mitt barn” (Nilsson 2018:192). 

6.1.2 Romananalyser i förhållande till teoretiska perspektiv 

I avsnitt 3.2.1 tog vi upp Wedins förklaring om heteronormen, som går ut på att 

människors utgångspunkt är att andra är heterosexuella till dess att motsatsen har bevisats. 

Detta fenomen kan synas i Sjöhästar eftersom ingen av huvudpersonerna någonsin kallas 

han, hon eller hen. På grund av detta är det möjligt för varje enskild läsare att tolka paret 

som antingen heterosexuellt eller homosexuellt. Visserligen är Nasim ett relativt 

maskulint namn men Nilo klingar mer könsneutralt vilket öppnar upp för fri tolkning. I 

denna bok bevisas aldrig varken heterosexualitet eller homosexualitet, vilket gör att den 

utmanar den rådande heteronormen. Om utgångspunkten är att Nilo och Nasim är ett 

homosexuellt par förekommer kritik mot heteronormen även på ett annat ställe i romanen. 

En scen skildrar hur Nilo misshandlas på tunnelbanan och efteråt reflekterar hen själv 

över att förövarna ansåg Nilo vara någon som tog plats på fel sätt och nämner även just 

heteronormen.  

 

Förutom den scen i Döden är inget skämt som beskrivits i avsnitt 6.2.2, skildras en scen 

där Roja uttrycker osäkerhet över sin sexualitet genom att inleda sex med Josef, men som 

till slut kommer fram till att hon är lesbisk och avbryter. Detta kan tolkas som en kritik 

mot heteronormativiteten så som Ambjörnsson beskriver den: ”de institutioner, lagar, 

strukturer, relationer och handlingar som upprätthåller heterosexualiteten som något 

enhetligt, naturligt och allomfattande” (2006:52). Genom Rojas val att avbryta sex med 

Josef på grund av att hon kommit över sin osäkerhet om sexualiteten bryter hon mot 

heteronormativitetens ”grundlagar”.  

 

Heteronormativitet utgår från den heterosexuella matrisen och vi menar att det finns några 

karaktärer i de analyserade romanerna som kan ses som kritik mot dessa. Rosenberg 

menar att den heterosexuella matrisen handlar om att könskategorierna (män och kvinnor) 

samt heterosexualitet är något som inte går att förhandla bort. Feminina kvinnor och 

maskulina män kompletterar och begär varandra. Ett exempel på någon som inte beter sig 

som den heterosexuella matrisen och heteronormativiteten föreskriver är Audrey i En 

spellista för sömnlösa nätter, som med sitt grova språk inte beter sig som en feminin 

kvinna förväntas bete sig. Wille i Det handlar om oss har ett stereotypiskt kvinnligt språk 

som gör det lätt att anta att han är homosexuell. Detta kan därmed också anses vara ett 

”brott” mot den heterosexuella matrisen och heteronormativiteten.  
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Ett annat begrepp som utgår ifrån den heterosexuella matrisen är cisnormativitet, där det 

anser att alla människor känner sig som antingen män eller kvinnor. Om en person inte 

har en könsidentitet som överensstämmer med dessa två fasta kön, anses det att personen 

ifråga är avvikande. Som nämnts ovan i diskussionen om Nilo och Nasims utmanande av 

heteronormen i Sjöhästar finns inga pronomen som visar vilket kön dessa två tillhör, 

vilket gör att de också utmanar cisnormativiteten. Det andra sidan av myntet, det vill säga 

att bli förtryckt av cisnormativiteten, skildras i Om vi bara kunde byta kroppar med 

varandra. Där har Kung B och Queen O stötts bort av sina respektive familjer på grund 

av deras könsdysfori. Även Will/Wilma och Didrik har upplevt ett förtryck på grund av 

att deras könsuttryck inte överensstämmer med den rådande normen.  

 

Will/Wilma i Om vi bara kunde byta kroppar med varandra kan även beskrivas med hjälp 

av termen performativ identitet eftersom han trivs bra i sin manskropp men samtidigt 

helst vill klä sig som kvinna. Begreppet performativ identitet handlar, något förenklat, om 

frågan om huruvida kön är en social konstruktion eller något biologiskt, se avsnitt 3.3.2. 

Om kön är något som konstrueras torde det vara möjligt att skapa sin egen könsidentitet, 

och det kan påstås att Will/Wilma har gjort det, i och med sin transvestism. Medan 

Will/Wilma försökte bota sig själv med hjälp av ett ”jättemanligt jobb” (Nilsson 

2018:65), var Lasse-Maja, vilket beskrivs av Holmqvist (2017:62, 72), en person som 

redan från början var helt på det klara med sin identitet som transvestit trots att livsstilen 

inte var okomplicerad på den tiden.  

 

Wille i Det handlar om oss är exempel på att det går att läsa in queerhet trots att det inte 

klart och tydligt uttalas att det handlar om en HBTQ-person, åtminstone inte i början. Vid 

läsning av denna roman tolkade en av oss att Wille var homosexuell genom hans språk 

som framstår som ganska feminint och inte alls typiskt manligt. Genom denna tolkning 

har en queer läsning gjorts. I det här fallet visade det sig senare att tolkningen stämde, 

men det finns exempel på queera läsningar där det inte stämmer att personen är HBTQ. 

Det är möjligt att tolka Agnes reaktion på Jorinde och Emanuels förhållande i Tionde 

våningen som att hon har känslor för Jorinde även om det inte nödvändigtvis är på det 

viset. I Flickvänsmaterial balanserar Eva och Roxys relation på gränsen mellan vänskap 

och kärlek vilket ger läsaren spelrum att tolka in ett kärleksförhållande. 

 

6.2 Didaktisk potential 
Huruvida de analyserade romaner har en didaktisk potential eller inte kan skilja sig 

beroende på hur den som gör urvalet tolkar innehållet i romanerna. Enligt Alkestrand 

(2017:30) är det upp till varje enskild skola, lärare eller lärarlag att besluta vad som ska 

ingå i värdegrundsarbetet och hur materialet ska arbetas med. Eftersom den här uppsatsen 

berör våra tolkningar utgår svaret på frågan om huruvida dessa romaner har en didaktisk 

potential eller inte från just våra tolkningar.  

 

Vi vill belysa de analyserade verkens didaktiska potential genom att diskutera dem 

baserat på Jönssons indelning av verk som normkritiska eller toleranspedagogiska, vilket 
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presenterades i avsnitt 3.4.2. Enligt ett normkritiskt arbetssätt riktas fokus till den norm 

som skapat det som anses avvikande och enligt ett toleranspedagogiskt arbetssätt riktas 

fokus till det som är avvikande. I det här fallet skulle ett normkritiskt arbetssätt innebära 

att heteronormativitet och cisnormativitet kritiseras och ett toleranspedagogiskt arbetssätt 

skulle innebära att personer som inte ingår i dessa normer synliggörs och uppvärderas 

samt att normerna inte synliggörs. Vilket sätt som är det rätta beror, enligt oss, givetvis 

på syftet med undervisningen.  

 

I läroplanen står att gymnasieläraren har i uppdrag att ”klargöra det svenska samhällets 

grundläggande demokratiska värden och de mänskliga rättigheterna samt med eleverna 

diskutera konflikter som kan uppstå mellan dessa värden och rättigheter och faktiska 

händelser” (Skolverket 2011:12). Detta kan uppnås både genom toleranspedagogik och 

normkritik. Genom att problematisera värdegrundsfrågor med litteratur som ställer olika 

frågor till den relaterade värdegrundsfrågan kan olika perspektiv kontrastera varandra. I 

detta fall skulle det innebära att litteraturen belyser olika perspektiv, det vill säga att den 

både belyser normer och det icke-normativa, det vill säga är både normkritisk och 

toleranspedagogisk.  

 

Litteratur som just problematiserar värdegrundsfrågor menar Alkestrand (2017:32) har en 

stor didaktisk potential, eftersom läsaren får möta olika ideologier som återfinns i det 

verkliga livet. Detta tränar eleverna i att tänka kritiskt, vilket är ett mål med 

värdegrundsarbetet. Att möta olika ideologier menar även Martinsson (2018:63) är 

värdefullt, eftersom det innebär att en läsares tidigare erfarenheter, förståelse och 

tolkningar kan förändras.  

  

I vårt arbete har vi läst tolv olika ungdomsromaner som samtliga skildrar, i stor eller liten 

utsträckning, HBTQ-personer och dessa anser vi har olika stor grad av didaktisk potential. 

Romanerna har även olika sätt att skildra HBTQ-personer, antingen genom normkritik, 

toleranspedagogik eller en kombination av de båda. Normkritik hittar vi till exempel i 

Sjöhästar, eftersom huvudpersonernas kön inte nämns alls. Denna roman kan användas 

för att belysa att samhället ofta läser in heteronormativitet och cisnormativitet, tills det att 

motsatsen bevisas. Wedin (2014:14) menar att en heteronorm innebär att människor 

förutsätter att personer de möter är heterosexuella tills de får ytterligare information om 

detta, vilket kan ha varit författarens syfte att belysa. Således arbetar boken med 

normkritik.  

 

Det finns ytterligare exempel på romaner med en normkritisk riktning. En är Tionde 

våningen, där en person där antar att huvudpersonens bror är heterosexuell och blir 

obekväm när hon får veta att han är homosexuell, en annan Om vi bara kunde byta 

kroppar med varandra, där personerna diskuterar avsaknaden av olika sexualiteter i 

filmbranschen. Slutligen kan också En spellista för sömnlösa nätter anses vara 

normkritisk, eftersom Audrey ifrågasätter varför hon måste sprida budskapet om 

människors lika värde för att hon är homosexuell. 
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Vissa av romanerna uppfattas som toleranspedagogiska, på grund av att de uppvärderar 

personer som inte ingår i normen. Exempel på detta är Om vi bara kunde byta kroppar 

med varandra, En spellista för sömnlösa nätter och Flickvänsmaterial, eftersom hela 

romanerna genomsyras av HBTQ-temat. I de två förstnämnda är nästan samtliga personer 

i berättelserna HBTQ-personer och i den andra romanen nämns olika icke 

heteronormativa kulturpersoner. Även i Slutet finns ett exempel på när HBTQ-personer 

uppvärderas, när Lucinda imponeras och fascineras av Simons föräldrar. Om vi bara 

kunde byta kroppar med varandra innehåller däremot även stora delar av normkritik, 

eftersom den inte endast belyser dem som transpersoner, utan beskriver hur samhället 

sviker dem eftersom de inte ingår i normen. 

  

I några romaner finns beskrivningar där HBTQ-personerna blivit illa behandlade, av både 

okända personer och av sina familjer, eftersom de inte tillhör normen. I två romaner, Om 

vi bara kunde byta kroppar med varandra och Sjöhästar, blir en person nedslagen av en 

okänd person på grund av könsidentitet/sexuell läggning. I romanerna Om vi bara kunde 

byta kroppar med varandra, Sjöhästar, En spellista för sömnlösa nätter och Slutet 

beskrivs föräldrar som inte kan acceptera sina barns sexualitet/identitet. Syftet med att 

beskriva detta kan både vara för att kritisera samhällets normer och för att belysa HBTQ-

personers utsatthet. 

  

I Kraften, Czentes Omega och Inuti huvudet är jag kul är inte huvudtematiken kärlek och 

partnerrelationer, som i de tidigare nämnda romanerna. Dessa är istället romaner där 

relationer beskrivs på sidan av de huvudsakliga temana. I samtliga dessa romaner 

återfinns HBTQ-personer, men dessa beskrivs endast i förbifarten. Ingen annan av 

personerna i romanerna kommenterar sexualitet eller identitet och ingen av romanerna 

kan uppfattas som varken normkritiska eller toleranspedagogiska. Detta skulle även 

överensstämma med romanen Döden är inget skämt, förutom den delen då Roja ”på 

riktigt” inser att hon är lesbisk tack vare att hon nästan hade sex med Josef. I övrigt varken 

kritiserar eller upphöjer Döden är inget skämt normer eller homo- eller bisexualitet. Det 

finns några ställen i romanen där identitet beskrivs på ett sätt som kan uppfattas som en 

kritik mot cisnormativitet eftersom, precis som i Sjöhästar, kön inte nämns, vilket gör 

romanen till normkritisk i detta hänseende. 

  

I romanerna Det handlar om oss, Slutet, Vänd rätt upp och Flickvänsmaterial återfinns 

HBTQ-personers ”komma ut”-berättelser. Eftersom heterosexuella personer inte behöver 

berätta för andra om sin sexualitet, kan HBTQ-personers ”komma ut”-berättelser leda till 

att heteronormen upprätthålls. HBTQ-personer måste ”bevisa motsatsen”, det vill säga att 

de inte är heterosexuella. ”Komma ut”-berättelserna kan även belysa och uppvärdera 

HBTQ-personer, som i exempelvis Flickvänsmaterial där omgivningen inte reagerar på 

Roxys berättelse om att hon är homosexuell. Detta sker inte heller i Vänd rätt upp. I Det 

handlar om oss diskuteras Lukas berättelse och personernas agerande vid tillfället han 

”kom ut”, vilket kan uppfattas som ett problematiserande gentemot normerna, eftersom 

de båda inser att de borde ha reagerat annorlunda. Däremot kan ”komma ut”-berättelser 

kritiseras som fenomen, eftersom även detta belyser att andra sexualiteter än hetero är 
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avvikande. I Slutet beskrivs hur Simon reagerar på när Johannes ”kommer ut”, men 

reaktionen är positiv, vilket innebär att denna del kan anses som toleranspedagogisk.  

  

Eftersom Alkestrand (2017:32) menar att litteratur som belyser olika perspektiv har en 

stor didaktisk potential kan vi dra slutsatsen att några av dessa romaner har en stor 

didaktisk potential. Om vi bara kunde byta kroppar med varandra beskriver två 

transpersoner, och även olika sexualiteter, genom att både använda sig av 

toleranspedagogiken och normkritiken. Detta gör även romanerna En spellista för 

sömnlösa nätter och Sjöhästar. Dessa romaner ger olika perspektiv på 

värdegrundsfrågorna sexualitet och identitet, i och med de olika skildringarna, vilket kan 

leda till att de kan diskuteras i ett värdegrundsarbete för att främja förståelse för andra. 

Att arbeta med dem kan därför även leda till kritiskt tänkande.  

 

Alkestrand (2017:34) menar att den didaktiska potentialen inte automatiskt förs över från 

text till läsare, utan snarare genom tolkningar. Eftersom alla elever har med sig olika 

erfarenheter och förförståelse kan olika tolkningar uppstå, precis som när vi två har läst 

dessa tolv romaner och tolkat vissa företeelser olika. Det innebär att samtliga analyserade 

romaner har en didaktisk potential i att främja förståelse för andra. Alkestrand (2017:38) 

menar även att ”[g]rundtanken är att all skönlitteratur potentiellt kan användas för att 

diskutera värdegrundsfrågor i en skolkontext, oavsett om de är utpräglat didaktiska i sin 

ton eller ej”. Detta beskriver även Öhman (2015:20) som anser att fiktiva berättelser kan 

skapa mening och sammanhang samt erbjuda olika perspektiv på tillvaron, men för att 

kunna tänka kritiskt kring texter behövs en distans till texten skapas. Därför är det möjligt 

att all litteratur har en didaktisk potential, beroende på hur den arbetas med.  

 

Däremot anser vi att vissa av dessa romaner snarare skulle bekräfta normerna i samhället, 

som exempelvis de romaner som beskriver ”komma ut”-processen, eftersom det endast 

är HBTQ-personer som behöver ”komma ut”. Det betyder inte att dessa romanerna inte 

skulle ha en didaktisk potential. Det innebär snarare att det är just delarna som beskriver 

”komma ut”-processen som kan diskuteras i huruvida det finns en didaktisk potential eller 

inte.  

 

För att kunna ha någonting att diskutera gällande värdegrundsfrågorna krävs det nog att 

romanerna innehåller antingen en normkritisk eller toleranspedagogisk riktning, vilket 

nästan alla romanerna har. Kraften, Czentes Omega och Inuti huvudet är jag kul har inte 

detta, vilket kan innebära att dessa bli svåra att diskutera utifrån sexualitet och identitet. 

Dessa romaner beskriver dock olika sexualiteter på ett inkluderande sätt, vilket är något 

positivt då de inte gör någon skillnad på olikheter. 

 

6.4 Metoddiskussion och vidare forskning 
I avsnitt 3.4.3 har vi beskrivit begreppen normkritik och toleranspedagogik. Kortfattat 

innebär normkritik att kritiken riktas mot det normativa samhället som definierar vad som 

är avvikande medan toleranspedagogiken riktas fokus mot det avvikande för att 

uppvärdera det. Det kan sägas att vi i denna uppsats pekar ut HBTQ-personer som något 
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avvikande, eftersom vi diskuterar det som i det normativa samhället anses vara avvikande. 

Det kan visserligen anses vara problematiskt i sig, men teoretiskt sett kan vår uppsats lika 

gärna vara till hjälp i arbetet med att förändra och förbättra samhällets syn på HBTQ-

personer. 

 

På grund av den begränsade tiden vi hade på oss att skriva vår uppsats så blev vi tvungna 

att utesluta en stor del av den potentiellt användbara litteraturen. Om vi hade haft mer tid 

på oss, skulle vi ha kunnat ta med ett större urval av litteratur och därmed få ett ännu 

tydligare resultat än det vi fått nu. När det gäller vidare forskning skulle det alltså vara 

intressant att se hur resultatet skulle se ut med ett större urval. Med en större tidsram 

skulle det även vara möjligt att kunna inkludera andra personers tolkningar, genom att 

låta skolelever läsa de romaner vi har gjort och sedan låta dem svara, antingen muntligt 

eller skriftligt, på öppna frågor om böckerna. Detta skulle ge utrymme för fler tolkningar 

än bara de två som vi har bidragit med och ge ett större djup till undersökningen. På 

samma sätt skulle framtida forskning i ämnet kunna bli mer tydlig om ett mer omfattande 

historiskt perspektiv inkluderas, än det vi kunnat ta upp i vår uppsats. 

 

7 Sammanfattning och slutsats 
Den här uppsatsen har syftat till att undersöka hur HBTQ-personer skildras i tolv 

ungdomsromaner från 2018, samt om dessa romaner kan användas i värdegrundsarbetet 

i svenskämnet på gymnasieskolan. Vi har även jämfört relevanta romaner med hur HBTQ 

skildrats historiskt sett.  

 

Efter läsning och analys av romanerna identifierade vi totalt nio teman. Sju av dem berör 

skildringar av sexualitet medan två berör skildringar av könsidentiteter. I den första 

kategorin, det vill säga skildringar av sexualitet, visade det sig att i majoriteten av 

romanerna kommenteras inte sexualiteten mer än att det nämns att de är homo- eller 

bisexuella. Detta tyder på att författarna till dessa böcker har haft en toleranspedagogisk 

inriktning.  

 

Ett normkritiskt förhållningssätt förekommer också, men i något färre böcker än de som 

är tydligt toleranspedagogiska. Det finns fem romaner som är uttalat normkritiska och tre 

av dessa berör könsidentitet och cisnormativitet. Religiöst förtryck tas upp i tre romaner, 

vilket tyder på att detta är av vikt att uppmärksamma i dagens samhälle. Homofobi 

gestaltas med hjälp av heteronormativitet. Vi har också kunnat konstatera att kritiken mot 

cisnormativitet tas upp genom att författarna till de två berörda romanerna antingen 

använder sig av könsneutralt pronomen eller undviker personliga pronomen.  

 

När det gäller den didaktiska potentialen för de analyserade romanerna har vi konstaterat 

att det finns några som har större didaktisk potential än andra, nämligen Om vi bara kunde 

byta kroppar med varandra, En spellista för sömnlösa nätter och Sjöhästar. Att det är på 

det viset beror på att romanförfattarna har tagit upp och belyst flera olika perspektiv. Vi 

har även kommit fram till att romanerna behöver innehålla antingen en normkritisk eller 
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toleranspedagogisk riktning för att det ska vara möjligt att diskutera värdegrundsfrågor. 

Eftersom vi har kunnat se att tre romaner inte har sådana inriktningar menar vi att dessa 

kan bli svåra att använda i samband med värdegrundsfrågor. Vi konstaterar därför att 

resterande nio, i varierande grad, kan användas i svenskämnets värdegrundsarbete.  
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