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1 Inledning 
Precis som det finns miljarder olika människor finns det miljarder sätt att läsa såväl som 

att skriva en bok. En sorts böcker som växt fram under 1900-talet är queer. Kort kan 

queer sammanfattas som en problematisering av heterosexualitet som ”naturlig” och 

”normal”, men hur ser det ut med queerböcker? På svenska bibliotek finns det ett 

fenomen kallat Regnbågshylla, vilket innebär att biblioteket på den hyllan samlar 

dubbletter av litteratur som innehåller queera karaktärer eller fakta om queer och hbtq. 

Det som snabbt blir märkbart är hur få böcker det finns. Av hundratals hyllor finns det 

en dedikerad åt queerlitteratur och där är sällan tillräckligt stort bestånd för att kunna 

separera böckerna gällande språk, åldersgrupp och genre i övrigt.1  

     Ett av problemen som innehållet i queerböcker ofta har, vilket märks extra tydligt i 

bibliotekens Regnbågshyllor, är att de blir bara queer istället för queer fantasy, -deckare, 

-dystopi, -science fiction, -drama eller vad de nu är för något. Fokus hamnar på queer 

och sexualitet medan författarna lätt glömmer att det behövs mer än problematik kring 

protagonistens sexualitet för att hålla uppe en romans intriger. Då queerböcker skrivs är 

det ofta på ett sätt som understryker queer som något onaturligt och avvikande. Många 

gånger handlar queerböcker – framförallt för ungdomar – om att komma ut i ett 

samhälle som förnekar en, om att sluta må dåligt över sin läggning och acceptera sig 

själv. I de positiva vinklingarna av att det inte är fel att vara queer så finns ändå 

generellt homofobi och gestaltningen av queer som någonting onaturligt kvar.2  

     Bland alla böcker som finns är det sällan som de populära böckerna handlar om – 

eller ens inkluderar – queerkaraktärer. Däremot förekommer det många berättelser där 

queer potential lyfts fram ur normativa böcker genom fanfiction, fiktion som skrivs av 

fans men utspelar sig i någon annans fiktion. Samkönade karaktärer skrivs in i en så 

kallad slashingkultur3 där queerförhållande mellan protagonisterna ses som norm av 

läsarna.4 I slash blir karaktärer som i originalberättelserna är heteronormativt byggda 

istället queera. På onlineforum tillåts queer levas ut via sina fans på ett sätt som inte 

tycks möjligt i media publicerad via bokförlag. Bara ibland släpps queera guldkorn 

                                                
1 Helm Hannervik, Anna och Lindahl, Tina. Att utpeka för att inkludera – En intervjustudie om 
folkbibliotekens regnbågshyllor. Kandidatuppsats, biblioteks- och informationsvetenskap, 
Linnéuniversitetet Växjö, 2016, s. 1. 
2 Thomas Crisp. ”From Romance to Magical Realism: Limits and Possibilities in Gay Adolescent 
Fiction”. Children's Literature in Education. Volym 40, nr 4 (2009): 333-348, s. 334. 
3 Slashing är en subgenre inom fanfiction och är när skribenten tar karaktärer av samma kön och sätter 
ihop dem i en romantisk eller sexuell relation med varandra. 
4 Catherine Tosenberger. “Homosexuality at the Online Hogwarts – Harry Potter Slash Fanfiction”. I 
Over the Rainbow – Queer Children’s and Young Adult Literature, Michelle Ann Abate och Kenneth 
Kidd (red). Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2011, s. 333. 
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igenom bokförlagens processer. Böcker som inte är konstlade och ansträngda, som har 

andra huvudintriger än svårigheterna med att vara queer. År 2015 kom Carry On: The 

Rise and Fall of Simon Snow av Rainbow Rowell, vilket är en sådan bok där en queer 

läsare inte behöver känna sig alienerad eller osynliggjord, men Carry On är knappast en 

vanlig bok. Sättet som Carry On kom till på är i sig unikt och tillåter boken att tala till 

sin läsare på flera olika nivåer. En av de nivåerna är fanfiction och det är möjligt att 

fanfiction var Carry Ons väg ut på bokmarknaden. I Carry On går det att se en stor del 

av problematiken med queerlitteratur, dels genom att granska slashingkulturen, dels 

genom att granska romanens olika byggstenar. För att belysa en del av problematiken 

med queerlitteratur kommer här Carry On att användas för att undersöka genren. 

1.1 Bakgrunden till romanen Carry On 
Rowells bok Carry On kan klassificeras som en queer, låg ungdomsfantasy5  och i den 

klassificeringen ges det en grundbild av boken. Beteckningen queer innebär att boken 

kommer ha med karaktärer som är queera eller att den på något annat sätt bryter mot 

heteronormen. Sammansättningen av låg ungdomsfantasy innebär att den riktar sig till 

ungdomar och att den har fantastiska inslag, men utspelar sig i den värld vi känner till 

och lever i.6 Vad det betyder att Carry On är en låg fantasy kommer att tas upp längre 

fram i texten. 

     Utöver sin klassificering har boken en ganska speciell bakgrund, den kom nämligen 

till i Rowells föregående bok, Fangirl. I Fangirl skriver huvudpersonen Cath 

fanfictionen Carry On, som där är en fanversion av den åttonde och sista delen i en 

bokserie skriven av den fiktiva författaren Gemma T. Leslie, som är påhittad för 

Rowells bok. För den som läser Fangirl är det tydligt att Leslies Simon Snow and the 

World of Mages är inspirerade av J.K. Rowlings Harry Potter, det märks på 

uppbyggnaden av fandomen runt böckerna, det vill säga fankulturen. Enligt Rowell 

själv är likheterna menade att få en ”[…] resonance with Harry Potter fans”7 vilket alltså 

fokuserar mer på fankulturen runt Harry Potter än själva serien. I Fangirl presenteras 

läsaren genom korta noveller för protagonisten, Simon Snow, samt hans värsta ovän, 

Basilton Tyrannus Grim-Pitch, också kallad Baz. De två fienderna går i Fangirl att 

känna igen i Harry Potter och Draco Malfoy, särskilt eftersom Cath är en slashförfattare. 

                                                
5 Låg fantasy kommer från engelskans low fantasy och finns i motsats till high (hög) fantasy, det är inte 
ett värdebegrepp utan har att göra med huruvida det är en magisk värld eller vår egen med magiska 
företeelser. Låg fantasy utgår ifrån vår egen värld. 
6 Farah Mendlesohn, och Edward James. A Short Histroy of Fantasy. Oxford: Ashford Colour Press, 
2012, s. 254. 
7 Rainbow Rowell. Fangirl. New York: St. Martin’s Press, 2013, s. 445. 
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Slash innebär att ta två samkönade karaktärer från en fiktion och sätta dessa i en 

romantisk eller sexuell relation med varandra. Harry och Draco har under flera år varit 

en av de mest populära slashingparen på internet och Cath skriver om Simon och Baz på 

samma sätt som mängder av fanfictionförfattare skriver sin tolkning om hur hatet 

mellan Harry och Draco egentligen är attraktion.8 I Fangirl är Simon och Baz en 

underliggande intrig till hur det är att vara en fangirl, något tusentals Harry Potter-fans 

kan känna igen sig i. I efterdyningarna av Fangirl skrev Rowell själv en Harry Potter-

fanfiction med Harry och Draco som slashing. Efter det började hon skriva Carry On, 

boken som Fangirls läsare redan kände till och älskade genom Cath.9 Förmodligen blev 

Simon Snow påhittad för att inte orsaka några plagieringsproblem medan Rowell skrev 

Fangirl, men det gav också en möjlighet att utforska hans värld mer.10  

     Hösten 2015 kom själva boken Carry On ut och den var inte längre en fanfiction. 

Boken som i Rowells föregående bok börjat som en fanfiction på ett fiktivt verk var nu 

helt sin egen. Det hade varit fantastiskt att skriva en uppsats om skillnaden mellan 

Carry On och Harry Potter, men det är inte vad den här uppsatsen ska handla om. 

Däremot kommer Harry Potter emellanåt att få stå som motpolen för hur Carry On är 

queer där Harry Potter bara har en queer potential. Carry On kan i romancetraditionens 

anda beskrivas som att den handlar om hur Simon och Baz blir tillsammans, men den är 

lika mycket en fantasy som berättar hur Simon räddar the World of Mages från the 

Insidious Humdrum.  

     Utöver hur Carry On är uppbyggd kan det vara bra att ha koll på romanens handling. 

Även om den började som en Harry Potter-kopia så har boken inte mycket likheter med 

Harry Potter annat än i grundkonceptet. Den utspelar sig i vår värld där det finns ett 

trolldomssamhälle dolt bakom den omagiska världen som Rowling kallar mugglarnas, 

men Rowell kallar ”the Normal”. Själva berättelsen tar plats i England på en 

trolldomsskola och handlar om föräldralöse Simon Snow som är spådd att bli den 

mäktigaste magikern genom tiderna och förgöra hotet från the Insidious Humdrum. I 

Carry On får läsaren följa med Simon under hans åttonde år på trolldomsskolan 

Watford och det ges en del tillbakablickar till hur världen hamnat i det politiska krig de 

befinner sig.  

                                                
8 Tosenberger, s. 336. 
9 Sarah Shaffi. “Rainbow Rowell speaks out on writing Harry Potter fan fiction”. The Bookseller. 2014-
07-16. http://www.thebookseller.com (Hämtad 2016-11-17). 
10 Rowell, s. 445. 
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     Förutom Simon finns det ett par karaktärer som är bra att känna till. Bland annat är 

det the Mage, en yngre, mer rebellisk och skarp variant av Dumbledore. Han är rektor 

på Watford, men också ledaren för en ny tid inom trolldomsvärlden. The Mage är den 

som genom åren har gett Simon uppdrag att lösa i kampen mot the Insidious Humdrum. 

Simons bästa vän heter Penelope Bunce och i henne går det att se både Ron och 

Hermione. Hon är smartast i klassen och kommer från en ambitiös familj med massor 

av barn och mängder av böcker. Tillsammans med Agatha Wellbelove bildar Simon och 

Penelope den trio som läsarna kan relatera till Harry, Ron och Hermione. Fast Agatha är 

Simons flickvän. Hon kommer från en rik trolldomsfamilj, men hade hellre varit en 

Normal, det vill säga utan magi. Då boken börjar har Simon, Agatha och Baz befunnit 

sig i en kärlekstriangel sedan ett antal månader tillbaka. Baz är Carry Ons motsvarighet 

till Draco i den mån att han och Simon hatar varandra, men till skillnad från Draco är 

han berättelsens andra huvudkaraktär och har mer plats för karaktärsutveckling. 

     Bokens intrig består av flera olika trådar. En är förstås kampen mot the Insidious 

Humdrum, ett fenomen som äter hål i den magiska atmosfären. Den andra uppenbara 

intrigen är Simons och Baz förhållande med varandra. Den tredje stora intrigen har att 

göra med mordet på Baz mamma, Natasha Pitch. Det är att hitta identiteten på mördaren 

som får Baz och Simon att ingå vapenvila och på så sätt komma tillräckligt nära 

varandra för att så småningom göra romansen möjlig. 	

 

2 Syfte 
Uppsatsen kommer att analysera Rainbow Rowells roman Carry On som en queer 

ungdomsfantasy och utifrån den kommer det att göras en analys av queer 

ungdomslitteratur. Området är relativt outforskat och mitt syfte är att belysa hur queer 

ungdomslitteratur brukar skrivas och vikten av att ha varierande queerlitteratur för 

ungdomar. Fanfiction och slashing kommer att tas in med tanke på Carry Ons tillkomst 

samt att fanfiction är en litteraturform med stort queert tema. Det kommer också att 

göras kopplingar till romance och kärlekslitteratur som en del i att analysera den queera 

genren och vad ungdomar läser såväl som förväntas läsa.   

2.1 Frågeställning 
- Vad är det som gör Carry On queer? 

- På vilka sätt är Carry On fortfarande kopplad till fanfiction och vad har de 

kopplingarna för betydelse? 
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- Vilka skillnader finns mellan en queer och en icke-queer ungdomsroman utöver 

vilket kön karaktärerna i en kärleksrelation har? 

 

3 Metod 
För att analysera Carry On kommer boken att placeras in i ett queerteoretiskt 

sammanhang. Metoden är en textbaserad analys som innan den faktiska textanalysen 

kommer att introducera queerlitteratur och fanfiction för att sedan ta upp dem 

grundligare i samband med boken. Fokus kommer inte att ligga på bokens handling utan 

på gestaltningen av fiktionsvärlden och dynamiken mellan Baz och Simon. 

     Den första och den tredje frågeställningen går på många sätt in i varandra, men är 

ändå olika. Den första frågan lägger ett större fokus på Carry Ons queera fiktion medan 

den tredje fokuserar på skillnader. För att belysa skillnaderna kommer det att göras 

jämförelser med Harry Potter för att visa hur Rowling har gjort i en icke-queer fiktion 

till skillnad från Rowells queera fiktion. Att ta upp Harry Potter ger även utrymme att 

titta närmre på fanfiction och dess publik. Dels i vad Harry Potter-fanfiction har för 

någonting gemensamt med Carry On, dels i vad som är skillnaden mellan queera 

läsningar och en queer roman. 

     I termen fanfiction ingår slashing som en undergenre och av de två kommer slashing 

att undersökas närmre i samband med queer eftersom slashing specifikt avser 

samkönade relationer. Med tanke på att slashing handlar om kärleksrelationer och att 

queer oftast fokuserar på sexualitet blir det också relevant att ta upp frågor som berör 

kärlek. I det här fallet har romancelitteratur blivit utvald att vara en övergripande 

representant till kärlekslitteratur. Förutom kärlek blir även genus relevant gällande 

queer och det kommer att tas upp lite grann, men tanken är inte att ha ett övervägande 

genusperspektiv. Meningen är istället att göra en queeranalys med Carry On, Harry 

Potter, slashing, romance och genus som redskap.  

 

4 Tidigare forskning 
Tidigare forskning på Carry On finns i skrivandets stund inte att tillgå, men det finns 

queera läsningar av Harry Potter samt queerteorier och forskning kring queer 

ungdomslitteratur såväl som fanfiction. Bland de som kommer att användas är Fanny 

Ambjörnssons Vad är queer? där hon forskar kring queerbegreppet. En annan bok som 

kommer att användas är Michael Carts och Christine Jenkins The Heart Has Its 

Reasons, vilken fokuserar på queer ungdomslitteratur. 
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     Problemet med tidigare forskning inom queerlitteratur såväl som ungdomslitteratur 

är att de ofta har ett historiskt perspektiv. Det finns mer forskning kring historisk 

uppkomst och betydelse i tiden än om hur böckerna skrivs och vilka element som är 

typiska idag. Queer är ett område som hela tiden utvecklas och för den som vill veta hur 

det ser ut i nuläget är det svårt att hitta material. The Heart Has Its Reasons tar med 

queer ungdomslitteratur fram till år 2004, men det säger sig självt att mycket har hänt 

sedan dess gällande ifrågasättande av heteronormen. Thomas Crisp tar i sin artikel 

“From Romance to Magical Realism: Limits and Possibilities in Gay Adolescent 

Fiction” upp hur svårt det fortfarande är att hitta queerlitteratur som inte stärker 

heteronormen, men han är en av de få. Det är vanligare att se på litteraturen som en 

funktion med en pedagogisk vinkling om hur lärare och bibliotekarier ska välja ut 

passande queerlitteratur till skolklasser. Som exempel finns William Banks artikel 

”Literacy, Sexuality, and the Value(s) of Queer Young Adult Literatures”. Banks går 

visserligen igenom vikten av queerlitteratur för ungdomar och hur litteraturen har 

förändrats under de senaste femtio åren, men han tar inte upp det smala utbudet på 

litteraturen utan fastnar vid fascinationen över att det överhuvudtaget finns ett utbud. 

     Som talare för teorier om queersexualitet och vikten av att ungdomar ska kunna 

utforska sin sexualitet finns Catherine Tosenbergers ”	 Homosexuality at the Online 

Hogwarts – Harry Potter Slash Fanfiction”. Artikeln som har valts till det här arbetet 

samt Tosenbergers andra artiklar om queer utgår generellt från Harry Potter. De 

undersöker framförallt queera läsningar och queer potential, men hennes fokus på 

slashing kan i samband med Carry On erbjuda en del intressanta aspekter. Det finns inte 

så många som forskar kring queer ungdomslitteratur i kombination med fantasy i stil 

med Harry Potter, så det gör Tosenberger väsentlig i uppsatsen även om hon forskar via 

fanfiction istället för kanonlitteratur11. En anledning att hon använder fanfiction – 

utöver det faktum att Harry Potter är en av vår tids största barn- och ungdomsböcker – 

är att det antagligen finns mer queer fantasy inom den genren än vad det finns på 

bokmarknaden.  

     Mer forskning kommer att presenteras genom uppsatsen, men detta ger en bra 

representation av vad som kommer att användas för att analysera boken och dess 

position i genren av queer ungdomsfantasy.  

 

                                                
11 Kanonlitteratur i samband med fanfiction avser de verk som fanfiction bygger på, originalverken. 
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5 Queerlitteratur 
Queerteorier används här som teoretisk utgångspunkt, men vad är egentligen queer? I 

inledningen sammanfattades queer som en problematisering av heterosexualitet som 

”naturlig” och ”normal” vilket är en koncis sammanfattning, men ordet innehåller så 

mycket mer än det. Fanny Ambjörnsson försöker i sin bok Vad är queer? besvara den 

frågan, men det är ingenting som görs lättvindigt. Ordet har en lång historia och har 

betytt många olika saker, ”(…) allt ifrån knäpp och avvikande till teori, normbrott, 

aktivism och mångfald på en och samma gång.”12 Queer används gärna som 

paraplybegrepp för minoritetssexualiteter, ett mer inkluderande ord eftersom det under 

senare år har kommit upp mängder av sexualitetsdefinitioner, så som pansexuell eller 

demisexuell. Gemensamt för olika definitioner av queer är dock att det i princip alltid 

behandlar det som upplevs ”skevt” och ”annorlunda”, ett kritiskt förhållningssätt till det 

”normala”.13 

     Gällande skönlitteratur går det att göra så kallade queera läsningar, vilket inte ska 

förväxlas med queerlitteratur. Queer läsning handlar om att se de svaga länkarna i det 

heterosexuella samhällets brynja. Ambjörnsson beskriver det som att ”[…] visa hur 

queera ögonblick existerar sida vid sida med majoritetskulturen, ja, till och med i 

situationer som de flesta uppfattar som vattentätt heteronormativa.”14 Det görs queera 

läsningar av diverse olika verk som författarna antagligen aldrig menade att de skulle 

vara queera. Ett klassiskt fantasyexempel är J.R.R. Tolkiens Lord of the Rings där 

Frodos och Sams episka resa tillsammans för dem närmre i en vänskap som ifall en av 

dem hade varit av motsatt kön hade lett läsarna till att se dem som menade att bli ett 

par.15 Intensiteten i deras vänskap finns där och en queer läsning lyfter fram det queera 

läckaget, det vill säga möjligheten att där är mer under vänskapen än vad läsaren får 

berättat för sig. Queera läsningar görs generellt på verk som inte är uppenbart queer, 

utan ser potentialen i ett till synes heteronormativt alster. Harry Potter utsätts allt som 

oftast för queera läsningar, bland annat av Tosenberger, men Carry On å andra sidan är 

en queerbok. Att hitta vad det är som gör den ena queer och den andra inte kan hjälpa 

till att belysa hur queerlitteratur fungerar.  

     Att läsa böcker ur en queer vinkling gör dem inte till queerlitteratur. Många genrer är 

svåra att ringa in, men queer som genrebeteckning är lika flyktigt som ordet är i övrigt. 

                                                
12 Fanny Ambjörnsson. Vad är queer? 2:a uppl. Stockholm: Natur och Kultur, 2016, s. 15. 
13 Ibid. 
14 Ambjörnsson, s. 132. 
15Ibid, s. 133. 
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Queer är inte alltid en erkänd genre, men används som det på flera olika ställen, till 

exempel den populära internetsidan Goodreads16. Queerlitteratur behöver dock inte vara 

en genre, utan kan precis lika gärna vara en beskrivande beteckning för att visa vad 

boken innehåller. Medan fantasy har som grundkrav att det ska innehålla fantastiska, 

magiska eller övernaturliga inslag och därefter delas in i underkategorier kan queer 

appliceras på i princip vilken genre som helst. Fantasy och science fiction har en stor 

queer potential i och med att de inte är bundna till vår värld utan kan leka runt med 

heteronormativitet och könsbegränsningar eftersom en av poängerna är att världen är 

annorlunda.17 Josefine Wälivaara skriver om queer inom science fiction i sin avhandling 

Dreams of a Subversive Future – Sexuality, (Hetero)normativity, and Queer Potential in 

Science Fiction Film and Television. Hennes fokus ligger visserligen på television 

istället för litteratur, men problemen liknar ändå varandra. Det är fiktion som kan göra 

allting som är omöjligt, men ändå sitter de fast i en heterosexuell tvåkönsmall.18 

     Att hitta forskning kring queer fantasylitteratur är inte särskilt lätt, att hitta det om 

queer ungdomsfantasy är ännu svårare. Ungdomslitteratur i sig är ingen gammal genre 

och queer ungdomslitteratur räknas ha tagit sin början med John Donovan’s I’ll Get 

There. It Better Be Worth the Trip som kom ut år 1969, inte ens femtio år sedan.19 

Sedan dess har det kommit ut en del böcker med queera karaktärer – till och med queera 

protagonister. 

     Inkludering av queerkaraktärer ökar hela tiden, de får rentutav vara huvudpersoner 

med intriger utöver förvirringen kring sexualitet och identitet.20 Fast det är fortfarande 

någonting otillfredsställande med queerlitteratur, vare sig det är ungdoms- eller 

vuxenlitteratur. I artikeln “From Romance to Magical Realism: Limits and Possibilities 

in Gay Adolescent Fiction” argumenterar Thomas Crisp för hur queerlitteratur – i det 

här fallet ungdomslitteratur – fortfarande utspelar sig inom heteronormen och skrivs 

med heterosexuella koder.21 Detta innebär bland annat att queerlitteratur sitter fast i ett 

mönster av att använda homofobi för att efterlikna verkligheten och på så sätt stärka en 

homofobisk kultur med undermeningen av att det inte är ”normalt” att vara queer. På 

samma gång kan böcker som helt ignorerar homofobin kännas overkliga och avfärdas 

                                                
16 Goodreads. Queer. 2016. https://www.goodreads.com/genres/queer (Hämtad 2016-12-19). 
17 Josefine Wälivaara. Dreams of a Subversive Future – Sexuality, (Hetero)normativity, and Queer 
Potential in Science Fiction Film and Television. Diss,. Umeå Universitet, 2016, s. 69. 
18 Ibid, s. 72 
19 Crisp, 2009, s. 334. 
20 Michael Cart och Christine Jenkins. The Heart Has Its Reasons. Lanham, Maryland: The 
Scarecrowpress, Inc, 2006, s. 128. 
21 Crisp, 2009, s. 335. 
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för sin utopiska avbildning.22 Crisp är inte ensam om att ta upp vikten av välskrivna 

queerböcker för ungdomar och hur de behöver se queer som något annat än en fas.  

     William Banks skrev om hur queer ungdomslitteratur mellan 1960-1990 sa till sina 

läsare, även om de var positiva, att det var bäst att ”[…] disconnect and move on.”23 Till 

skillnad från Crisp menar dock Banks att det efter millenniumskiftet finns massor av bra 

queer ungdomslitteratur som engagerar sig i mer än problematiken med att vara queer.24 

Banks positiva inställning visar hur viktigt det som Crisp säger är. Queerlitteratur där 

heteronormen är genomgående och skickar signaler till läsaren om att queer är något 

onaturligt anses fortfarande vara bra queerlitteratur.  

     Queer inom skönlitteratur ska inte behöva vara onaturligt, för skönlitteratur ska 

kunna framställa mer än en bild av verkligheten. Den queerlitteratur som inte bara 

inkluderar och tolererar utan även normaliserar finns knappt. Crisp skrev år 2007 

artikeln ”The Trouble with Rainbow Boys”, liksom mycket annan forskning har den ett 

par år på nacken nu, men problemet är fortfarande detsamma. Genom att förstärka 

stereotyper kan queerlitteratur många gånger stärka homofobi istället för motsatsen.25 

Det handlar om saker som att använda ”bög” och ”flata” som degraderande skällsord 

eller att karaktärer med annat än en heterosexuell läggning är den enda som behöver 

komma ut ur garderoben. Att hitta en queer ungdomsbok som inte använder 

heteronormativitet för att göra en verklighetstrogen fiktion – fantasyfiktion eller något 

annat – är oerhört svårt. 

 

6 Fanfiction 
Det finns många olika åsikter om vad fanfiction är. Den övergripande meningen är 

ordets direkta innebörd, fiktion skriven av fans. De som gillar ett fiktivt verk ställer sig 

ibland frågan ”tänk om…” och det är ur den frågan som fanfiction uppstår. Fenomenet 

är inget nytt, utan kan spåras genom en tradition av imitationstekniker och muntlig 

tradering så som Homeros epik och sagorna om kung Arthur. Att applicera termerna 

”fans” och ”fanfiction” är däremot något som har kommit till under 1900-talet.26 

Fanfiction som den ser ut idag frodas främst online på internet och det finns miljoner av 

                                                
22 Crisp, 2009, s. 340. 
23 William Banks. “Literacy, Sexuality, and the Value(s) of Queer Young Adult Literatures”. The English 
Journal. Vol. 98, No. 4 (2009): 33-36, s. 33. 
24 Ibid, s. 36. 
25 Thomas Crisp. “The Trouble With Rainbow Boys”. I Over the Rainbow – Queer Children’s and Young 
Adult Literature, Michelle Ann Abate och Kenneth Kidd (red). Ann Arbor: The University of Michigan 
Press, 2011, s. 217. 
26 Christina Olin-Scheller och Patrik Wikström. Författande Fans. Lund: Studentlitteratur, 2010 s. 8. 
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berättelser ute i cyberrymden.27 Fanfiction skrivs generellt utan några kvalitetskontroller 

eller reglerande förlag och liknande som sätter begränsningar på innehållet, därför kan 

fanfiction upplevas som ett utrymme för frihet. Fanfictionförfattare finns i alla åldrar, 

men här kommer fokus att ligga främst på ungdomar och unga vuxna. För dem ger 

fanfiction en möjlighet att både läsa och skriva på en arena som inte behöver vara 

pedagogiskt eller moraliskt korrekt enligt vuxna. Catherine Tosenberger skriver om det 

i sin artikel ”Homosexuality at the Online Hogwarts: Harry Potter Slash Fanfiction”. 

Barn och ungdomslitteratur har många olika kriterier som behöver uppfyllas för att 

kunna bli publicerade av förlag, det handlar om bland annat sådant som att 

åldersanpassa materialet eller att följa språkliga och moraliska riktlinjer. Som vår tid ser 

ut idag är sexualitet en arena där vuxna sätter upp gränserna om vad som är passande. 

Fanfiction ”[…] operates outside of the institutional paradigms that control children’s 

and YA literature; unlike the Potter books themselves, it is not bound by publishing 

conventions that obligate it to contain sexuality within parameters of age (of both 

characters and readers) or of pedagogy.”28 I korta drag menar Tosenberger att fanfiction 

är en välanvänd plattform för ungdomar att utforska sin sexualitet. 

     Inom fanfiction finns slashing, det vill säga att ta karaktärer av samma kön och sätta 

ihop dem i en romantisk eller sexuell relation, vilket är ett populärt fenomen. Det är 

antagligen en av de största litteraturformerna där det finns queera relationer inom alla 

olika genrer. Fanfiction kan nämligen skrivas på i princip vilken sorts litteratur som 

helst och det blir fansens möjlighet att ta steget från den queera potentialen till att en 

berättelse i deras händer blir queer. Tosenberger skriver om fanfiction som ungas 

verktyg att utforska sin sexualitet och menar att de gör det på en arena som står utanför 

heteronormen.29 Normen i samhället speglas lätt i förlagens litteratur och som nämnt 

ovan menar Tosenberger att fanfiction erbjuder en möjlighet att stå utanför de 

gränserna. De över en miljon googleträffarna som kommer upp på sökningen ”Drarry” 

stödjer uttalandet om Harry och Draco som en av de mest populära slashingparen i 

modern tid, men framförallt visar det hur populär slashing är.30 

     En av de intressanta sakerna med Carry On är hur den bygger på fanfictionkulturens 

frihet genom att i Fangirl vara en karaktärs verklighetsflykt och utforskning inom både 

sexualitet och vänskap. Boken är inte en fanfiction eftersom den är publicerad av ett 

                                                
27 Olin-Scheller och Wikström s. 9. 
28 Tosenberger, s. 332-333. 
29 Tosenberger, s. 336. 
30 Sökning gjord på Google 2016-11-21. 



  
 

11 

bokförlag och passas in i konventionerna som styr utgivningen av böcker, men den har 

kvar möjligheten för queer identifiering. Mer om Carry On och fanfiction tas upp längre 

fram. 

 

7 Fantasy, romance och queer 
Fantasygenren som den ser ut idag sägs ofta ha sin kärna i J.R.R. Tolkien, med Lord of 

the Rings som representant för den värld han skapade. Gällande genretypen hög 

fantasy31, var det han som satte mallen för tusentals böcker att komma efter.32 Hög 

fantasy handlar om hjältedåd, men i motsats till låg fantasy utspelar den sig i en påhittad 

värld, ofta medeltidsinspirerad och med mer eller mindre magiska inslag.33 

     Från beteckningen fantasy har det vuxit fram mängder av undergenrer, bland annat 

romantiska sådana och att kombinera fantasy med romance är inte något nytt. Romantik 

är ofta ett tema som inkluderas i alla olika genrer, men det kan ha olika vikt. Romance 

är idag en egen genre och enligt Maria Nilson i boken Kärlek, Passion & Begär är det 

svårt att definiera en romance. Det hon menar är dock att romansen är det viktigaste i 

handlingen för en romance, det ska inte gå att plocka bort romantiken.34 Rowell som 

författare har tidigare skrivit romanceböcker för unga tjejer och den stilen har följt med 

henne in i Carry On. 

     Paranormal romance och fantasy lit är en sorts romanceböcker som har haft ett 

växande intresse de senaste åren. Sättet som Carry On är skriven på liknar böcker i de 

genrerna. Paranormal romance har en människa i huvudrollen och hen blir indragen i en 

romans med en övernaturlig varelse, till exempel en vampyr, varulv eller magiker.35 

Fantasy lit är inte en etablerad term och kan vara en förkortning av fantasylitteratur eller 

en egen subgenre som liknar paranormal romance. Skillnaden mellan fantasy lit och 

paranormal romance är att den förstnämnda inte begränsas av att den ena partnern 

behöver vara en människa som dras in i den övernaturliga världen. I den sortens 

benämning går det även att beskriva fantasy lit som en fantasyversion av chick lit, det 

vill säga litteratur med koder som riktar sig till en stereotypisk kvinnlig publik. Av dem 

skulle Carry On kunna kategoriseras under romance och fantasy lit, men trots romanens 

                                                
31 Hög fantasy kommer från engelskans ”high fantasy”, och finns i motsats till ”low fantasy”. Det är inte 
ett värdebegrepp utan har att göra med huruvida det är en magisk värld eller vår egen med magiska 
företeelser. Hög fantasy utspelar sig i en annan värld än vår. 
32 Mendlesohn, s. 47. 
33 Ibid, s. 253. 
34 Maria Nilson. Kärlek, Passion & Begär – Om Romance. Lund: BTJ Förlag, 2015, s 10.  
35 Mendelsohn, s. 254. 
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stora fokus på romans går det att plocka bort romansen och fortfarande sitta med en bra 

fantasybok. 

     Om romansen plockas bort från Carry On, är det då fortfarande en queerbok? Boken 

är utan tvivel en fantasy, men ifall queer handlar om sexuell läggning och identifiering 

försvinner en stor del av det queera temat om romansen exkluderas. Eller gör det 

verkligen det? En kärleksrelation är det lätta sättet att känna igen en queerbok, men 

vilka andra skillnader finns det än hur många X- och Y-kromosomer protagonisterna 

har? Vad gör en fiktion queer?  

 

8 Romananalys   
Carry On kan analyseras ur otaliga vinklingar och perspektiv, men det som följer 

kommer att vara en queerteoretisk analys för att undersöka hur en queer fiktion skiljer 

sig från en normativ med Carry On och Harry Potter som representanter för vardera.  

8.1 En queer fiktion 
Att säga vad som krävs för att en bok ska kategoriseras som queer är inte lätt. Enligt 

Ambjörnssons definition av queer som en problematisering av det heteronormativa 

borde queera böcker innehålla moment som ifrågasätter heteronormen.36 Frågan är om 

det görs genom att inkludera queera karaktärer eller behöver ett mer aktivt 

ställningstagande i fiktionens inställning. Svaret på den frågan tolkas olika beroende på 

vem den ställs till. I The Heart Has Its Reasons diskuterar författarna Michael Cart och 

Christine A. Jenkins queer ungdomslitteratur. De gör en tillbakablick genom tiden och 

börjar med de första ungdomsböckerna. Där tittar de på inkluderingar av homosexualitet 

för att sedan hävda att den första queera ungdomsboken är Donovan’s I’ll Get There. It 

Better Be Worth the Trip, eftersom huvudkaraktären har en homosexuell romans.37 

Enligt deras definition blir skillnaden mellan queera läsningar och queerlitteratur att den 

senare på ett tydligare sätt inkluderar queerkaraktärer. Det här är det mest 

grundläggande kriteriet för att se ifall en bok är queer. Queerkaraktärer ska inte bara 

finnas där, utan inkluderas i handlingen och vara en del av den, helst som 

huvudkaraktärer. Protagonisternas queera romans är en del av vad som gör Carry On 

queer, men i romanen går det även att se andra delar som gör själva fiktionen queer.  

     När det gäller Carry On är det inte lätt att peka ut boken som en queer sådan genom 

att utgå ifrån baksidestexten eller ens de första 150 sidorna av romanen. ”Simon Snow 

                                                
36 Ambjörnsson, s. 16. 
37 Cart och Jenkins, s. 7. 
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is the worst chosen one who’s ever been chosen” 38  är allt som står på baksidan av det 

inbundna exemplaret. Inte ens i synopsisen på skyddsomslagets insida står det något om 

en queer romans, istället antyds det hur mycket Simon och Baz hatar varandra, samt att 

Simon blir dumpad av sin partner. Det som däremot är väldigt talande är bokens 

omslag. Under författarnamnet och titeln med stora bokstäver är en gul och blå 

silhuettbild av två personer med stereotypiskt kortklippta killfrisyrer. De står nära 

varandra, men bilden kan stå för fiendskap, vänskap, kärlek eller i princip vad som 

helst. Skillnaden uppstår då skyddsomslaget tas bort, bilden undertill är nästan likadan, 

men silhuetterna är i färgerna rött och rosa, med läpparna nästan snuddandes vid 

varandra. Det är inga erotiska bilder, bara enkla silhuetter, men genom färgvalen och 

den lilla förändringen i silhuetternas position sker en paratextuell konversation som låter 

Carry On via sina bilder säga mer än vad tusen ord skulle kunna göra.39 Med undantag 

av bildens queera antydan gör boken ingenting för att särskilja sig från normativ 

litteratur, liksom Harry Potter är det en ungdomsfantasy med en normal tonåring som 

ska leva upp till förväntningarna av att vara den utvalda och rädda trolldomsvärlden. 

     Då boken börjar får läsaren följa framförallt Simons perspektiv genom första delen 

och det är svårt att hitta underlag till handlingen som impliceras i omslagsbilden. Det är 

cirka 150 sidor där intrigerna tar sin början och Simon sätter in läsaren i en 

föreställningsvärld som liknar Harry Potter, men på många sätt skiljer sig från den. 

Några kapitel berättas av andra karaktärer, fast främst är det Simon som sköter 

presentationen. Han presenterar sin partner, Agatha, och sin hatade rumskompis, Baz. 

Av Simon målas Agatha upp som perfekt, de har varit tillsammans i ett par år och hon 

är hans framtid – i alla fall om Simon överlever kriget. 

     Fiktionen utan romansen ter sig vid första anblick lika normativ som Rowlings. 

Simon har en flickvän och skolan har könsseparatistiska sovsalar, ändå finns det 

uttalanden som visar på ett underliggande ifrågasättande av heteronormen i fiktionen. 

En del är så enkel som att de inte behöver ha könskodade skoluniformer på Watford (s. 

36), en annan är att Penelopes rumskamrat har ett lesbiskt förhållande och ingen anser 

det konstigt (s. 39). I en scen hemma hos Penelope nämner till och med hennes mamma 

att det är bra med ett liv som passerar Bechdeltestet, det vill säga att inkludera minst två 

kvinnor som kan föra samtal om annat än män (s. 312). Att ta med Bechdeltestet och 

                                                
38 Rainbow Rowell. Carry On. New York: St. Martin’s Press, 2015 (sidhänvisningar kommer hädanefter 
att ske i texten).   
39 Gerard Genette. Paratexts: Tresholds of Interpretion. Cambridge: Cambridge University Press, 1997, s. 
27. 
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hävda att en tjejkompis gillar rosa bara på grund av könskodade leksaker ingår i ett 

aktivt ställningstagande. 

     Genom de här små detaljerna skapar Rowell en fiktion som ifrågasätter den rådande 

heteronormen. The World of Mages finns inuti den värld läsaren känner som sin egen 

varav det finns en tradition av heteronorm. Skillnaden är att där Rowling ignorerar 

möjligheten av samkönade par och applicerar stereotypiskt manligt och kvinnligt 

kodade beteenden låter Rowell sina karaktärer ifrågasätta heteronormen genom hur de 

är byggda och hur de agerar. Ett exempel är den tillsynes naturliga uppdelningen mellan 

pojkar och flickor i Harry Potter som är särskilt synlig i fjärde boken, Harry Potter and 

the Goblet of Fire. Inför julbalen råder det en förväntan att pojkarna ska bjuda ut 

flickorna och det är inte bara Rons fixering vid att hitta en snygg tjej att gå med, själva 

konstellationen av att det är pojkarna som ska fråga är heteronormativ. Flickorna som 

ställer sig i klungor och fnissar och pojkarna som stönar över att tvingas dansa är 

stereotypiska gestaltningar av manligt och kvinnligt. På det här planet handlar det om en 

feministisk – det vill säga jämställd – fiktion lika mycket som en queer, men en queer 

fiktion har svårt att vara naturlig utan att också bryta upp normerna för vad som är 

manligt och kvinnligt och därmed även vara feministisk.  

     Rowling har visserligen många karaktärer som bryter mot stereotyperna, men som 

Sirius Black säger i hennes fjärde bok, ”	If you want to know what a man’s like, take a 

good look at how he treats his inferiors, not his equals”40. Citatet går att applicera på hur 

författare skriver om sina karaktärer, det är inte bara rollerna som är i centrum och deras 

huvuddrag som räknas, utan det är de underliggande dragen och karaktärerna i 

bakgrunden som avgör helhetsintrycket. Med andra ord är det viktigt att iaktta en 

fiktions underordnade karaktärer. I Rowlings bakgrundsfiktion finns det kvar sådana 

saker som att kvinnor ska vara de fnittriga som är gråtmilda och bryr sig om utseende 

såväl som mode. Män i Rowlings fiktion är starka och överrepresenterade på slagfältet, 

någonting som är absurt eftersom strid sker med magi och är oberoende av de fysiska 

skillnaderna som finns mellan könen. Av trettiotre namngivna dödsätare – Rowlings 

antagonistorganisation – finns det tre stycken kvinnor.41 I Rowells fiktion har magiker 

till och med en könsneutral term för just magiker, de använder inte ”trollkarl” och 

”häxa” utan har istället det engelska ordet ”mage” för båda. 

                                                
40 J.K Rowling. Harry Potter and the Goblet of Fire. London: Bloomsbury Publishing, 2000, s. 456. 
41 Harry Potter Wikia. Death Eaters. http://harrypotter.wikia.com/wiki/Death_Eaters 
(Hämtad 2016-12-20). 
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8.2 Enemyslash – hur hat blir till sexuell attraktion 
Konceptet av fiender som blir kära i varandra är inget nytt, det finns till och med ett 

etablerat ordspråk som säger att kärlek börjar med bråk. Inom fanfiction finns 

fenomenet som en egen subgenre, enemyslash, vilket innebär att två välkända fiender 

sätts in i en romantisk eller sexuell relation.42 När Tosenberger tar upp enemyslash 

beskriver hon det som att en del av fascinationen ligger i hur ogillande belyses ur en ny 

vinkel och istället blottar sexuella spänningar.43 I Harrys och Dracos fall får ingen veta 

vad Draco tänker i kanonböckerna, men för Baz framgår det tydligt att han i puberteten 

fann sig själv vara förälskad i personen han hatade mest av alla. ”It dawned on me 

during our fifth year. (…) I wish I’d never figured it out. That I love him. It’s only ever 

been a torment.” (s. 177) Hur Baz blev förälskad i Simon framgår inte, men han har 

varit det ganska länge och läsaren får se genom hans perspektiv hur han får Simon att 

fortsätta tro att det är hat. Det är en vinkling där Baz iakttar Simons frustration och 

beskriver hur han egentligen vill dra den andra pojken åt sidan och lugna ner honom. ”I 

never do though. Pull him aside. Or talk him down. Instead I poke him until he goes 

off.” (s. 161) Baz är ofta sarkastisk i sitt sätt att berätta, men sakta framgår en annan 

bild av verkligheten, något mer än två pojkar som innerligt hatar varandra. Hat och 

kärlek beskrivs ofta som två passionerade känslor, lätta att blanda ihop. 

     I fallet Baz och Simon hade de två pojkarna kunnat fortsätta hata varandra tills de 

stått så långt på var sin sida av kriget att den ena till slut dödat den andra, men bokens 

fokus på skolan och ungdomar tar en annan vändning. I fiktionen kan andar komma 

tillbaka vart tjugonde år om de har något ouppklarat och det klassiska är identiteten på 

en mördare. Natasha Pitch, Baz mamma, kommer med information som drar igång en 

deckarliknande intrig av att lösa mysteriet med vem som mördade henne. Dock är Baz 

borta då Natasha kommer och den som får informationen blir istället Simon eftersom 

hon kommer till deras gemensamma rum. Simon som anser det fel att Baz mamma 

mördades framför honom erbjuder sig att hjälpa Baz. Samarbetet som pojkarna då 

inleder innebär en vapenvila med ”No acts of aggression” (s. 223) och svärs med en 

trollformel. För första gången under sju år av att bo i samma rum börjar pojkarna 

faktiskt umgås med varandra. Boken har ett stort fokus på relationer, känslor och hur 

det är att vara tonåring. Detektivarbetet i form av att leta efter mördaren har pojkarna att 

spendera sin lediga tid med varandra, Penelope och mängder av böcker för att hitta vem 

mördaren är. Ur den vinkeln liknar intrigen hur Harry, Ron och Hermione genom varje 
                                                
42 Tosenberger, s. 337. 
43 Ibid. 
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bok har ett mysterium att lösa, men vänskapen som byggs upp i Carry On har en mer 

personlig karaktär. Med personlig menas att det sker fler diskussioner och ges mer 

inblick i de olika karaktärernas privatliv och känslor än vad det görs i Harry Potter. Här 

går resonemanget in på hur fiktion skrivs beroende på om den är riktad till en manlig 

eller kvinnlig publik, något som kommer att tas upp närmre i nästa avsnitt. 

     Spänningen som ligger mellan Baz och Simon – den typiskt sexuella spänningen i 

enemyslash – märks främst i hur paranoida de är runt varandra. Slashing behöver inte 

fokusera på erotik, men den kan göra det.44 Då Cath skapade bilden av Simon och Baz i 

Fangirl var det en romantiskt fokuserad vinkling. Liksom paranoian i enemyslash 

används för att rättfärdiga fanfictions om deras attraktion så framgår den i Carry On 

genom iakttagelser av musklers rörelser, hårlockars fall eller hållna händer, gester som 

får en höjd betydelse beroende på hur berättaren presenterar dem. Då Simon i en scen 

försöker kanalisera magi genom Baz och de håller varandra i händerna är det Baz som 

tänker, ”I wonder if he’s forgotten that he’s holding my hands. Or if he’s forgotten what 

it means to hold hands.” (s. 261-262) 

     Det som får pojkarna att ta steget in i ett förhållande är ett hisnande klimax av 

händelser. Efter ett möte med en vampyr får Baz ett infall av suicidala impulser och 

sätter eld på skogen omkring sig, redo att brinna med den. I alla fall tills Simon oväntat 

kysser honom. ”I just want him to shut up and stop talking like this. I just want him to 

get up and follow me out of here. I just want to be back at Watford in our room, 

knowing he’s there, and that he isn’t hurting anyone, and no one is hurting him.” (s. 

343) Anaforen är ett typiskt knep för att understryka situationen och bokens 

romancesida lyser igenom i en lång scen som beskriver deras första kyss. Simons 

känslor är en enda röra, men Baz självmordslust försvinner och de blir istället 

uppslukade i att kyssa varandra. Kyssen kommer ganska oväntat från Simons sida då 

han är den karaktär som har presenterats som heterosexuell och att han faktiskt hatar 

Baz. Däremot är han en omtänksam person som blir vän med vem som än är vänlig mot 

honom och Baz börjar bete sig annorlunda, vänligare, efter att de inleder sin vapenvila.  

     I epilogen får läsaren veta att Baz och Simon är ett par. Boken har inga sexscener 

och inte heller ett särskilt stort sexuellt fokus. Inom fanfiction och paranormal romance 

som till exempel Twilight är sexet en viktig del i relationens steg framåt och sker efter 

ett par böcker, men Baz och Simon har bara en bok på sig och i slutet av den boken 

beskrivs deras förhållande som oerhört intimt trots att de fortfarande inte har haft sex. I 

                                                
44 Tosenberger, s. 346. 
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Harry Potter å andra sidan tas sex inte ens upp. Det sker olika tonårsförälskelser och 

Harry tänker visserligen en hel del på den han är kär i, men det är inte på samma fria 

sätt som i Carry On. Sexuella relationer går aldrig längre än till att hångla och varje 

gång hångel beskrivs är det i ett samband vilka målar upp händelsen som äcklig. Känner 

karaktärerna ens någon annan sexuell lust än att vilja vara nära och att kyssas? 

Masturberar de? Även om Carry On inte har ett sexuellt fokus så står Baz för att visa att 

det finns en sexuell drivkraft genom att fantisera om kyssar och även referera till att han 

har försökt masturbera bort sina känslor för Simon. 

     Att en bok är queer innebär inte att karaktärerna behöver ha sex, Carry On innehåller 

inga sexscener, men det sker referenser som påvisar att karaktärerna har en sexualitet 

och en sexuell drivkraft utöver att pojkar vill pussa flickor och kalla dem sin flickvän. I 

Rowells fiktion tillåts två pojkar att bli förälskade, men pojkarna visar ändå olika sidor 

av förälskelsen. Från Simons håll framgår det hur Baz sätt att benämna honom 

förändras med deras relation. ”He will call me Simon now, occasionally, but only when 

we’re being soft with each other.” (s. 515) Från att tidigare ha kallat honom Snow, det 

vill säga vid efternamn, går Baz över till att emellanåt kalla honom Simon. Betydelsen 

av att kalla någon vid förnamn försvinner lätt ur ett svenskt perspektiv då svenskar 

generellt använder varandras förnamn, men för Baz blir det alltså ett kärleksuttryck att 

kalla Simon vid förnamn.  

8.3 Kärlek – en genusfråga? 
Konsten att gestalta kärlek i fiktion har utövats i århundraden, men sättet varierar och 

det används olika knep riktat till olika läsare. I Rowlings serie är kärlek ett huvudtema 

eftersom det är kärlek som hindrar Voldemort från att mörda ettåriga Harry såväl som 

att det är kärlek och vänskap som i slutet lyckas besegra honom. Det finns massor av 

starka kärleksteman i Harry Potter och flera olika berättelser om par som finner 

varandra, ändå går det att se en tydlig skillnad i hur Carry On och Harry Potter är 

skrivna i sitt sätt att gestalta kärlek. 

     Harry Potter har ett stort fokus på kärlek mellan familj och vänner medan Carry On 

ger sig i kast med den magpirrande kärleken mellan två förälskade individer. Sättet 

Rowell skriver på är en stil hon etablerat i ett flertal bästsäljande ungdomsböcker. 

Liksom Rowling använder hon sig av rappa dialoger och komiska nonsenskommentarer 

för att göra romanen till en sidvändare, men den har ändå en annan ton. En slags ton 

som framförallt förekommer i böcker som riktar sig till tjejer, romantik och med 

lyckliga slut. Romancegenren tenderar att beskrivas som en genre av kvinnor för 
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kvinnor och det är inom den genren som Rowell främst rör sig.45 Rowlings böcker 

däremot är gjorda för att kunna ha läsare oavsett kön. Hennes hjälte är manlig och då 

böckerna först kom ut fick Rowling tipset att bara ha sina initialer på omslaget, så att 

läsare inte skulle tänka på henne som en kvinnlig författare.46 Tanken med litteratur för 

män och kvinnor är fortfarande hårt inrotad i den västerländska kulturen, mer korrekt, 

det finns litteratur och det finns litteratur för kvinnor. Kvinnor har länge haft en lägre 

status i samhället och det går fortfarande att se hur sådant som riktar sig till kvinnor 

förlöjligas eller stämplas som mindre värt. Romancelitteratur, det vill säga litteratur om 

kärlek, är en form av populärlitteratur som anses vara en genre läst av kvinnor. De som 

forskar om romance måste försvara sitt ämne. De ses ner på då genren anses vara trivial 

och en sämre sorts litteratur, antagligen delvis på grund av det stora fokus kvinnor och 

kvinnlig kärlek har.47  

     Huruvida kärlekslitteratur är manligt eller kvinnligt är en alldeles för stor diskussion 

att ta upp här och det finns ingen forskning som kan påvisa hur det faktiskt är, men både 

Nilson, Tosenberger och författarna bakom Författande fans menar att romance såväl 

som fanfiction framförallt har en kvinnlig publik och författarkrets.48 Fanfiction har 

stora likheter med romance, förutom att den saknar romancegenrens krav på lyckliga 

slut, men fokuseringen på kärlek är ett gemensamt drag som går igen i Carry On.49 

Frågan om vilken publik böckerna riktas till kan tyckas irrelevant, dock är det en viktig 

aspekt för queerlitteratur att det finns specifika sätt att se på kärlekslitteratur. 

     Queerlitteratur måste inte handla om kärlek, men i och med att queer generellt har att 

göra med personens sexualitet tenderar kärlek och förhållande att bli en av 

huvudintrigerna. Om queerlitteratur majoritetsmässigt inkluderar romantik blir den 

alltså påverkad av hur den rådande normen ser på romantik. Enligt Tosenberger 

komplicerade själva existensen av slash ”[…] conventional notions about women’s 

interest in erotica in general, and the type of erotic material women were supposed to 

like (i.e heterosexual romance novels).”50 En teori menar att kvinnor i böcker om 

homosexuella män kan få en jämlikhet mellan partnerna och slipper tvingas identifiera 

sig med den kvinnliga karaktären i ett heterosexuellt förhållande.51 Däremot blottas då 

                                                
45 Nilson, s. 12. 
46 Ann Boglind och Anna Nordenstam. Från fabler till manga 1. Malmö: Gleerups, 2015, s. 208. 
47 Nilson, s. 22. 
48 Olin-Scheller och Wikström, s. 11. 
49 Tosenberger, s. 339. 
50 Ibid, s. 333. 
51 Ibid. 
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problematiken med huruvida queerrelationer är erotik för heterosexuella. Det är en 

stående fördom att män anser lesbiska vara heta eftersom de gillar att titta på två 

kvinnor, och faktumet att slash mellan manliga karaktärer främst skrivs av kvinnor 

stärker teorin att människorna bakom litteraturen är heterosexuella. I Japan finns det till 

och med en term, fujoshi, som indikerar tjejer som gillar att fantisera om killar där de 

själva inte är en del av interaktionen.52  

     Att se queerrelationer som erotik för heterosexuella är ytterligare ett av 

queerlitteraturens problem. Det finns inte mycket forskning som tar upp heterosexuellas 

erotikintresse av queer i samband med queerlitteratur, eventuellt eftersom det liksom 

gällande pornografi är ett ämne som gärna hålls i skymundan. Som Tosenberger väljer 

att se på slash är det som en arena för tonåringar att utforska sin sexualitet, att se alla 

olika möjligheter och hitta sig själva. Oavsett om det är heterosexuella som gillar att se 

två personer av motsatt kön eller det är personer som uppskattar hur könsstereotyperna 

luckras upp i ett queerförhållande så är Tosenberger, Cart, Jenkins, Crisp och många fler 

överens om att det behövs litteratur där även queerungdomar kan identifiera sig.  

8.4 Fri att vara queer 
Den största litterära plattformen för queera relationer är antagligen fanfiction och som 

Tosenberger skriver handlar det om friheten från begränsningarna uppsatta av 

samhället.53 De begränsningarna som Tosenberger beskriver handlar om vad som anses 

passande för ungdomar. Att placera in queer i det opassande facket är en rest från ett 

heteronormativt, homofobiskt samhälle som framförallt under de senaste femtio åren 

har varit – och fortfarande är – i stor förändring. Fanfiction som skrivs av fans kunde, 

framförallt efter att interneteran tog sin början, bryta sig fri från samhällets 

konventioner och ändå läsas medan förlagspublicerad litteratur istället fortfarande måste 

passas in i dem. Avsaknaden av redaktörer innebär visserligen att kvalitén på fanfiction 

varierar, men till skillnad från inom bokförlagen finns det i princip ingen censur utöver 

att inte bryta mot faktiska lagar. 

     Någonting som är viktigt att komma ihåg är att Carry On inte är en fanfiction 

eftersom den är en publicerad bok och allting kommer från en författare. Att det inte är 

en fanfiction är en av de första sakerna Rowell nämner gällande Carry On. ”[…] even 

                                                
52 Urbandictionary. Fujoshi. 2009.  
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=fujoshi&defid=3686639 (Hämtad 2016-12-21). 
53 Tosenberger, s. 333. 
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though Simon Snow is fictional inside of Fangirl, I still had to make him up.”54 Boken 

har gått genom ett förlag och redaktörer som har gett sina anmärkningar på vad som är 

passande eller inte och därmed är censurfriheten i fanfiction förlorad. Däremot började 

Carry On som en fanfiction av en fiktiv heterosexuell cis-tjej55. Den fiktiva tjejen var 

inspirerad av alla fanfictionskrivare som finns ute i världen och det satte tonen för hur 

Baz och Simon var som karaktärer. Även om de inte längre är ett slashingpar skulle de 

på många sätt fortfarande kunna vara det.  

     Hur Carry Ons början som en slashing faktiskt påverkade boken är svårt att säga i 

och med att det inte finns någon statistik eller forskning kring romanen att tillgå. Dock 

är det möjligt att slashingen som gestaltades i Fangirl var en väg in som gjorde att 

boken kunde ges ut då det fanns ett intresse från läsarna. Fanfiction ges generellt inte ut 

via förlag eftersom fiktionen via copyright tillhör någon annan, men Simon och Baz 

tillhörde Rowell redan från början.  Intresset för de gulliga slashingnovellerna som 

presenterades i Fangirl möjliggjorde romanen Carry On. 

      Att det har funnits intresse för queerlitteratur från läsarnas sida är egentligen ingen 

ny upptäckt. Cart och Jenkins börjar sin bok med kapitlet ”Give us faces” och går där 

igenom varför ungdomslitteratur uppstod, att böcker är en reflektion som säger till 

läsaren att hen inte är ensam och att det finns andra som hen.56 Men medan det började 

komma allt fler ungdomsböcker efter de första i slutet av 60-talet så hade 

queerlitteraturen en annan ton. På 80-talet gjordes en lista av Jan Goodman med tio 

stereotyper av homosexualitet i litteraturen som inbegrep att homosexuella förhållanden 

målas upp som ett resultat av ett trauma eller att även om personen ifråga hade 

homosexuella förhållanden så kan det mycket väl bara vara en fas.57 Listan har inte 

uppdaterats sedan dess, men stereotyperna har utökats. Som exempel finns GBF – Gay 

Best Friend – en term för att beskriva den feminina killkompisen som tjejer gärna 

hänger med och kan göra typiskt stämplade kvinnliga aktiviteter med, som att shoppa, 

fixa naglarna eller gå på yoga.58 Det finns också fenomenet med ”bury your gays” som 

vandrat över internet i form av en hashtag under 2016. ”Bury your gays” spreds som en 

fras för att lyfta upp hur queerkaraktärer inkluderades i media för att det sedan 

                                                
54 Nolan Feeney. “Eleanor & Park Author Rainbow Rowell Talks Fifty Shades and Franzen”. Time. 2015-
02-19. http://time.com/3714753/rainbow-rowell-interview/ (Hämtad 2016-11-28). 
55 Cis innebär någon som är biologiskt född i ett kön, identifierar sig som det och uppfattas som det. 
56 Cart och Jenkins, s. 1. 
57 Ibid, s. 18. 
58 Urbandictionary. GBF. 2012. http://www.urbandictionary.com/define.php?term=GBF 
(Hämtad 2016-12-05). 



  
 

21 

procentuellt sett skulle kunna dö långt fler queera än heterosexuella karaktärer. Detta 

gav ett underliggande budskap att queerpersoner aldrig uppnår lyckliga slut.59  

     Den värld vi lever i är inte alltid queer, på många ställen är den fortfarande 

homofobisk till gränsen att det är olagligt att vara queer och det gör det svårt att skapa 

litteratur som grundar sig i verkligheten utan att vara heteronormativ. Crisp ringar in 

problemet i hur homofobin i skönlitteratur används för att få texten mer realistisk.60 

Queer porträtteras inte alltid som något dåligt, men det visas som något annorlunda, 

någonting som inte är norm, till skillnad från heterosexualitet. “[…] it is still 

constructed as something different and therefore in relationship to some ‘‘norm’’ (there 

cannot be a ‘‘different’’ subject position unless there is some ‘‘natural’’ position 

somewhere): arguably, heterosexuality.”61 Det går att skapa en fiktion som ignorerar 

heteronormen genom att uppvisa par av olika sexualitet och karaktärer med varierande 

könsidentitet och helt enkelt inte klanka ner på dem. I fanfiction finns det till och med 

berättelser där författarna ignorerar huruvida graviditet är möjligt för en cis-man – allt 

är ju ändå bara fantasi, så varför inte? – ändå fortsätter heteronormen att vara 

dominerande i förlagens litteratur. 

8.5 Queer trots heteronorm 
Som tidigare nämnts innebär genrebeteckningen låg fantasy att Carry On utspelar sig i 

vår värld och därmed delar dess normativa arv. Trots att Carry On har en queer fiktion 

är heteronormen starkt rotad i verkligheten utanför fiktionen och det finns en norm av 

att ta en partner av motsatt kön. De familjer som introduceras i romanen består alla av 

heteronormativa, monogama konstellationer och av de få ungdomspar som framställs är 

bara ett tydligt queer utöver Baz och Simon. I den bästa av världar hade boken 

inkluderat regnbågsfamiljer och fler queera bakgrundsförälskelser. Det som ändå gör att 

Carry On behandlar sin heteronorm annorlunda än Harry Potter är att det istället för 

ignorans finns tillfällen för att visa att ingen ifrågasätter ifall ett queerpar blir 

tillsammans, det finns scener som påvisar en acceptans. Acceptansen är en av 

anledningarna att Carry On kan betecknas som queer trots att det finns en rådande 

heteronorm. 

     Heteronormen innebär inte nödvändigtvis att en fiktion är homofobisk. I Rowlings 

fall har hon genom böckerna ignorerat den queera inkluderingen och i efterhand menat 

                                                
59 All the Tropes Wiki. Bury Your Gays. http://allthetropes.wikia.com/wiki/Bury_Your_Gays 
(Hämtad 2016-12-22). 
60 Crisp, 2009, s. 336. 
61 Crisp, 2009, s. 343. 
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att den ändå finns där.62 Det finns en hel del forskning kring Albus Dumbledores 

påstådda homosexualitet, men i och med att det inte underbyggs i böckerna är det svårt 

att se som någonting positivt. Samma sak gäller hur Rowling har använt lykantropi för 

att visa homosexuellas svårigheter med AIDS. Det är en fin tanke, men den obskyra 

metaforen blir tveeggad då varulvar mycket riktigt är farliga – i alla fall en gång i 

månaden – och med undantag av karaktären Remus Lupin beter sig varulvarna på ett 

sätt som bekräftar negativa fördomar om lykantropi. Om lykantroper är en metafor för 

homosexuella gör deras beteende då att de indirekt även stärker diverse fördomar om 

homosexualitet.63 

     Ett tema i queerböcker är ofta föräldrarnas inställning till sina barns avvikande 

sexualitet. Heteronormen innebär att de flesta familjer har föräldrar av olika kön. I 

Rowells fiktion är det också inlagt att magi går i arv, vilket lägger större vikt vid 

heterosexuella förhållanden som en förutsättning för magiker att fortplanta sig.  Baz 

menar att hans pappa ogillar att ha en queer son eftersom det innebär att han inte 

kommer att föra vidare namnet Pitch (s. 279). Däremot blir den underliggande 

meningen att magiker som inte är ansvariga för att föra vidare ett namn själva får välja 

huruvida de ska skaffa barn eller inte. Med andra ord är det ingen stor grej att Simon är 

queer eftersom han inte har ett ansvar att fortsätta en högklassad ättelinje. 

     Ett annat spår som heteronormen sätter i queerböcker är hur karaktärerna ifrågasätter 

sin läggning. Så som heterosexuella gestaltas i majoriteten av litteratur behöver de inte 

tänka över sin sexualitet eftersom det bara är så. Det hade varit skönt att konstatera att 

Carry Ons karaktärer inte ifrågasätter eller reflekterar över sin queera läggning, men 

liksom i så många andra queerböcker verkar det vara obligatoriskt. Baz identifierar sig 

redan från början som queer, mer korrekt som homosexuell då han inte skulle kunna 

tänka sig att ta en partner av motsatt kön (s. 279). Simon å andra sidan är den karaktär 

vars sexualitet utforskas och utvidgas. I bokens början är han helt inställd på att vara 

tillsammans med Agatha. Eftersom hon var den partner han ville ha och de var i ett 

heterosexuellt förhållande tänkte han inte över sin sexualitet mer än så. Först efter att 

Simon inser att han är förälskad i Baz vidgar han perspektivet och undersöker sin 

sexualitet. Precis som när han var tillsammans med Agatha definierar Simon sin 

läggning beroende på vilken sorts förhållande han har och han kommer snabbt fram till 

                                                
62 Rowling kan sägas ha bekräftat den queera potentialen, men avsaknaden av underlag i böckerna gör att 
det fortfarande rör sig om en queer läsning, det vill säga att se potentialen, snarare än att det är en queer 
fiktion.  
63 Jim Daems. ““I Knew a Girl Once, whose Hair…”: Dumbledore and the Closet.” I J.K Rowling – 
Harry Potter, Cynthia J. Hallett och Peggy J. Huey. Hampshire: Palgrave Macmillan, 2012, s. 170. 
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att han är helt okej med att vara homosexuell. Många definierar sin läggning efter sin 

partner, men det är viktigt att komma ihåg att läggning inte handlar om ens partners 

könsidentitet utan om ens egna sexuella preferenser. I och med Simons känslor för 

Agatha är det troligare att han är bi-, pan- eller demisexuell snarare än homosexuell. Det 

här lyfts inte i boken, troligen för att de har andra saker att tänka på, som att rädda 

världen. Fantasyinslaget av hur världen behöver räddas tar en hel del av 

uppmärksamheten från tankarna som ifrågasätter att vara queer, någonting som stärker 

bokens queera fiktion. 

 

9 Avslutning 
Queer som ämne är så pass brett att det förtjänar utrymmet av en hel bok, men 

förhoppningsvis har den här uppsatsen ändå lyckats sätta en del tankar i rullning. 

Frågeställningen som löd i början ställde frågorna ”Vad är det som gör Carry On 

queer?” och ”Vilka skillnader finns mellan en queer och en icke-queer ungdomsroman 

utöver vilket kön karaktärerna i en kärleksrelation har?”. De här frågorna går in i 

varandra, men efter att ha granskat Carry On, emellanåt respektive Harry Potter, så 

blottas en hel del queera kriterier. Det första är naturligtvis inkluderandet av 

queerkaraktärer, det andra att queerkaraktärerna ska vara huvudkaraktärer, vilket de är i 

Carry On. Sedan följer en granskning av fiktionen där det går att se hur Carry On aktivt 

ifrågasätter den rådande heteronormen även om den fortfarande har en heteronorm i 

boken.  

     Valet av bok här är inte en typisk queerbok, ändå får Carry On representera 

queerböcker och vad de bör innehålla för att ha en queer fiktion. Även utan romansen 

mellan protagonisterna är Carry On queer, men en ideal queer fiktion hade gärna kunnat 

ha fler queerkaraktärer och regnbågsfamiljer. 

     Gällande synen på queerlitteratur tas den främst upp i samband med slashing och 

frågeställningen ”På vilka sätt är Carry On fortfarande kopplad till fanfiction och vad 

har de kopplingarna för betydelse?”. Carry On började som en imitation av slashing och 

har fortfarande kvar många stildrag som är typiska från slash, men slashingen lyfter 

också frågan med vilken publik litteratur skrivs till. Frågan om manligt och kvinnligt 

blir viktigt ifall man utgår ifrån att det framförallt är kvinnor som vill läsa om romance 

och att de kvinnorna förväntas ha ett heterosexuellt begär. Till stor del handlar det 

mycket om normer och fördomar, om konventioner som enligt vissa fortfarande bör 

appliceras för att skola in ungdomar i en önskad sexualitet. På ett sätt handlar det om att 
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läsare, författare och bokförlag fortfarande har svårt att föreställa sig en värld där 

heteronormen inte är rådande. Det är lätt att skapa en queerkaraktär, men det är svårare 

att helt skala av homofobin, fördomar om queer och normativa beteenden. Vissa anser 

att vi redan har ett stort utbud av queerböcker, andra anser att de böckerna alla bygger 

på en heteronorm som i grunden gör queer ännu mer avvikande. 

     År 2015 kom Christopher Barzaks Wonders of the Invisible World och år 2016 kom 

sista delen i Sally Greens serie Half Bad. Tillsammans med Carry on är båda böckerna 

exempel på hur det kommer mer queer ungdomsfantasy. Även om utbudet fortfarande 

inte är särskilt stort så växer det. Carry On har inte en perfekt queerfiktion, men genom 

romanen och genom publiceringar av fler queerböcker går det att se ett samhälle som 

sakta förändras och lär sig att inkludera queer. 

9.1 Vidare forskning 
I början av den här uppsatsen klargjordes det tidigt att queerlitteratur är en 

minoritetslitteratur och jag hade gärna sett mer sådan på marknaden. Gällande forskning 

finns det många områden att utforska. Frågan om hur queerlitteratur skrivs har inte 

undersökts på ett antal år och det hade varit intressant med en studie som tar upp ny 

queerlitteratur genom mer än bara en eller ett fåtal böcker. Att uppdatera forskningen är 

viktigt eftersom acceptansen för queer runt om i världen hela tiden förändras. Då Cart 

och Jenkins skrev sin bok hade varken Sverige eller USA gjort homosexuella äktenskap 

lagliga, någonting som säger en del om hur samhället har förändrats. De här 

förändringarna är anledningen till att det är viktigt att komma med ny forskning. 

     Det hade också varit intressant med en djupare undersökning av kvinnlig och manlig 

läsning, inte bara hur läsarna fungerar, utan hur litteratur skrivs för att rikta sig åt 

respektive publik och vad detta har för inverkan på queerlitteratur. Är manlig och 

kvinnlig läsning egentligen en myt? Blir det en myt ju mer jämställt samhället blir? Jag 

vet inte, men jag hade velat veta. 

     I framtiden hoppas jag att sökningar som rör queer och ungdomslitteratur ska ha mer 

att erbjuda. Det är ämnen väl värda att utforska och världen skulle behöva perspektiv på 

hur lite plats det finns för queerpersoner att identifiera sig i litteraturen. 
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