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Abstract 

English title: Who is portrayed in LGBTQ+ youth literature? A study on 

representation and recognition of LGBTQ+ people in the book tips of two 

bibliographies 

Swedish public libraries must pay special attention to children and adolescents and 

offer a wide range of literature that meets the needs of all users. For young 

LGBTQ+ people, literature can provide confirmation and support their identity 

formation. This study therefore examines whether all LGBTQ+ identities are 

represented in youth literature, and what image of LGBTQ+ is conveyed through it. 

This is done by conducting a quantitative content analysis of 57 book tips of 

LGBTQ+ youth novels presented in two bibliographies. Using a coding scheme, the 

contents of the book tips are coded to determine which LGBTQ+ identities are 

represented. The theory used is Axel Honneth's theory of recognition which means 

that people must receive recognition from others in order to develop their identity 

and a positive self-relationship. 

The result shows that a large majority of the novels depict homosexuality. There are 

also a few depictions of bisexuality, trans*, intersex and queer. However, none of 

the novels portray characters who identify as pansexual, asexual or 

nonbinary/intergender/genderqueer. This means that it is primarily homosexuals 

who are recognized through literature and library collections. Other LGBTQ+ 

identities are recognized to a much lesser extent or not at all, which suggests an 

unequal treatment of LGBTQ+ people and the dissemination of a misleading image 

of LGBTQ+. However, there has been a change over time. Both the publication of 

LGBTQ+ youth literature and the diversity of representation have increased over the 

past forty years. Despite the positive trend of inclusion, some LGBTQ+ identities 

still lack representation in the literature and in library collections. 

Nyckelord 

Hbtq+, ungdomar, skönlitteratur, representation, urval, bibliotek, innehållsanalys, 

erkännande 
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1 Inledning 

Kan alla unga hbtq+-personer se sig representerade i ungdomslitteraturen? Det är en 

fråga som väckts under författarens arbete med barn- och ungdomslitteratur på ett 

folkbibliotek och som lett fram till syftet med denna undersökning: att studera vilka 

hbtq+-variationer som representeras i hbtq+-litteratur för ungdomar. Hbtq+ är ett 

paraplybegrepp för personer som på olika sätt utmanar normer om sexualitet och 

kön, bland andra homosexuella, bisexuella, transpersoner, och personer med queera 

uttryck och identiteter (Lundberg, Malmquist & Wurm, 2017, s. 343; RFSL, 2019; 

RFSU, 2019).  

Folkbiblioteket har en viktig samhällsfunktion att vara en öppen plats för alla 

människor oavsett faktorer som ålder, sexualitet eller könsidentitet (International 

Federation of Library Associations and Institutions, 2018, s. 6; Svenska 

Unescorådet, 1995, s. 17). Folkbibliotekets uppdrag är starkt kopplat till litteratur 

och lärande. Alla människor ska finna material som tillgodoser deras behov och 

utbudet ska präglas av allsidighet och kvalitet. Folkbiblioteket ska ägna särskild 

uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att bland annat arbeta för deras frihet, 

trygghet och självsäkerhet och utveckla ett inkluderande och relevant utbud. Detta 

kan i förlängningen stärka barns och ungdomars personlighetsutveckling 

(International Federation of Library Associations and Institutions, 2018, s. 5–7; SFS 

2013:801; Svensk Biblioteksförening, 2003; Svenska Unescorådet, 1995, s. 18). 

Ungdomar som identifierar sig som hbtq+ avviker från samhällets normer om 

sexualitet och kön. Dessa normer utgör föreställningar om vad som är ”normalt” och 

om hur människor ska vara, se ut och leva sina liv (Heimer, 2018, s. 7; RFSL, 

2019). För dessa ungdomar kan folkbiblioteket tänkas fylla flera viktiga funktioner, 

dels som fysisk mötesplats där alla är välkomna, dels som källa till information och 

litteratur. Enligt Tenngart (2012, s. 32–34) utgör litteratur ett verktyg i dessa 

ungdomars identitetsskapande genom bland annat möjligheten att spegla sig i 

karaktärer och händelser och genom att inge känslan av att inte vara ensam. 

Litteraturen kan alltså ge människor bekräftelse och stärka dem som individer. Den 

kan även ge en inblick i och förståelse för hur andra människor är och lever sina liv. 

Litteraturen fungerar på så sätt som ett redskap för att utmana och vidga samhällets 

normer (Heimer, 2018, s. 7–8; Williams & Deyoe, 2014, s. 98). 

Litteraturens identitetsstärkande egenskaper kan kopplas till den tyske filosofen 

Axel Honneths teori om erkännande. Teorin bygger på att människor måste få 

erkännande från andra för att kunna utveckla sin identitet och en positiv 

självrelation (Honneth & Heidegren, 2003, s. 7–8). En negativ eller stereotyp litterär 

skildring kan inte sägas ge ett erkännande som stärker individens självkänsla. Teorin 

i denna undersökning används dock utifrån tanken att unga hbtq+-personer får 

erkännande genom att representeras i litteraturen och folkbibliotekens bestånd. Det 

är alltså förekomsten av litterär representation som ses som en form av erkännande, 

inte hur hbtq+-variationerna framställs. 

Det framstår som viktigt att folkbibliotek tillhandahåller allsidiga och inkluderande 

bestånd av hbtq+-litteratur för ungdomar - både för att erbjuda hbtq+-ungdomar 
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chansen att identifiera sig med andra men också för att erbjuda alla ungdomar 

skildringar av olika sätt att vara och leva. Det är därför intressant och relevant att 

studera vilka som representeras och ges erkännande i hbtq+-litteratur för ungdomar.  

1.1 Problemformulering 
Folkbibliotek är alltså till för alla människor, ska ägna särskild uppmärksamhet åt 

ungdomar och erbjuda allsidig litteratur som motsvarar användarnas behov. Det är 

därför relevant att folkbibliotek arbetar aktivt med hbtq+-litteratur för ungdomar. 

Bibliotekslagen (SFS 2013:801) ger dock inga riktlinjer för vad som är ett allsidigt 

bestånd eller hur arbetet med att utveckla det ska gå till, vilket i praktiken borde 

innebära att det är upp till varje folkbibliotek att välja vad som ska ingå i beståndet. 

Ingrid Atlestam (2010, s. 49) menar att folkbibliotekets främsta uppgift är att göra 

detta urval eftersom det avgör vilka källor till kunskap som finns tillgängliga för 

låntagarna. Såväl internationell forskning som svenska uppsatser visar dock upp 

resultat som tyder på att folkbibliotek ofta erbjuder bristfälliga hbtq+-bestånd 

(Walker och Bates, 2016, s. 271; Williams & Deyoe, 2014, s. 116) och att det även i 

hbtq+-litteraturen förekommer stereotyper. Det saknas en mångfald avseende bland 

annat karaktärers sexualitet och könsidentitet. Normen inom hbtq+-litteraturen 

utgörs av den vite homosexuelle mannen, vilket innebär att inte alla hbtq+-personer 

kan se sig likvärdigt representerade i litteraturen (Helm Hannervik & Lindahl, 2016, 

s. 13, 22; Håkansdotter, 2019, s. 23; Jiménez, 2015, s. 407–408, 415, 418–419; 

Jardine, 2013, s. 240, 255; Nilsson, 2019, s. 21–22). 

Bibliotekarier som arbetar med beståndsutveckling behöver kompetens om hbtq+-

personers behov och möjligtvis finna nya vägar för att hitta relevant litteratur som 

tillgodoser dem (Downey, 2013, s. 105; Robinson, 2016, s. 165; Walker & Bates, 

2016, s. 280–281; Williams & Deyoe, 2014, s. 115). Ett redskap kan vara 

bibliografier, det vill säga förteckningar och beskrivningar av böcker 

(Nationalencyklopedin, u.å.). De kan fungera som en läsguide och som underlag för 

litteraturförmedling och vid urvalsarbetet (BTJ, 2019). Det kan därför tänkas att 

dessa bibliografier förmedlar en bild av hbtq+ som påverkar bibliotekarier i deras 

urval av litteratur. I förlängningen kan det därför ha en effekt på bibliotekens 

bestånd och vilka som representeras i och får erkännande genom dem. Denna 

undersökning kommer därför studera representationen av hbtq+-variationer i de 

boktips på ungdomsromaner med hbtq+-tematik som presenteras i två bibliografier, 

och vilken bild av hbtq+ de förmedlar. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet är att studera vilka hbtq+-variationer som representeras och ges erkännande i 

hbtq+-litteratur för ungdomar, utifrån två bibliografiers boktips. Syftet är även att 

studera vilken bild av hbtq+ som förmedlas till bibliotekarier och läsare genom 

dessa boktips.  

Följande tre frågeställningar används för att besvara syftet: 

1. Vilka hbtq+-variationer skildras och ges erkännande i bibliografiernas 

boktips? 

2. Vilken bild av hbtq+ förmedlas genom bibliografiernas boktips?  
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3. Märks någon förändring över tid avseende vilka hbtq+-variationer som 

skildras och ges erkännande, samt den bild av hbtq+ som förmedlas? 

1.3 Förklaring av begrepp 
Det finns många begrepp kopplade till hbtq+ och normer. Ett flertal av dem är 

betydelsefulla i denna uppsats. För att ge läsaren en förståelse för vad de innebär ges 

en förklaring i detta avsnitt.   

Asexuell: Ett begrepp som vanligtvis avser en person som inte känner sexuell 

attraktion, inte har någon sexlust eller inte önskar inkludera andra i sin sexuella 

praktik (Lundberg, Malmquist & Wurm, 2017, s. 340; RFSL, 2019). 

Bisexuell: En person med förmåga att bli kär i och/eller attraherad av människor 

oavsett kön (RFSL, 2019).  

Genderqueer: En person som identifierar sig som mellan eller bortom 

könskategorierna kvinna och man. Genderqueer kan användas synonymt med 

begreppen ickebinär och intergender (RFSL, 2019).  

Hbtq+: Ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och 

personer med queera uttryck och identiteter. Begreppets H och B handlar om 

sexualitet, alltså vem en person har förmåga att bli kär i eller attraherad av. 

Begreppets T handlar om könsidentitet, alltså vem en person är och hur denne 

definierar och uttrycker sitt kön (man, kvinna eller något annat, till exempel icke-

binär). Begreppets Q kan röra både sexualitet, könsidentitet, relationer och sexuell 

praktik men kan också vara ett uttryck för ett kritiskt förhållningssätt till rådande 

normer. Plustecknet markerar inkludering av fler grupper och kategorier som 

utmanar normer om sexualitet och kön. Det finns inte någon koppling mellan 

sexualitet och könsidentitet. En transperson kan vara hetero-, bi- eller homosexuell, 

precis som en cisperson kan vara hetero-, bi- eller homosexuell (Lundberg, 

Malmquist & Wurm, 2017, s. 343; RFSL, 2019; RFSU, 2019).  

Heteronorm: Ett system av normer som påverkar vår förståelse av kön och 

sexualitet. Människor förväntas vara antingen kvinna och feminin eller man och 

maskulin. Alla människor förväntas vara heterosexuella. Att passera inom normen 

ger ekonomiska, politiska och sociala fördelar (RFSL, 2019). 

Heterosexuell: En person med förmåga att bli kär i och/eller attraherad av någon av 

ett annat kön än det egna (RFSL, 2019).   

Homosexuell: En person med förmåga att bli kär i och/eller attraherad av någon av 

samma kön (RFSL, 2019).  

Ickebinär: En person som identifierar sig som mellan, bortom eller med båda 

könskategorierna kvinna/man. Begreppet kan användas övergripande för olika 

könsidentiteter som inte följer tvåkönsnormen, till exempel intergender eller 

genderqueer, och behöver inte betyda samma sak för alla. Vissa ickebinära personer 

känner sig som både man och kvinna, andra befinner sig mellan dessa två kategorier 

och många identifierar sig inte med något kön alls. En del ickebinära vill förändra 

kroppen med hormoner och/eller kirurgi (RFSL, 2019). 
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Intergender: En person som identifierar sig som mellan eller bortom 

könskategorierna kvinna och man. Begreppet kan användas synonymt med 

ickebinär och genderqueer (RFSL, 2019). 

Intersex: Ett begrepp som inkluderar ett antal olika tillstånd och diagnoser. 

Intersexvariationer är medfödda tillstånd i vilket könskromosomerna, könskörtlarna 

(testiklar eller äggstockar) eller könsorganens utveckling är atypisk. Intersex är 

alltså inte kopplat till sexualitet. En person med intersexvariation kan kalla sig för 

intersexperson. Det går att vara intersex och man, kvinna eller något annat (RFSL, 

2019).  

Kön: Ett begrepp som oftast används för att särskilja människor utifrån grupperna 

kvinnor och män. Kön är dock mycket mer komplext än så och kan brytas ned i fyra 

olika delar: 

• Biologiskt kön: Definieras utifrån fysiska könsmarkörer, som inre och yttre 

könsorgan, könskromosomer och hormonnivåer. Kroppsligt finns det inte 

bara två kön – det kan ses som en skala. 

• Juridiskt kön: Det kön som står registrerat i folkbokföringen, i pass, 

legitimation och som även framgår av den näst sista siffran i svenska 

personnumer. Alla barn som föds i Sverige tilldelas ett av två juridiska kön, 

baserat på om barnet har snopp eller snippa. 

• Könsidentitet: En persons självupplevda kön, alltså det kön personen känner 

sig som (kvinna, intergender, genderqueer, ickebinär, man med mera). 

• Könsuttryck: Hur en person uttrycker sitt kön genom attribut som kläder, 

kroppsspråk, frisyr, röst med mera (Lundberg, Malmquist & Wurm, 2017, s. 

340; RFSL, 2019).  

Normer: Föreställningar och förväntningar på hur människor ska vara, se ut och 

leva sina liv. Normer handlar om vad som ses som ”normalt” och är ofta kopplade 

till vad majoriteten av befolkningen är eller gör (Heimer, 2018, s. 7). 

Pansexuell: En person med förmåga att attraheras sexuellt av personer oavsett kön. 

Till skillnad från bisexuell, som kan anses avse två kön, antyder ordet pan att det 

finns ett spektrum av kön. Det är alltså en sexualitet bortom tvåkönsnormen (RFSL, 

2019).  

Queer: Queer går emot idén om sexualitets- och könsnormer som kategoriserar 

människor och visar hur de ska leva i relationer och uttrycka sina kön. Queer kan 

också röra sexuell läggning, könsidentitet, relationer och sexuell praktik. Queer är 

alltså ett brett begrepp: det finns en queerteori inom den akademiska världen, 

queeraktivism och personer som kallar sig själva queer. Vissa identifierar sig 

som queer för att inte behöva definiera sin sexualitet eller sitt kön, andra ser det som 

ett sätt att beskriva sin sexualitet eller könsidentitet. (RFSL, 2019; RFSU, 2019). 

Sexualitet: Handlar om vem en person blir kär i eller attraherad av. Enligt svensk 

diskrimineringslag finns det tre olika sexuella läggningar: hetero-, bi- och 

homosexuell. Det används dock fler begrepp för att beskriva sexualitet i praktiken 

(RFSL, 2019, RFSU, 2019).  



 

5(39) 

 

Transperson: En person som inte alls eller delvis inte identifierar sig med det kön 

personen tilldelats vid födseln. Det kan också innebära att personen inte följer 

rådande normer för hur en person med ett visst juridiskt kön ska vara, förutsatt att 

personen själv identifierar sig som transperson. Ordet trans är latin för 

”överskridande”. Begreppet rör könsidentitet och könsuttryck och har ingenting med 

sexualitet att göra. Transperson är ett paraplybegrepp med många undergrupper, 

som transsexuell och transvestit, och det går att vara transperson på många olika 

sätt. För att inkludera alla former av transidentiteter kan en asterisk användas efter 

ordet trans – trans* (Lönnlöv, 2014, s. 86; RFSL, 2019). 

Transsexuell: En medicinsk diagnos som är en förutsättning för att få tillgång 

till ett nytt juridiskt kön och underlivskirurgi i Sverige.  Transsexuella 

personer får även annan könsbekräftande vård, som exempelvis 

hormonbehandling, överkroppskirurgi och röstträning. Denna process för att 

förändra kroppen kallas transition. Transsexualism har ingenting med 

personens sexualitet att göra, en transsexuell person kan vara hetero, bi, pan, 

asexuell, homo eller något annat (RFSL, 2019). 

Tvåkönsnorm: Den norm enligt vilken alla människor tillhör ett av två befintliga 

kön, att dessa kön är olika och medför vissa egenskaper samt förhåller sig till 

varandra på vissa sätt. Detta delar upp människor i två grupper och förutsätter att 

skillnaden mellan dessa grupper är större än skillnaden mellan de personer som 

”tillhör” de olika grupperna. Tvåkönsnormen genomsyrar alla sociala institutioner 

och funktioner i samhället (RFSL, 2019).  

1.4 Avgränsning och förtydligande 
Som redan förklarats finns det många begrepp kopplade till hbtq+. Vissa är lättare 

att definiera än andra. I denna undersökning används sexualitet, könsidentitet och 

queer som tre huvudspår inom hbtq+. Sexualitet avser i detta fall de variationer 

inom hbtq+ som handlar om vem en person har förmåga att bli kär i eller attraherad 

av (exempelvis bisexuell, pansexuell och homosexuell) (RFSL, 2019). Könsidentitet 

används här som samlingsbegrepp för alla variationer kopplade till kön, även om 

alla inte nödvändigtvis hänger samman med en persons identitet. Det kan 

exempelvis handla om en persons självupplevda kön, sätt som en person uttrycker 

sitt kön på eller en persons medfödda tillstånd i vilket könskromosomerna, 

könskörtlarna eller könsorganens utveckling är atypisk (RFSL, 2019). Queer är ett 

brett begrepp som går emot kategoriserande sexualitets- och könsnormer. Begreppet 

kan användas av människor som inte vill definiera sin sexualitet eller könsidentitet 

eller som ett sätt att faktiskt beskriva dem (RFSL 2019; RFSU, 2019).  

Undersökningen ämnar studera vilka hbtq+-variationer som representeras i hbtq+-

litteratur för ungdomar. Som tidigare nämnts behöver representation inte 

nödvändigtvis innebära en positiv skildring och ett erkännande. Stereotypa eller 

negativa skildringar kan inte sägas ge erkännande och stärka individers självkänsla, 

de kan tvärtom tänkas ha en negativ inverkan. Denna undersökning fokuserar dock 

inte på hur olika hbtq+-variationer skildras utan på hur ofta de gör det. I detta fall 

ses representation som en form av erkännande.  
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Det empiriska materialet avgränsas till två bibliografiers boktips av 

ungdomsromaner med hbtq+-tematik. Det är alltså inte hela bibliografierna som 

studeras utan ett urval av de boktips de presenterar. De två bibliografierna 

presenteras närmare i avsnitt 4.3. Materialet avgränsas även till att beröra 

ungdomsromaner som är skrivna på svenska eller översatta till svenska. Det anses 

ge ett tillräckligt omfattande empiriskt material för att kunna genomföra 

undersökningen och besvara dess frågeställningar. En tydligare beskrivning av 

ungdomsromaner och av urvalsarbetet ges i avsnitt 4.3.  

Med bibliotek avses folkbibliotek, om inte annat anges.  

2 Kunskapsläge 

I det föregående kapitlet presenterades en inledning till ämnet, en formulering av 

dess problem, det syfte och de frågeställningar som ligger till grund för 

undersökningen, förklaringar av relevanta begrepp och undersökningens 

avgränsningar. I detta kapitel beskrivs kunskapsläget rörande litteraturens 

identitetsstärkande egenskaper, ungdomslitteraturens utveckling och representation, 

hbtq+-personers informationsbehov och bibliotekens arbete för målgruppen. 

Innehållet presenteras utifrån två huvudområden: Litteratur, identitet och hbtq+ och 

Bibliotek och hbtq+. Det är i första hand vetenskaplig forskning som presenteras 

men då denna har ett fokus på framförallt amerikanska förhållanden ägnas även en 

mindre del åt svensk litteratur och svenska uppsatser.  

2.1 Litteratur, identitet och hbtq+ 
Att litteratur kan ha en positiv inverkan på människors identitetsskapande och 

förståelse för andra framgår tydligt i forskningen. Williams och Deyoe (2014, s. 98) 

förklarar detta som att allsidig litteratur som skildrar en bredd av karaktärer och 

kulturer fungerar som både speglar och fönster för läsarna - litteraturen speglar 

erfarenheter som läsaren känner igen sig i eller fungerar som ett fönster som ger 

inblick i andra människors liv. 

Att kunna spegla sig själv och sina erfarenheter i litteratur kan för ungdomar i 

allmänhet, och kanske hbtq+-ungdomar i synnerhet, stärka självbilden, ge en känsla 

av att andra går igenom samma sak, motverka känslan av ensamhet och erbjuda 

möjlighet att utforska sin egen sexualitet och identitet. Om dessa ungdomar inte ser 

sig reflekterade i litteraturen kan det skapa en känsla av att vara osynlig i samhället, 

medan positiva och realistiska litteraturskildringar av hbtq+-personer har en positiv 

inverkan på målgruppens psykiska hälsa (Jardine, 2013, s. 258; Jiménez, 2015, s. 

418; Oltmann, 2016, s. 9–10; Walker & Bates, 2016, s. 270–271; Williams & 

Deyoe, 2014, s. 98).  

Att genom litteraturen få en inblick i andra människors liv vidgar läsarens vyer och 

perspektiv, fungerar som ett stöd för personer som arbetar med eller känner hbtq+-

personer, ökar medvetenheten för hbtq+-frågor och kan på sikt öka toleransen för 

alla människor i samhället (Hughes-Hassel, Overberg & Harris, 2013, s. 13; Jardine, 

2013, s. 258; Walker & Bates, 2016, s. 270–271; Williams & Deyoe, 2014, s. 98). 
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Tonårsperioden innebär för de flesta människor en process av att utveckla 

självförståelse och forma sin identitet. I det heterosexuella samhället kan denna 

process vara svår för hbtq+-ungdomar. Det kan finnas få vuxna hbtq+-förebilder, 

många tvingas utstå diskriminering och mobbing och gruppen ligger i riskzonen för 

att drabbas av psykisk ohälsa. Dessa ungdomar behöver få möjlighet till 

självbekräftelse (Hughes-Hassel, Overberg & Harris, 2013, s. 2, 13; Robinson, 

2016, s. 163). Litteratur kan, som beskrivits, både ge denna självbekräftelse och 

fungera som ett redskap för ökad tolerans.  

2.1.1 Den moderna ungdomslitteraturens utveckling och teman 

I boken Från fabler till manga 2 beskriver Boglind och Nordenstam (2016, s. 23) 

den moderna ungdomsromanens framväxt och utveckling, med början i 

efterkrigstidens Västeuropa och USA. Ett centralt motiv i ungdomslitteraturen är 

identitetssökande. Ungdomar utvecklas och formas som människor och det 

föranleder funderingar om vem man är, vem man vill vara, vem man görs till, vilka 

relationer man har till andra människor och till samhället. Ungdomslitteraturen är 

sammankopplad med ungdomskulturen. Denna kan ta sig olika yttringar, som ger 

ungdomar möjligheten att söka och utveckla sin identitet på olika sätt, och förändras 

över tid (Boglind & Nordenstam, 2016, s. 10–11, 23, 41).  

Identitetssökande i litteraturen tar sig olika uttryck i förhållande till rådande 

ungdomskulturella yttringar. I de raggar-, mods- och hippiekulturer som råder på 

1950- och 1960-talen behandlas identitet i förhållande till klass. 1960- och 1970-

talen präglas av en politisk inriktning där tabun överskrids och ämnen som 

exempelvis sexualitet och könsroller lyfts. På 1970- och 1980-talen blir litteraturen 

mer personorienterad och psykologiskt inriktad, med skildringar av bland annat sex 

och samlevnad och socialt engagemang. Musiken får en större betydelse kopplat till 

identitet och kön. Flickor ges också ny möjlighet att vara starka och fria genom den 

pojkförklädnad och könsöverskridning som växer fram i litteraturen under 1980-

talet. På 1990-talet är klass och kön fortfarande viktiga aspekter, men ökad 

migration och globalisering leder även till att identiteten tematiseras utifrån 

etnicitet. Kombinationen av klass, kön, etnicitet och sexualitet som 

identitetssökande faktorer är tydlig under början av 2000-talet. På 2010-talet 

kännetecknas ungdomsromanen av stor utgivning och en mångfald i tematik. 

Utgivningen är rekordstor år 2015, jämfört med tidigare år (Boglind & Nordenstam, 

2016, s. 11–12, 21, 26, 28–29, 31–32).  

Kärlek och sexualitet är också vanliga motiv i ungdomslitteraturen. På 1970-talet 

börjar heteronormen försiktigt att ifrågasättas. Inger Edelfeldts roman Duktig pojke 

från 1977 är ett tidigt exempel på en roman om samkönad kärlek. Värt att notera är 

att homosexualitet vid denna tidpunkt är klassat som en sjukdom i Sverige (fram till 

år 1979). Edelfeldt är alltså tidig med att gestalta homosexualitet men framförallt är 

hon en föregångare till att problematisera samhällets normer snarare än sexualiteten 

i sig. I de tidiga skildringarna av homosexualitet är det företrädesvis manliga 

karaktärer som lyfts fram, i både amerikansk och svensk kontext. Under 1970-talet 

utkommer en svensk roman, Marie-Louise Wallins Tovan, som skildrar lesbisk 

kärlek. Det är dock först på slutet av 1990-talet som kvinnlig homosexualitet blir 

mer vanligt förekommande. Under 2010-talet blir homosexualitet överlag ett allt 
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vanligare motiv i svenska ungdomsromaner. Svenska romaner om andra hbtq+-

variationer är däremot ovanliga. Heteronormen utmanas alltmer till följd av 

gestaltningar av andra sexualiteter än heterosexualitet, men är fortfarande tydlig i 

litteraturen (Boglind & Nordenstam, 2016, s. 10, 42–46).  

2.2 Bibliotek och hbtq+ 

2.2.1 Hbtq+-personers informationsbehov och informationsbeteende 

Majoriteten av all information genomsyras av heteronormen. Det krävs därför 

tillgång till information som riktar sig specifikt mot hbtq+-personer och deras 

behov, som speglar hela hbtq+-spektrumet, som är vetenskaplig och objektiv och 

som även når utanför hbtq+-gemenskapen (Schaller, 2011, s. 100, 103, 105, 109).  

Walker och Bates (2016, s. 270) sammanställer några vanliga områden som hbtq+-

ungdomar behöver information inom. Det rör sig bland annat om information om 

sexuell hälsa, ”komma ut”-processen, självacceptans, hbtq+-historia samt 

skönlitteratur med hbtq+-karaktärer. Informationsbehoven ser dock olika ut även 

inom hbtq+-gemenskapen. Transpersoner, som är en del av hbtq+-spektrumet som 

ofta förbises, tenderar att ha andra och mer långvariga behov av information rörande 

sin identitet än exempelvis homo- eller bisexuella. Behoven handlar i början om att 

undersöka sin identitet, ta del av andras erfarenheter och finna stöd och rådgivning. 

Därefter kan behoven beröra bland annat juridiska frågor och medicinsk information 

(Jardine, 2013, s. 240, 243–244; Walker & Bates, 2016, s. 270).  

Hbtq+-personers informationsbehov och informationsbeteende beskrivs som 

ambivalent. Dels finns behovet av tillgänglighet och synlighet, dels behovet av 

anonymitet. För personer som ännu inte “kommit ut” eller som av andra skäl inte är 

öppna med sin identitet, kan steget att be om hjälp vara stort (Schaller, 2011, s. 106, 

109). Att låna hbtq+-litteratur på bibliotek kan innebära att ofrivilligt ”komma ut” 

eftersom bibliotekarier och andra låntagare kan se vad som lånas (Robinson, 2016, 

s. 164–165). Walker & Bates (2016, s. 270) nämner en studie där 73% av de 

tillfrågade hbtq+-personerna kände sig obekväma med att fråga bibliotekarier om 

hjälp för att finna hbtq+-information. Det är antagligen därför hbtq+-litteratur 

cirkulerar 20% mer via självutlåning än via utlåning av personal (Jardine, 2013, s. 

245). 

Deltagarna i Schallers (2011, s. 104) studie menar att de i första hand vänder sig till 

vänner inom hbtq+-gemenskapen för att få information. Därefter anses böcker och 

internet vara de viktigaste informationskällorna. Internet beskrivs också av Jardine 

(2013, s. 244) som den informationskälla som många transpersoner föredrar att 

använda. Det tillåter dem att söka information anonymt och ger tillgång till 

information som normalt är mer omfattande och aktuell än den som biblioteken 

erbjuder. Det framgår alltså att det inte enbart är information som efterfrågas utan 

att även fiktiva berättelser i tryckt format är av vikt för unga hbtq+-personer. 

Litteraturen som erbjuds behöver tillgodose många olika behov och tilltala många 

olika människor. 
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2.2.2 Bibliotekens roll och utbud 

Utbudet av hbtq+-litteratur för ungdomar ser olika ut inom olika bibliotekstyper 

eftersom de har olika uppdrag och målgrupper. Akademiska bibliotek har ofta ett 

mindre bestånd av hbtq+-litteratur för ungdomar än folk- och skolbibliotek, som 

erbjuder ungdomslitteratur för nöjesläsning och kunskapshämtning (Williams & 

Deyoe, 2014, s. 115).  

Skolbiblioteken kan både stötta hbtq+-ungdomar och sprida kunskap och förståelse 

bland studenter och personal, genom att erbjuda positiva och realistiska 

litteraturskildringar av hbtq+. Det kan i förlängningen leda till ökad tolerans och 

skapa en tryggare miljö i skolan och samhället (Hughes-Hassell, Overberg & Harris, 

2013, s. 13–14; Robinson, 2016, s. 161, 163). Walker och Bates (2016, s. 272–274, 

279) undersökning visar dock att användningen av skolbibliotek för att finna hbtq+-

relaterad information är låg. Det beror dels på en rädsla för att ofrivilligt bli 

påkommen som hbtq+-person av andra elever eller personal, på okunskap om att 

skolbibliotek tillhandahåller hbtq+-information och, kanske främst, på att 

representationen av hbtq+ ofta är bristfällig och att dessa ungdomar fortfarande är 

en försummad grupp (Hughes-Hassell, Overberg & Harris, 2013, s. 13–14; 

Robinson, 2016, s. 161, 163).  

För unga hbtq+-personer kan folkbiblioteken därför utgöra en viktig institution där 

de kan finna litteratur som speglar och stärker dem och hjälp att diskret finna svar 

på sina frågor. Det är dock inte enbart bibliotekens litteratur som är viktig. 

Biblioteken fungerar också som trygga platser fria från fördomar och mobbing 

(Oltmann, 2016, s. 16; Robinson, 2016, s. 163–164; Schaller, 2011, s. 106). 

Biblioteken utgör alltså viktiga fysiska platser och källor till information och 

litteratur. Utifrån detta ses det som viktigt att de arbetar aktivt för hbtq+-personer. 

Av den anledningen bör bibliotekarier utveckla allsidiga bestånd för att alla 

individer och familjer ska speglas i litteraturen (Hughes-Hassel, Overberg & Harris, 

2013, s. 2, 13; Jardine, 2013, s. 258; Williams & Deyoe, 2014, s. 99, 101).  

Walker och Bates (2016, s. 271) menar dock att trots fördelarna med att erbjuda ett 

hbtq+-bestånd av hög kvalitet, förblir bibliotekens arbete för denna målgrupp 

överlag bristfällig. 15% av de undersökta biblioteken i Williams och Deyoes (2014, 

s. 116) undersökning har inga av de titlar som finns med på forskarnas checklista för 

hbtq+-litteratur. Vad beror detta på? En orsak kan vara synen på hbtq+. I USA, där 

majoriteten av den vetenskapliga forskningen bedrivits, anses sexualitet generellt 

vara ett kontroversiellt ämne (Williams & Deyoe, 2014, s. 101) och det förekommer 

att bibliotekarier är obekväma med att köpa in denna litteratur eller saknar 

kunskaper för att möta målgruppens behov (Oltmann, 2016, s. 7-9; Walker & Bates, 

2016, s. 276-277).  

Robinson (2016, s. 164–165) nämner fler möjliga förklaringar. Många hbtq+-

personer avstår från att fråga om hjälp eller att framföra inköpsförslag till följ av 

anonymitetsbehovet. Denna grupp kan då framstå som obefintlig för bibliotekarier, 

som därför avstår från att köpa in hbtq+-relaterad litteratur. Behovet av anonymitet 

kan också leda till att böcker stjäls eller läses i avskildhet och sedan göms undan, 

vilket kan tänkas påverka beståndet negativt. En annan möjlig orsak är att 

bibliotekens hbtq+-litteratur inte lånas ut så ofta eller anses föråldrad och därför 
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gallras bort. Det verkar dock troligt att vissa bibliotek helt enkelt inte prioriterar att 

utveckla mångfalden i bestånden för unga (Williams & Deyoe, 2016, s. 115). 

2.2.2.1 Bibliotekariers kompetens och arbete 

Ungdomars tillgång till hbtq+-litteratur beror till stor del på besluten hos enskilda 

bibliotekarier (Hughes-Hassell, Overberg & Harris, 2013, s. 13). Det är därför 

viktigt att bibliotekarier fokuserar på hbtq+-ungdomars behov och att alla hbtq+-

ungdomar kan spegla sig själva i biblioteket och dess bestånd (Robinson, 2016, s. 

169). Fungerar det i praktiken? 

Walker och Bates (2016, s. 269) och Oltmann (2016, s. 1–2) undersöker 

skolbibliotekariers syn på arbetet med hbtq+-litteratur på skolbibliotek i 

Storbritannien och USA. Även om de flesta är positivt inställda till arbetet med 

denna litteratur visar resultatet en variation i hur de uppmärksammar och svarar mot 

målgruppens behov och hur deras kompetens avseende hbtq+ ser ut. Vissa 

skolbibliotekarier anser det självklart att beståndet ska reflektera hela befolkningen 

och arbetar aktivt för hbtq+-ungdomar. Andra förhåller sig mer likgiltiga till arbetet 

med hbtq+-litteratur och vissa tvekar inför, eller rentav undviker, att köpa in 

romaner som potentiellt kan orsaka starka känslor och upprördhet i samhället. Detta 

ses som en form av självcensur vilket är problematiskt om man betänker att hbtq+-

litteratur är betydelsefull för många människor. Det går också emot centrala delar av 

bibliotekarieyrket – att tillgodose alla användares behov och att vara rättvis och 

eftertänksam vid utvecklingen av bestånden (Downey, 2013, s. 104, 106–107; 

Oltmann, 2016, s. 7–9, 15-16; Walker & Bates, 2016, s. 276, 279).  

Downey (2013, s. 105–106) menar att självcensur ofta beror på ett antal myter som 

bibliotekarier kan falla för. Några av dessa är att det är svårt att hitta hbtq+-

litteratur, att hbtq+-litteratur inte lånas ut på biblioteket och att det inte finns hbtq+-

personer i det aktuella lokalsamhället. Downey (2013, s. 105–106) bemöter dessa 

myter genom att fokusera på bibliotekens och bibliotekariernas uppdrag. Även om 

utlåningsstatistiken och inköpsbudgeten är låg är hbtq+-litteraturen viktig. Den läses 

ofta i avskilda delar av biblioteket utan att lånas ut. Att litteraturen inte har höga 

utlåningssiffror behöver alltså inte innebära att den inte läses eller har en given plats 

på biblioteken. Om hbtq+-litteraturen helt väljs bort sänder det signaler om vad 

biblioteket anser vara värdefullt, och vad som inte är det. Mellan 3–10% av alla 

människor antas identifiera sig som hbtq+ och hbtq+-ungdomar växer upp i alla 

typer av samhällen. Behovet av hbtq+-litteratur finns överallt. 

Forskningen tyder alltså på att bibliotekarier ofta saknar nödvändiga kunskaper för 

att kunna tillgodose unga hbtq+-personers behov. Walker och Bates (2016, s. 280–

281) menar att bibliotekarier generellt befinner sig på inkompetens-stadiet när det 

kommer till arbetet med hbtq+-ungdomar. Det ges flera förslag på förbättrade 

arbetssätt i forskningen. Det första steget är att bibliotekarier erkänner sin eventuella 

osäkerhet och sina fördomar och att det kan påverka beståndet negativt (Downey, 

2013, s. 106). Bibliotekarier måste utgå från bibliotekens uppdrag och användare 

vid urval och utveckling av bestånd (Williams & Deyoe, 2014, s. 115). Walker och 

Bates (2016, s. 279–281) beskriver ett antal utvecklingspunkter som kan förbättra 

bibliotekariers kompetens och arbetssätt. Till dessa hör att:  
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• Tillhandahålla ett större och bredare utbud av hbtq+-resurser, i både fysiska 

och digitala format. 

• Lyfta hbtq+-resurser och -tjänster och öppna upp för diskussion kring 

ämnen som sexualitet och könsidentitet. 

• Säkerställa att hbtq+-resurserna är lättillgängliga så att låntagarna själva kan 

hitta dem på ett diskret sätt utan att behöva be om hjälp. 

• Aktivt arbeta för att utveckla sin kompetens kring hbtq+-ungdomars 

informationsbehov. 

När det kommer till inköp av hbtq+-litteratur kanske det krävs andra metoder än vid 

inköp av annan litteratur. Bibliotekarier kan behöva vända sig till alternativa källor, 

finna nya kanaler och börja samverka med andra, något som inte behöver vara så 

tidskrävande eller svårt som många verkar tro (Downey, 2013, s. 105; Robinson, 

2016, s. 165). Hbtq+-bestånd av hög kvalitet visar att bibliotekarier tar uppgiften 

som informationsförmedlare på allvar och arbetar för rättvisa, inkludering och alla 

människors tillgång till information (Downey, 2013, s. 105–106). 

Majoriteten av de vetenskapliga artiklarna i detta kapitel redovisar amerikanska 

förhållanden. Flera artiklar nämner bibliotekarier som verkar i konservativa, kristna 

samhällen (Oltmann, 2016, s. 9), som beskriver sexualitet som ett kontroversiellt 

ämne (Williams & Deyoe, 2014, s. 101) och som påverkas av faktorer utifrån, som 

samhällets värderingar (Walker & Bates, 2016, s. 278). Dessa omständigheter 

verkar påverka synen på om och hur biblioteken ska arbeta med hbtq+-litteratur på 

sätt som, enligt författarens egna erfarenheter från arbete på folkbibliotek, inte 

verkar vara fallet i Sverige.  

2.2.2.2 Representation 

Att tillhandahålla ett bestånd som representerar olika individer, familjer och 

livserfarenheter är ett sätt för biblioteken att få fler människor att känna sig 

välkomna och inkluderade på biblioteket. På många bibliotek erbjuds ändå unga 

hbtq+-personer få representationer av människor som dem själva (Williams & 

Deyoes, 2014, s. 117).  

Jiménez (2015, s. 406, 409–410), som utgår från ett amerikanskt sammanhang, 

menar att litterära priser påverkar det litterära landskapet. Bland vinnarna av 

litteraturpriser är karaktärer från etniska och religiösa minoriteter och hbtq+-

spektrumet ofta underrepresenterade. Hon undersöker därför två litteraturpriser som 

fokuserar på just hbtq+ och hur representationen sett ut i vinnarromanerna under 

åren 2000–2013. Det råder en inkluderande trend inom litteraturen och skildringen 

av hbtq+-karaktärer ökar. Faktum är att antalet romaner med hbtq+-karaktärer 

fyrdubblades under den femårsperiod som föregick studien. Trots denna ökade 

inkludering visar resultatet att det även inom hbtq+-litteraturen förekommer en 

snedvriden skildring av karaktärer och att många hbtq+-element saknas. Det är 

tydligt att den vite homosexuelle mannen utgör normen. I 13 av 21 undersökta 

romaner är protagonisten bög, i 5 av dem är protagonisten lesbisk och i en av dem 

skildras en transperson. Ingen av protagonisterna i dessa 21 romaner är bisexuell 

eller queer (Jiménez, 2015, s. 407–408, 415, 418–419). Jardine (2013, s. 240, 255) 

kommer fram till liknande resultat i sin artikel som fokuserar på personer som 
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identifierar sig som trans. Även hon menar att det företrädesvis är homosexuella 

karaktärer som skildras och att transpersoner inte får samma utrymme i litteraturen. 

Det är viktigt att alla hbtq+-identiteter som ofta förbises, som bisexuella, 

transpersoner, asexuella och intersexpersoner, också representeras (Walker & Bates, 

2016, s. 280). 

Robinson (2016, s. 164) utgår i sin studie från folkbibliotek i USA, och menar att 

hbtq+-medier ofta är konservativa, saknar mångfald, visar vuxna författares ofta 

orealistiska tolkningar av ungdomars liv och i värsta fall sprider otillförlitlig 

information. Bland unga hbtq+-personer förekommer också bilden av att 

bibliotekarier inte alltid är insatta i ämnet och att bibliotekens bestånd främst består 

av de mest kända författarna och mainstream gaylitteratur. Biblioteken upplevs inte 

erbjuda lika pålitliga, tillgängliga och tillfredställande böcker med hbtq+-innehåll 

som exempelvis större bokhandlare (Schaller, 2011, s. 106–107). 

Representationen i en svensk kontext beskrivs i flera svenska uppsatser. Det 

beskrivs som viktigt att litteraturen och bibliotekens bestånd är representativa för 

alla delar av hbtq+-gemenskapen. Många svarspersoner uppger att de kan eller 

delvis kan identifiera sig med hbtq+-litteraturen. Det framkommer dock att 

litteraturen upplevs som traditionell och att det förekommer stereotyper, att det 

oftast är homo- och bisexuella personer (främst manliga) som skildras och att hbtq+ 

huvudsakligen skildras som kopplat till sexualitet. Det finns därför en oro för att 

vissa delar av hbtq+ glöms bort och för att en bristande representation kan leda till 

en missvisande bild av hbtq+. Biblioteken bör därför utveckla sina bestånd med fler 

och nyare böcker som representerar en större mångfald (Helm Hannervik & 

Lindahl, 2016, s. 13, 22; Håkansdotter, 2019, s. 23; Nilsson, 2019, s. 21–22). 

3 Teori 

I det föregående kapitlet beskrevs kunskapsläget inom hbtq+, litteratur och 

bibliotek. Det framkom att litteratur kan bidra till att utveckla människors identiteter 

och stärka deras självbilder. Utifrån det kan litteratur tänkas ge människor 

bekräftelse och erkännande för de individer de är. Litteraturens identitetsstärkande 

egenskaper kopplas därför till Axel Honneths teori om erkännande, som kommer att 

användas som teoretiskt ramverk i denna undersökning. I följande kapitel beskrivs 

teorin och hur den kommer att användas för att analysera undersökningens 

empiriska material.   

3.1 Honneths teori om erkännande  
Kärnan i den tyske filosofen Axel Honneths teori om erkännande är att det krävs 

erkännande från andra för att en människa ska kunna utveckla sin personliga 

identitet och en positiv relation till sig själv (Honneth & Heidegren, 2003, s. 7–8). 

Genom ömsesidigt erkännande kan människor utveckla självförtroende, självrespekt 

och självkänsla, som ligger till grund för att kunna förverkliga sig själv (Anderson, 

2011, s. 53–54). Kampen för detta erkännande ses som moraliskt motiverad. En 

människa har både en moralisk skyldighet och rättighet – skyldigheten att behandla 

andra så att de kan utveckla positiva självrelationer och rättigheten att själv bli 
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behandlad på detta sätt. Ett förvägrat erkännande ses som en moralisk kränkning 

(Honneth & Heidegren, 2003, s. 7, 12, 98, 106–107).  

För att uppnå en positiv och intakt självrelation måste människor alltså få 

erkännande av andra. Erkännande beskrivs utifrån tre olika former. I den första 

formen erkänns den enskilde som en individ vars behov och önskningar har ett unikt 

värde för någon annan, som en förälder eller vän. Erkännandet bygger på 

känslomässig omtanke om den andres välgång och kännetecknas av omsorg och 

kärlek. Den andra formen bygger på likabehandling och den enskilde erkänns som 

en individ med samma moraliska tillräknelighet som alla andra, genom att ges 

moralisk respekt. I den tredje formen erkänns den enskilde som en person vars 

förmågor är värdefulla för andra inom samma gemenskap. Erkännandet utgår från 

en omtanke om den andres välgång mot bakgrund av de gemensamma målen, och 

kännetecknas av uppskattning, solidaritet och lojalitet (Honneth & Heidegren, 2003, 

s. 11, 106–108).  

Vad innebär det då för en person att nekas erkännande? Moraliska kränkningar och 

orätt presenteras även de i tre olika former. Den första formen innebär kränkningar 

som berövar en person tryggheten att åtnjuta ett fysiskt välbefinnande, som 

exempelvis misshandel och våldtäkt. Den andra formen innebär kränkningar mot en 

persons moraliska tillräknelighet, som exempelvis olika grader av svek och 

bedrägeri. Den tredje formen innebär att en person förödmjukas eller blir respektlöst 

bemött och därmed inte får erkännande för sina förmågor. Graden av kränkning kan 

sträcka sig från harmlösa till grova fall, som exempelvis stigmatisering, och 

påverkar personens känsla av att vara socialt betydelsefull inom sin gemenskap på 

ett negativt sätt (Honneth & Heidegren, 2003, s. 102).  

Teorin om erkännande fokuserar på konflikter mellan sociala grupper, snarare än 

mellan individer, och ämnar ge uppmärksamhet åt de som tystats och 

marginaliserats. Kampen mot sociala orättvisor, som hänger samman med olika 

former av socialt förnekande av erkännande, är central. Det visar att det inte enbart 

är en moralisk teori utan även en politisk och social sådan (Anderson, 2011, s. 51; 

Renault, 2011, s. 207). Institutioner, av olika slag, kan tänkas spela en viktig roll i 

den sociala dimensionen när det kommer till att ge erkännande till sociala grupper 

och arbeta mot sociala orättvisor. Renault (2011, s. 223) redogör för effekter av 

institutionellt förnekande av erkännande, som hänger samman med institutionernas 

normativa antaganden om individer och vilka de är. I detta sammanhang kan 

begreppet institution ha flera innebörder, bland annat som gemensam förståelse för 

och sätt att hantera kommunikation och andra sociala aktiviteter, eller som en 

organisation vars förståelse och normer är specifika för den aktuella sociala sfären, 

som exempelvis familjen, skolan eller fängelset (Renault, 2011, s. 218–220). I 

denna undersökning ses biblioteket som en institution utifrån den andra 

beskrivningen av begreppet.  

Effekterna av institutionellt förnekande av erkännande beskrivs utifrån tre 

övergripande teman: regler och utvärderingar, normer och identifieringar samt 

identitet och förväntningar på erkännande (Renault, 2011, s. 223–228). Det första 

temat är kopplat till nedvärderande erkännande som kan ta sig uttryck som 

stigmatisering, synen på andra människors handlingar som fördömliga och åsikten 
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att man bara kan interagera med människor som lever upp till vissa kriterier 

(Renault, 2011, s. 223–224). Inom det andra temat kan det inte bara förekomma 

nedvärderande erkännande utan även felaktigt erkännande, då institutioner erkänner 

personer som försöker anpassa sig till förbestämda roller och bilder av hur de ska 

vara. Detta felaktiga erkännande kan bland annat leda till social osynlighet för de 

människor som inte synligt agerar inom institutionen eller motsvarar någon socialt 

identifierbar funktion (Renault, 2011, s. 225). Det tredje temat hänger samman med 

otillfredsställande erkännande, som innebär att människor inte tillåts att identifiera 

sig helt med de olika roller de vill få erkända av samhället. Det kan medföra att 

människor inte lyckas förena sina olika sociala roller och att de känner sig splittrade 

eftersom institutionen erbjuder dem identifikationer som är oförenliga (Renault, 

2011, s. 225–228).   

Utifrån Honneths teori om erkännande står det klart att såväl individer som 

institutioner kan ge eller neka människor erkännande. Detta är relevant med hänsyn 

till bibliotekens uppdrag och bibliotekariers arbete. Bibliotekens litteraturutbud ska 

präglas av allsidighet och kvalitet och tillgodose alla människors behov. Biblioteken 

ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att bland annat 

erbjuda dem en fristad, arbeta för deras frihet, trygghet och självsäkerhet, vilket i 

förlängningen kan stärka deras personlighetsutveckling (International Federation of 

Library Associations and Institutions, 2018, s. 5–7; SFS 2013:801; Svensk 

Biblioteksförening, 2003; Svenska Unescorådet, 1995, s. 17-18). Biblioteken har 

alltså en viktig samhällelig funktion och bibliotekarier kan tänkas stärka hbtq+-

användarnas självbild genom att erbjuda ett bemötande, tjänster och medier som 

erkänner dem som individer.  

Den teoretiska utgångspunkten sammanfattas och konkretiseras som att 

representationen i hbtq+-litteraturen säger något om det erkännande som hbtq+-

personer får eller förvägras inom litteraturen och på biblioteken. 

3.2 Analysredskap 
Det empiriska materialet kommer analyseras utifrån två rubriker: bibliografiernas 

erkännande och likabehandling. Analysens utgångspunkt ligger främst i Honneths 

andra och tredje form av erkännande. Dessa berör likabehandling, moralisk respekt 

mot alla och solidaritet och uppskattning för personer inom en gemenskap (Honneth 

& Heidegren, 2003, s. 11, 106–108), som här kan förstås som hbtq+-personer. Det 

är även relevant att beröra den tredje formen av moraliska kränkningar, som 

påverkar individers känsla av att vara socialt betydelsefulla inom gemenskapen på 

ett negativt sätt (Honneth & Heidegren, 2003, s. 102). Bibliotekens institutionella 

erkännande av unga hbtq+-personers berörs kort då det kan påverkas av den 

litteratur och bild av hbtq+ som förmedlas genom bibliografierna. 

4 Metod 

I det föregående kapitlet presenterades det teoretiska ramverk och det analysredskap 

som kommer användas för att analysera resultatet. Detta kapitel redogör för den 
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vetenskapliga metod med vars hjälp det empiriska materialet bearbetats för att nå 

resultatet.  

4.1 Kvantitativ innehållsanalys 
Syftet med denna undersökning är att studera representationen av hbtq+-variationer 

i ungdomslitteratur, utifrån två bibliografiers boktips. Boktipsen presenteras som 

korta textstycken i de tryckta bibliografierna. Det empiriska materialet bestod alltså 

av en mängd texter. Utifrån denna utgångspunkt ansågs innehållsanalys vara en 

lämplig metod. Innehållsanalys bygger på att innehållet i skriftliga material kodas 

och kategoriseras. Metoden är lämplig för att studera stora textmängder och få en 

överblick och förståelse för innehållet, samt för att kunna göra jämförelser och finna 

mönster i det. Alla typer av texter kan analyseras och många olika inslag kan räknas 

eller mätas, till exempel förekomsten av vissa ord, metaforer eller företeelser 

(Boréus & Kohl, 2018, s. 49–52, 85; Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & 

Wängnerud, 2017, s. 198). 

En innehållsanalys kan vara kvantitativ eller kvalitativ. En kvantitativ 

innehållsanalys fokuserar på frekvens – hur ofta någonting förekommer i det 

studerade materialet. Det handlar då om en mätning av likvärdiga, uttalade delar av 

innehållet. En viss tolkning av innehållet kan krävas innan det mäts, men tolkningen 

är inte lika omfattande och komplex som vid en kvalitativ innehållsanalys. I många 

undersökningar görs både kvantitativa och kvalitativa analyser av materialet 

(Boréus & Kohl, 2018, s- 50-51; Esaiasson et al., 2017, s. 198–199). I denna 

undersökning användes den kvantitativa innehållsanalysen för att studera frekvensen 

av hbtq+-variationer i materialet.  

4.2 Tillvägagångssätt 
Undersökningen fokuserade alltså på frekvens och vilka hbtq+-variationer som 

representeras i texterna. För att besvara denna fråga kodades och kategoriserades 

boktipsen. Kodningsprocessen byggde på att boktipsen, som utgjorde 

undersökningens analysenheter, analyserades med hjälp av ett kodschema (se bilaga 

1). Kodschemat är det analysverktyg som visar vad som ska undersökas i texten 

(Boréus & Kohl, 2018, s. 58–59; Esaiasson et al., 2017, s. 201). I kodschemat 

framkommer vilka variabler (egenskaper) som ska analyseras i texterna och deras 

variabelvärden (värden/kategorier). Till kodschemat används en kodblankett (se 

bilaga 2) där informationen från varje enskild text förs in i form av sifferuppgifter. 

När alla analysenheter kodats sammanställs resultatet genom att räkna fram 

frekvensen av de olika variabelvärdena. Detta resultat används sedan för att besvara 

undersökningens frågeställningar (Boréus & Kohl, 2018, s. 63; Esaiasson et al., 

2017, s. 201–202).  

Denna undersöknings analysenheter utgjordes alltså av de utvalda boktipsen ur två 

bibliografier. Hur dessa valdes ut beskrivs under nästa rubrik. De variabler som 

undersöktes i analysenheterna fokuserade på vilka hbtq+-variationer som skildras 

och när romanerna gavs ut, och formulerades på följande vis: utgivningsår i Sverige, 

homosexuell man, homosexuell kvinna, bisexuell, pansexuell, asexuell, trans*, 

ickebinär/intergender/genderqueer, intersex och queer. Till den första variabeln 

angavs variabelvärdet i form av ett fyrsiffrigt nummer som avsåg årtal. Övriga 
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variabler hade två variabelvärden som avsåg ja och nej, som användes för att 

besvara om den aktuella variabeln förekom i den aktuella analysenheten. Det var 

dessa variabler och variabelvärden som kodschemat byggde på. Förhoppningen var 

att med hjälp av detta kodschema få en bild av vilka hbtq+-personer som 

representeras i ungdomslitteraturen och om det skett någon förändring över tid.  

Kodningen skedde manuellt istället för med hjälp av ett datorprogram. Det innebar 

att allt textmaterial lästes och kodades av författaren. En fördel med datorbaserad 

kodning är att den är helt konsekvent eftersom en dator inte kan tolka texten på egen 

hand utan bara leta efter de ord den blir programmerad att leta efter. Även i den 

manuella kodningen eftersträvas konsekvens så att allt textmaterial bedöms på exakt 

samma sätt (Boréus & Kohl, 2018, s. 58, 61). Som tidigare beskrivits kan det dock 

krävas en viss tolkning av materialet. Det gällde i denna undersökning de fall då 

karaktärernas sexualitet eller könsidentitet inte uttalades konkret i boktipsen. 

Tolkningen byggde då i första hand på bibliografiernas information och indelning. 

Om det aktuella boktipset beskrevs i kapitlet Kärlek mellan kvinnor (Lönnlöv, 

2014) ansågs det logiskt att utgå från att romanen skildrar kvinnlig homosexualitet; 

om det beskrevs i kapitlet Sexualitetsnormer (Heimer, 2018) tolkades det som att 

fokus låg på karaktärernas sexualitet snarare än könsidentitet, och så vidare. RFSLs 

(2019) begreppslista fungerade också som underlag i tolkningen av olika 

sexualiteter och könsidentiteter. 

I kodningen av boktipsen togs hänsyn till den information som framkom i 

bibliografierna. Eventuella förkunskaper om romanernas innehåll förbisågs. Det var 

alltså inte romanernas hela innehåll som analyserades utan de aspekter av dem som 

lyftes fram i boktipsen.  

Metoden medger ett resultat som visar representationen i det aktuella urvalet. Det 

kan inte med säkerhet användas för att beskriva representationen i hbtq+-litteratur 

överlag. För att analysera och diskutera representationen och hur den har förändrats 

över tid jämförs resultatet med den forskning som presenteras i kapitel 2.  

4.3 Empiriskt material 
De två bibliografier som valdes ut som empiriskt material var HBTQ: böcker 

bortom normen av Sebastian Lönnlöv (2014) och Normkreativitet i barn- och 

ungdomslitteraturen av Maria Heimer (2018). Båda är utgivna av BTJ Förlag. 

Förlaget ger ut böcker om litteraturförmedling och läsfrämjande som kan fungera 

som hjälpmedel för bibliotekarier vid urvalsarbete och kompetensutveckling, som 

stöd vid boktips till låntagare samt som en läsguide för allmänheten (BTJ, 2019).  

Det kan tänkas att bibliotekarier, liksom författaren till denna uppsats, använder sig 

av dessa bibliografier i arbetet med att finna, välja ut och förmedla 

ungdomslitteratur med hbtq+-tematik. Deras innehåll kan därmed ha en påverkan på 

bibliotekens bestånd, vilket gör det intressant och relevant att studera vilken bild av 

hbtq+ som förmedlas genom dem. HBTQ: böcker bortom normen och 

Normkreativitet i barn- och ungdomslitteraturen valdes ut som empiriskt material 

för att de kan tänkas fungera som urvalsredskap samt för att de presenterar ett stort 

utbud av ungdomsromaner med hbtq+-tematik, utgivna mellan år 1977 och 2017. 
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De båda bibliografierna liknar varandra till strukturen. Varje boktips innehåller 

information om titel, författare, utgivningsår och SAB-klassificering (vilket 

förklaras senare), samt en kort sammanfattning av bokens handling. Samtliga 

boktips kunde därför kodas utifrån samma egenskaper. 

4.3.1 HBTQ: böcker bortom normen 

HBTQ: böcker bortom normen riktar sig till bibliotekspersonal och andra som vill få 

tips om hbtq+-böcker (Lönnlöv, 2014, s. 9). Boken ger en historisk förankring till 

hbtq+ men boktipsen berör främst böcker skrivna efter år 1980. Boktipsen riktar sig 

till barn, ungdomar och vuxna och utgörs av både fack- och skönlitteratur. Lönnlöv 

(2014, s. 11–12) har antagit ett västerländskt perspektiv i sitt subjektiva urval av 

romaner. Romanerna kommer från Sverige, övriga Europa eller engelsktalande delar 

av världen. Boktipsen presenteras utifrån sitt innehåll i kapitlen Queer, Bi, Trans, 

Kärlek mellan kvinnor, Kärlek mellan män och Alla bokstäver (Lönnlöv, 2014, s. 

10). 

4.3.2 Normkreativitet i barn- och ungdomslitteraturen 

Heimer (2018, s. 9) presenterar boktips av fack- och skönlitterära barn- och 

ungdomsböcker som bidrar till att vidga olika samhälleliga normer. Böckerna är 

utgivna eller tryckta mellan år 2000 och 2017 och indelade utifrån de normer de 

berör: kropps- och funktionsnormer, könsnormer, etnicitetsnormer, familjenormer, 

sexualitetsnormer, socioekonomiska normer, genusnormer och övriga normer. Alla 

böcker har alltså inte ett specifikt hbtq+-tema. Även Heimer (2018, s. 9) har gjort ett 

subjektivt urval av romaner.  

4.3.3 Urval av boktips 

Gemensamt för de båda bibliografierna är att de presenterar fack- och skönlitteratur 

för både barn och ungdomar. Lönnlöv (2014) fokuserar på hbtq+-litteratur medan 

Heimer (2018) inte ett har ett specifikt hbtq+-tema. I denna undersökning låg fokus 

på skönlitteratur med hbtq+-tema för ungdomar, som skrivits på svenska eller 

översatts till svenska. Därför var det första steget i urvalsprocessen att välja ut 

boktips av romaner som klassificerats som skönlitteratur för ungdomar utifrån 

klassifikationssystemet SAB. Klassifikationssystem används inom biblioteksvärlden 

för att ordna och presentera materialet på ett systematiskt sätt (KB, 2019). I detta 

fall valdes de romaner ut som klassificerats som uHc och uHce. Hc och Hce anger 

att det handlar om svensk skönlitteratur respektive utländsk skönlitteratur översatt 

till svenska. Det lilla u:et visar att det rör sig om litteratur för barn och ungdomar 

över 12 år, då litteratur för barn under 12 år klassificeras som Hcf eller Hcg 

(Viktorsson, 2006, s. 17, 75–76).  

Det andra steget i urvalsprocessen var att välja ut de boktips som fokuserar på 

hbtq+-litteratur. Eftersom Heimer (2018) ger tips utifrån flera olika normer var inte 

alla romaner av betydelse i detta fall. Det fokuserades på de romaner som beskrivs 

vidga könsnormer och sexualitetsnormer. Även familjenormer och genusnormer kan 

anses ha koppling till ämnet, men valdes bort då de tar upp romaner som inte är 

relevanta för denna undersöknings syfte. 
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Det slutliga urvalet bestod av 57 boktips av ungdomsromaner med hbtq+-tematik. 

Dessa presenteras kortfattat i nästa kapitel. 

5 Resultat 

Syftet med denna undersökning är att studera representationen av hbtq+-variationer 

i ungdomslitteratur, och vilken bild av hbtq+ som förmedlas. För att göra det 

undersöks 57 boktips av ungdomsromaner som återfinns i två bibliografier. I det 

föregående kapitlet beskrevs urvalsarbetet av dessa boktips, som alltså utgör 

undersökningens empiriska material, samt den metod som använts för att koda dem. 

Detta kapitel inleds med en sammanställning av de utvalda boktipsen. Därefter 

följer en redovisning av de resultat som framkommit i kodningsprocessen (se bilaga 

2) utifrån två teman: representation och förändring över tid.  

För enkelhetens skull benämns boktipsen och de romaner de avser i fortsättningen 

för romaner. Det är dock värt att poängtera att resultatet bygger på informationen 

som framkommit i bibliografierna, och alltså inte på hela romanernas innehåll.  

5.1 Sammanställning av romaner 
Nedan följer en sammanställning av de 57 romaner som valts ut som empiriskt 

material. De beskrivs med titel, författare, utgivningsår och SAB-klassificering.  

• Astrid och hon, Liv – Johan Unenge, 2006, uHc 

• Bröder – Ted van Lieshout, 2003, uHce 

• Bögslungan – Per Alexandersson, 2008, uHc 

• Cirkeln – Mats Strandberg & Sara Bergmark Elfgren, 2011, uHc 

• Dags att våga – Åsa Nilsson, 2005, uHc 

• Dansa på min grav – Aidan Chambers, 1983, uHce 

• Den andre Will Grayson – David Levithan & John Green, 2011, uHce 

• Den jag är – Ingrid Sandhagen, 2001, uHc 

• Det händer nu – Sofia Nordin, 2010, uHc 

• Det här kalla landet – Pernilla Gesén, 2017, uHc 

• Det jag inte säger – Katja Timgren, 2004, uHc 

• Dit man längtar – Ylva Karlsson, 2001, uHc 

• Ditt äckel! – Per Alexandersson, 2013, uHc 

• Djupa ro – Lisa Bjärbo, 2015, uHc 

• Dröm att leva – Håkan Lindquist, 1996, uHc 

• Du och jag, Marie Curie – Annika Ruth Persson, 2003, uHc 

• Du, bara – Anna Ahlund, 2016, uHc 

• Duktig pojke – Inger Edelfeldt, 1977, uHc 

• Ekon – Camilla Jönsson, 2015, uHc 

• En av dem – Ingrid Sandhagen, 2000, uHc 

• En bit av mig fattas – David Levithan, 2011, uHce 

• Fejk – Sanne Søndergaard, 2012, uHce 

• Från en annan planet – Tamara Bach, 2005, uHce 

• Fånga en fjäril – Ida Engerman, 2015, uHc 
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• För bra för att dö – Christina Wahldén, 2007, uHc 

• Ge mig arsenik – Klara Krantz, 2012, uHc 

• Golden boy – Abigail Tarttelin, 2017, uHce 

• Henrietta är min hemlighet – Maja Hjertzell, 2005, uHc 

• I väntan på liv – Marika Kolterjahn, 1999, uHc 

• Ibland bara måste man – David Levithan, 2007, uHce 

• Ingen får veta – Marie-Louise Wallin, 2008, uHc 

• Ingen normal står i regnet och sjunger – Sara Ohlsson, 2016, uHc 

• Jag ser dig – Mårten Melin, 2009, uHc 

• Jag är ju så jävla easy going – Jenny Jägerfeld, 2013, uHc 

• Kurt Cobain finns inte mer – Hanna Jedvik, 2012, uHc 

• Kär i New York – Carrie Mac, 2008, uHce 

• Linnea, kom hem! – Anita Eklund Lykull, 2007, uHc 

• Min bror och hans bror – Håkan Lindquist, 1993, uHc 

• Månskensvargen – Elvira Birgitta Holm, 2009, uHc 

• Naomi & Elys kyssförbudslista – Rachel Cohn & David Levithan, 2010, 

uHce 

• Något måste hända nu – Anna Lindberg, 2012, uHc 

• Om bara solen ville dansa – Tor Fretheim, 1994, uHce 

• Om jag var din tjej – Meredith Russo, 2016 uHce 

• Ormbunkslandet – Elin Bengtsson, 2016, uHc 

• Regn och åska – Håkan Lindquist, 2011, uHc 

• Saker som aldrig händer – Johanna Lindbäck, 2010, uHc 

• Ska vi ses? – Mårten Melin, 2013, uHc 

• Snygg – Joyce Carol Oates, 2006, uHce 

• Som eld – Sara Lövestam, 2015, uHc 

• Som Zlatan fast bättre – Niclas Christoffer, 2012, uHc 

• Spelar roll – Hans Olsson, 1993, uHc 

• Sugar Rush – Julie Burchill, 2005, uHce 

• Tatuerade tårar – Bobbi Augustine Sand, 2012, uHc 

• Tre – Kjetil Johnsen, 2009-2010, uHce (bokserie) 

• Ung, bög och jävligt kär – Johannes Sandrey, 2010, uHc 

• Världens viktigaste kyss – David Levithan, 2014, uHce 

• Zip – Elvira Birgitta Holm, 2004, uHc 

5.2 Representation 
Resultatet redovisas inledningsvis utifrån de tre huvudspår inom hbtq+ som 

beskrevs i undersökningens avgränsningar: sexualitet, könsidentitet och queer. 

Kategoriseringen av romanerna inom dessa huvudspår bygger på resultaten från 

kodblanketten (se bilaga 2). Romaner som innehåller variablerna homosexuell man, 

homosexuell kvinna, bisexuell, pansexuell och asexuell har kategoriserats inom 

området sexualitet. Romaner som innehåller variablerna trans*, 

ickebinär/intergender/genderqueer och intersex har kategoriserats inom området 

könsidentitet. Romaner som innehåller variabeln queer har kategoriserats inom 

området queer. Resultatet av denna kategorisering visas i Figur 1. Den första siffran 

ovanför varje stapel visar antal romaner och den andra visar andelen i procent av det 
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totala antalet romaner. Det framstår tydligt att det i majoriteten, 50 av de 57 

romanerna, fokuseras på skildringen av sexualitet. Två av de 57 romanerna har ett 

fokus på könsidentitet och en beskrivs som queer. Fyra romaner skildrar mer än ett 

område.  

Av de fyra romaner som skildrar mer än ett område ser fördelningen ut på följande 

sätt. Roman 1 skildrar både sexualitet och könsidentitet, roman 2 sexualitet och 

queer, roman 3 sexualitet och könsidentitet och roman 4 könsidentitet och queer. 

Fördelningen visas i Figur 2–5 samt i kodblanketten (se bilaga 2) där de aktuella 

romanerna tilldelats förkortningarna S + K (sexualitet och könsidentitet), S + Q 

(sexualitet och queer) eller K + Q (könsidentitet och queer). 

 

 

Figur 1. Skildringar av sexualitet, könsidentitet och queer. 

 

Figur 2. Skildringar av sexualitet, könsidentitet och queer i boktips som berör mer än ett område. 
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Figur 3. Skildringar av sexualitet, könsidentitet och queer i boktips som berör mer än ett område. 

 

 

Figur 4. Skildringar av sexualitet, könsidentitet och queer i boktips som berör mer än ett område. 

 

 

Figur 5. Skildringar av sexualitet, könsidentitet och queer i boktips som berör mer än ett område. 
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Resultaten av de övergripande områdena sexualitet, könsidentitet och queer har nu 

redovisats. I Figur 6 bryts dessa områden ned i de hbtq+-variationer som utgör 

kodschemats variabler: homosexuell man, homosexuell kvinna, bisexuell, 

pansexuell, asexuell, trans*, ickebinär/intergender/genderqueer, intersex och queer. 

Utifrån de 57 romanerna har sammanlagt 62 begrepp kodats, då vissa av dem 

innehåller flera variationer inom hbtq+-spektrumet. Manlig homosexualitet har 

kodats 27 gånger, tätt följt av kvinnlig homosexualitet som kodats 26 gånger. 

Homosexualitet utgör 85,5 % av det totala antalet skildringar. Trans* har kodats 

fyra gånger, queer tre gånger och bisexuell och intersex en gång vardera. Ingen av 

de 57 romanerna skildrar karaktärer som definierar sig som pansexuell, asexuell 

eller ickebinär/intergender/genderqueer. Bibliografierna presenterar alltså romaner 

där en stor majoritet berör homosexualitet, både manlig och kvinnlig, och där flera 

aspekter av hbtq+-spektrumet helt saknas eller endast förekommer i ett fåtal fall.  

 

 

Figur 6. Skildringar av hbtq+-variationer. 

5.3 Förändring över tid 
Figur 7 visar romanernas svenska utgivning, fördelat på de decennier som de 

spänner över. Av de 57 romanerna gavs en ut på 1970-talet, en på 1980-talet, fem på 

1990-talet, 22 på 2000-talet och 28 på 2010-talet. Trots att inte hela 2010-talet är 

representerat på tidsaxeln, på grund av att de nyaste romanerna gavs ut år 2017, 

gavs nästan hälften av romanerna ut efter år 2010.  
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Figur 7. Utgivning över tid. 

Det är även relevant att studera om representationen förändrats över tid. Figur 8–12 

visar fördelningen av de 62 hbtq+-variationer som kodats, under de fem 

decennierna. De två romaner som gavs ut på 1970- och 1980-talen skildrar manliga 

homosexuella karaktärer. Den första kvinnliga homosexuella karaktären återfinns i 

en roman som gavs ut på 1990-talet. Under samma period gavs fyra romaner ut som 

handlade om homosexuella män. På 2000-talet skildras däremot dubbelt så många 

kvinnliga homosexuella karaktärer som manliga – i 14 respektive sju romaner. 

Under denna period gavs det även ut tre romaner om trans* och två som beskrivs 

som queer. Under 2010-talet berör 14 romaner manlig homosexualitet, 11 kvinnlig 

homosexualitet, en bisexualitet, en trans*, en intersex och en queer.  

Alla fyra romaner som beskrivs skildra mer än ett av områdena sexualitet, 

könsidentitet och queer (Figur 2–5) gavs ut på 2000-talet: roman 1 år 2001, roman 2 

år 2005, roman 3 år 2009 och roman 4 år 2004. 
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Figur 8. Skildringar av hbtq+-variationer under år 1970–1979. 

 

 

Figur 9. Skildringar av hbtq+-variationer under år 1980-1989. 
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Figur 10. Skildringar av hbtq+-variationer under år 1990–1999. 

 

 

Figur 11. Skildringar av hbtq+-variationer under år 2000–2009. 
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Figur 12. Skildringar av hbtq+-variationer under år 2010–2017. 

6 Analys  

I det föregående kapitlet presenterades resultatet från kodningen. I detta kapitel 

kommer resultatet analyseras utifrån Honneths teori om erkännande och i 

förhållande till det rådande kunskapsläget. Analysen är uppdelad i två delar – 

bibliografiernas erkännande och likabehandling. Inledningsvis analyseras resultatet 

utifrån den andra och tredje formen av erkännande, den tredje formen av moraliska 

kränkningar och institutionellt erkännande. Avslutningsvis fokuserar analysen 

specifikt på Honneths begrepp likabehandling. 

6.1 Bibliografiernas erkännande 

6.1.1 Representation  

Det rådande kunskapsläget visar att det företrädesvis är homosexuella personer som 

representeras i litteraturen. Mer förbisedda grupper, som exempelvis transpersoner, 

möter få skildringar av människor som dem själva (Jiménez, 2015, s. 418–419; 

Jardine, 2013, s. 240, 255). Det märks tydligt även i resultaten från denna 

undersökning. Majoriteten av de undersökta romanerna berör sexualitet. Romaner 

som skildrar könsidentitet eller som identifierats som queer utgör en liten del. Av de 

62 hbtq+-variationer som kodats avser 53 homosexualitet. Det visar tydligt att 

homosexuella representeras i större utsträckning än andra hbtq+-personer, som 

skildras ett fåtal gånger eller inte alls. Denna skeva fördelning i representationen 

säger något om vilka som får erkännande i litteraturen. Homosexuella personer får 

möjlighet att spegla sig i fler skildringar, karaktärer och erfarenheter genom 

litteraturen. Personer som identifierar sig som bisexuella, pansexuella, asexuella, 
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trans*, ickebinär/intergender/genderqueer, intersex och queer erbjuds inte samma 

möjlighet till identifikation och erkännande. Detta ses som problematiskt mot 

bakgrund av forskningen, som visar att det är viktigt för ungdomar i allmänhet, och 

kanske hbtq+-ungdomar i synnerhet, att kunna spegla sig själv och sina erfarenheter 

i litteratur. På så sätt kan de stärka sin självbild och utforska sin sexualitet och 

identitet (Oltmann, 2016, s. 9–10; Williams & Deyoe, 2014, s. 98). 

När det kommer till vilka delar av hbtq+-spektrumet som representeras verkar alltså 

resultatet stämma överens med vad som framkommer i forskningen. Däremot tyder 

resultaten i denna undersökning på en större jämlikhet mellan de biologiska könen 

när det gäller homosexuella karaktärer, än vad som är fallet i Jiménez (2015) 

forskning. Hon menar att det inte bara är homosexuella personer som utgör normen 

inom litteraturen, utan specifikt homosexuella män. Av de 21 undersökta romanerna 

i hennes undersökning skildrar 13 manlig homosexualitet och fem kvinnlig 

homosexualitet (Jiménez, 2015, s. 415, 418–419). Av de homosexuella karaktärer 

som identifierats i denna undersöknings urval, beskrivs 27 som män och 26 som 

kvinnor. Manlig och kvinnlig homosexualitet ges alltså likvärdigt utrymme i urvalet 

vilket ger erkännande till både manliga och kvinnliga homosexuella läsare.  

Resultatet visar att den bild av hbtq+ som förmedlas genom bibliografierna inte 

inkluderar hela hbtq+-spektrumet på ett likvärdigt sätt. Bibliotekarier som använder 

dessa bibliografier tar alltså del av en skev bild av hbtq+, vilket kan påverka 

institutionens normativa antaganden om hbtq+-personer (Renault, 2011, s. 223). Det 

kan tänkas ha en inverkan på vilka hbtq+-variationer som representeras i beståndet 

och ges eller nekas institutionellt erkännande. När bibliotek lyfter fram hbtq+-

litteratur kan det tänkas att hbtq+-personer blir delvis erkända. De får sin identitet 

som hbtq+-person bekräftad men kanske inte finner sin sexualitet eller könsidentitet 

representerad i litteraturen. Det kan tolkas som ett otillfredsställande erkännande – 

att människor inte tillåts att identifiera sig helt med de olika roller de vill få erkända 

av samhället (Renault, 2011, s. 225–228). Det kan även tänkas att hbtq+-personer 

utsätts för ett felaktigt erkännande om de erkänns på felaktiga grunder när de 

försöker anpassa sig till förbestämda roller och normer för hur de borde vara. Deras 

sanna identitet förblir då osynlig utåt och kan leda till en social osynlighet som gör 

att institutionen – biblioteket – inte ser dem (Renault, 2011, s. 225). 

6.1.2 Förändring över tid  

Trots den skeva fördelningen av hbtq+-variationer som märks i såväl denna 

undersökning som i den tidigare forskningen, råder det en inkluderande trend inom 

litteraturen och skildringen av hbtq+-karaktärer ökar (Jiménez, 2015, s. 407–408). 

Denna trend är märkbar i flera delar av resultatet, sett över tid. Dels tyder 

undersökningens urval på att den svenska utgivningen av ungdomsromaner med 

hbtq+-tematik ökar. Nästan hälften av de 57 romanerna gavs ut mellan år 2010 och 

2017, jämfört med att det gavs ut en roman under 1970-talet och en under 1980-

talet. Detta går i linje med det Boglind & Nordenstam (2016, s. 21) skriver om 

2010-talets rekordstora utgivning av ungdomslitteratur överlag, och med Jiménez 

(2015, s. 408) uppgifter om att antalet amerikanska romaner med hbtq+-karaktärer 

fyrdubblades under 2010-talets första hälft.  
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Den inkluderande trenden är synlig även när det kommer till romanernas innehåll. 

Antalet variationer som skildras ökar under decennierna. Under 1970- och 1980-

talen skildrades enbart manlig homosexualitet. Under 1990-talet skildrades både 

kvinnlig och manlig homosexualitet, även om den manliga var mer vanligt 

förekommande. På 2000-talet skildrades dubbelt så många kvinnliga som manliga 

homosexuella, och det förekom även skildringar av trans* och queer. Under 2010-

talet utökades representationen ytterligare till att även inkludera bisexualitet och 

intersex. Dessa resultat verkar stämma överens med representationen i 

ungdomslitteraturen generellt. Enligt Boglind & Nordenstam (2016, s. 42–46) har 

heteronormen succesivt utmanats i ungdomslitteraturen sedan 1970-talet. De tidiga 

romanerna skildrade företrädesvis manlig homosexualitet men mot slutet av 1990-

talet blev kvinnlig homosexualitet vanligare. Detta visar att den jämlika 

fördelningen av könen, som presenterades i föregående avsnitt, inte varit konstant 

utan vuxit fram med tiden. Under 2010-talet har homosexualitet överlag blivit ett 

allt vanligare motiv i svenska ungdomsromaner, men andra hbtq+-variationer är 

däremot ovanliga (Boglind & Nordenstam, 2016, s. 45–46).  

Den inkluderande trenden visar sig även genom romaner som skildrar fler än ett av 

huvudspåren inom hbtq+. Under 1970-, 1980- och 1990-talen skildrades enbart 

sexualitet. På 2000-talet utkom fyra romaner som skildrar flera av de övergripande 

områdena sexualitet, könsidentitet och queer.  

Även om majoriteten av alla skildringar fortfarande utgörs av homosexualitet verkar 

representationen av hbtq+-spektrumet, och könen, ha breddats över tid. Det antyder 

att fler hbtq+-variationer och hbtq+-personer ges moralisk respekt och uppskattas 

som en del inom hbtq+-gemenskapen (Honneth & Heidegren, 2003, s. 11, 106–

108). Det erkännande som hbtq+-personer får genom litteraturen kan därför sägas ha 

ökat. 

6.2 Likabehandling 
Litteratur fungerar som ett redskap för att spegla sig själv och utveckla sin identitet 

(Williams & Deyoe, 2014, s. 98). Även om representationen ökat över tid tycks det, 

i såväl denna undersökning som i den tidigare forskningen (Jardine, 2013, s. 240, 

255; Jiménez, 2015, s. 407–408, 415, 418–419), som att inte alla hbtq+-variationer 

lyfts fram i litteraturen och i bibliotekens bestånd på ett likvärdigt sätt. Enligt 

Honneths begrepp likabehandling, som syftar till att alla individer behandlas lika 

och ges samma moralisk respekt (Honneth & Heidegren, 2003, s. 106), är det 

rimligt att säga att det inte råder en likabehandling av hbtq+-personer inom 

litteraturen och på biblioteken som tillhandahåller denna litteratur. Det går i linje 

med forskningsresultaten som visar att hbtq+-personer möter få representationer av 

människor som dem själva på biblioteken och att representationen inom hbtq+-

litteraturen överlag är snedvriden (Jiménez, 2015, s. 419; Williams & Deyoe, 2014, 

s. 117). Denna ojämlikhet kan jämföras med att vissa hbtq+-personer får erkännande 

och att andra hbtq+-personer förvägras erkännande. I förlängningen kan det leda till 

att de personer som får erkännande också får chansen att utveckla självförtroende, 

självrespekt och självkänsla, och därmed en positiv relation till sig själv (Anderson, 

2011, s. 53–54; Honneth & Heidegren, 2003, s. 7–8). De personer som istället 

förvägras erkännande genom att inte behandlas på samma sätt som alla andra eller 
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som värdefulla inom gemenskapen, kan istället sägas utsättas för moraliska 

kränkningar som negativt påverkar känslan av att vara socialt betydelsefull inom 

hbtq+-gemenskapen (Honneth & Heidegren, 2003, s. 11, 102, 106–108).  

7 Diskussion och slutsatser 

Syftet med denna undersökning har varit att studera vilka hbtq+-variationer som 

representeras och erkänns i ungdomslitteraturen, utifrån två bibliografiers boktips, 

och vilken bild av hbtq+ som förmedlas genom dessa boktips. Det förra kapitlet 

presenterade en analys av undersökningens resultat, kopplat till erkännandeteorin 

och till det rådande kunskapsläget. I detta kapitel diskuteras resultatet och analysen 

utifrån de frågeställningar som presenterades i uppsatsens inledande del. Kapitlet 

avslutas med slutsatser, reflektioner och förslag på framtida forskning. 

7.1 Frågeställning 1 
I detta avsnitt besvaras följande frågeställning: vilka hbtq+-variationer skildras och 

ges erkännande i bibliografiernas boktips? 

Av de 62 hbtq+-variationer som kodats avser 53 homosexualitet, vilket motsvarar 

85,5 %. Av dessa berör 27 manlig och 26 kvinnlig homosexualitet. Trans* har 

kodats fyra gånger, queer tre gånger och bisexuell och intersex en gång vardera. 

Ingen av de 57 romanerna skildrar karaktärer som definierar sig som pansexuell, 

asexuell eller ickebinär/intergender/genderqueer. Det visar tydligt att homosexuella 

representeras och ges erkännande i större utsträckning än andra hbtq+-personer, som 

skildras ett fåtal gånger eller inte alls. Det stämmer överens med tidigare forskning 

och uppsatser som visar att det företrädesvis är hbtq+-variationer kopplade till 

sexualitet, och då främst homosexualitet, som skildras i litteraturen. Mer förbisedda 

grupper, som exempelvis transpersoner, möter få skildringar av människor som dem 

själva (Helm Hannervik & Lindahl, 2016, s. 13, 22; Håkansdotter, 2019, s. 23; 

Jiménez, 2015, s. 418–419; Jardine, 2013, s. 240, 255; Nilsson, 2019, s. 21–22).  

Romanerna skulle eventuellt kunna tolkas skildra fler variationer. Exempelvis kan 

romaner som beskrivs skildra kärlek mellan kvinnor eller kärlek mellan män 

egentligen handla om bisexualitet, men eftersom kodningen bygger på 

informationen som framkommer i bibliografierna visar resultatet de hbtq+-

variationer som lyfts fram i dem. 

Det är möjligt att representationen hänger samman med den verkliga fördelningen 

av hbtq+-variationer. Kanske är homosexualitet vanligast förekommande, vilket i så 

fall kan vara en orsak till att den skildras mest. Oavsett hur många människor som 

identifierar sig med de olika hbtq+-variationerna är det dock viktigt att alla 

representeras, även ofta förbisedda grupper som bisexuella, transpersoner, asexuella 

och intersexpersoner (Walker & Bates, 2016, s. 280). Det är viktigt för att tillgodose 

alla behov och för att spegla och erkänna alla unga som identifierar sig med någon 

hbtq+-variation. Det är även betydelsefullt för andra människors förståelse och 

acceptans för hela hbtq+-spektrumet (Jardine, 2013, s. 240, 243–244; Walker & 

Bates, 2016, s. 270; Williams & Deyoe, 2014, s. 98). Bristen på likabehandling i 

litteraturen kan tänkas sända signaler till det övriga samhället om att vissa personer 
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eller grupper inte erkänns som lika betydelsefulla som andra. Det ger en 

missvisande bild av hbtq+ (Helm Hannervik & Lindahl, 2016, s. 13, 22), som kan 

tänkas minska samhällets förståelse, acceptans och erkännande gentemot de hbtq+-

variationer som saknar representation.   

7.2 Frågeställning 2 
I detta avsnitt besvaras följande frågeställning: vilken bild av hbtq+ förmedlas 

genom bibliografiernas boktips?  

För unga hbtq+-personer kan biblioteket utgöra en viktig källa till litteratur som 

speglar och stärker dem (Robinson, 2016, s. 163–164). Det är därför viktigt att 

biblioteken erbjuder ett brett bestånd som representerar alla hbtq+-variationer. 

Tillgången till hbtq+-litteratur kan dock se olika ut på olika bibliotek och beror till 

stor del på besluten hos enskilda bibliotekarier (Hughes-Hassell, Overberg & Harris, 

2013, s. 13). Forskning visar att bibliotekarier ofta saknar kunskaper eller är 

obekväma i arbetet för hbtq+-personer, och att bibliotekens arbete för denna 

målgrupp överlag är bristfällig (Oltmann, 2016, s. 7–9; Walker och Bates, 2016, s. 

271, 276–277).  

Osäkerhet och okunskap påverkar alltså bibliotekariers arbete och bibliotekens 

service för denna målgrupp. När det kommer till inköp av hbtq+-litteratur kan 

bibliotekarier behöva vända sig till alternativa källor och finna nya kanaler 

(Downey, 2013, s. 105; Robinson, 2016, s. 165). Ett redskap i urvalsarbetet kan 

tänkas vara bibliografier, som HBTQ: böcker bortom normen och Normkreativitet i 

barn- och ungdomslitteraturen, som använts som empiriskt material i denna 

undersökning. Det är relevant att fråga sig vilken bild av hbtq+ som förmedlas till 

bibliotekarier och läsare genom dessa bibliografier. Det kan i förlängningen avgöra 

vilka som ges eller nekas institutionellt erkännande från biblioteken och påverka 

arbetet mot sociala orättvisor och för marginaliserade grupper (Anderson, 2011, s. 

51; Renault, 2011, s. 207). 

Den bild av hbtq+ som förmedlas är att homosexualitet utgör normen. Det 

förekommer även ett fåtal skildringar av bisexualitet, trans*, intersex och queer, 

men pansexualitet, asexualitet och ickebinär/intergender/genderqueer saknas helt i 

representationen. Sett till de övergripande områdena sexualitet, könsidentitet och 

queer är det tydligt att hbtq+ framstår som huvudsakligen förknippat med 

människors sexualitet. Könsidentitet och queer ges inte samma självklara roll i 

representationen. Detta går i linje med forsknings- och uppsatsresultat om den 

homosexuella normen och avsaknaden av vissa hbtq+-variationer, framförallt de 

kopplade till kön, i hbtq+-litteraturen (Helm Hannervik & Lindahl, 2016, s. 13, 22; 

Håkansdotter, 2019, s. 23; Jiménez, 2015, s. 418–419; Jardine, 2013, s. 240, 255; 

Nilsson, 2019, s. 21–22).  Bilden av hbtq+ inkluderar alltså inte hela hbtq+-

spektrumet på ett likvärdigt sätt, och är därför missvisande. 

Lönnlöv (2014, s. 11) och Heimer (2018, s. 9) har gjort subjektiva urval när de valt 

vilka romaner de vill lyfta fram. Dock kan inte representationen och bilden av hbtq+ 

helt sägas bero på deras urval. Lönnlöv (2014, s. 10, 88) hade en önskan om att lyfta 

fler romaner som skildrar bisexuella och queera personer, men lyckades helt enkelt 

inte hitta fler sådana romaner. Han menar även att det under tiden bibliografin 
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skrevs inte fanns så mycket skrivet om trans* på svenska. Den bild som förmedlas 

av hbtq+ genom dessa bibliografier kanske snarare säger något om vilken typ av 

litteratur som ges ut i Sverige. 

7.3 Frågeställning 3 
I detta avsnitt besvaras följande frågeställning: märks någon förändring över tid 

avseende vilka hbtq+-variationer som skildras och ges erkännande, samt den bild 

av hbtq+ som förmedlas? 

Resultatet visar förändring över tid inom flera aspekter. Av det aktuella urvalet av 

romaner utkom nästan hälften, 28 av 57 romaner, mellan åren 2010 och 2017. Det 

kan jämföras med 22 romaner på 2000-talet, fem på 1990-talet, en på 1980-talet och 

en på 1970-talet. Förändringen kan bero på att bibliografiförfattarna valt ut nyare 

romaner men skulle också kunna tyda på att utgivningen av hbtq+-litteratur för 

ungdomar faktiskt ökat över tid. En ökad utgivning verkar trolig med tanke på att 

utgivningen av och mångfalden inom ungdomsromaner ökat under framförallt 2010-

talet (Boglind & Nordenstam, 2016, s. 21).  

En annan förändring avser andelen hbtq+-variationer som skildras. Från att enbart 

ha förekommit homosexualitet under 1970-, 1980- och 1990-talen börjar litteraturen 

under 2000-talet även skildra bisexualitet, trans*, intersex och queer. Det går i linje 

med den inkluderande trend och ökning av hbtq+-skildringar som beskrivs av 

Jiménez (2015, s. 407–408). Ytterligare en märkbar förändring är att det bland de 

homosexuella karaktärerna, som fortfarande utgör majoritet i skildringarna, 

förekommer en större jämlikhet mellan de biologiska könen. De äldsta romanerna 

skildrar enbart manlig homosexualitet men över tid har kvinnlig homosexualitet 

ökat och fått en tydligare roll i litteraturen.  

2000-talets första decennium utmärker sig på flera sätt när det kommer till dessa 

förändringar. Det är under detta årtionde som utgivningen börjar öka märkbart, det 

börjar förekomma romaner som skildrar andra delar av hbtq+ än homosexualitet och 

det märks en stor förändring i skildringen av kön. Även om det fortfarande är de 

homosexuella skildringarna som utgör majoritet är det nu den kvinnliga 

homosexualiteten som står i fokus. Under 2000-talet börjar det även ges ut romaner 

som skildrar flera olika delar av hbtq+. De romaner som gavs ut på 1970-, 1980- 

och 1990-talen beskrivs enbart skildra sexualitet men nu förekommer romaner som 

skildrar flera av de övergripande områdena sexualitet, könsidentitet och queer.  

Förändringarna under 2000-talet har till viss del levt kvar och utvecklats under 

2010-talet, främst genom att utgivningen och representationen av de olika hbtq+-

variationerna fortsatt öka. Däremot har den manliga homosexualiteten återigen blivit 

vanligare än den kvinnliga, även om nivån är mer balanserad än under 1970-, 1980- 

och 1990-talen.  

Det har alltså skett förändringar i vilka som representeras och erkänns i hbtq+-

litteraturen och i den bild av hbtq+ som förmedlas. Dessa förändringar verkar, som 

beskrivits, hänga samman med en trend av ökad mångfald och stor utgivning av 

ungdomslitteratur (Boglind & Nordenstam, 2016, s. 21; Jiménez, 2015, s. 407–408). 

Mycket har förändrats de senaste decennierna. Med tanke på att homosexualitet var 
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klassat som en sjukdom i Sverige fram till år 1979 (Boglind & Nordenstam, 2016, s. 

42) är det kanske inte konstigt att utgivningen av hbtq+-romaner inte var så stor 

under 1970- och 1980-talen. I takt med att samhället utvecklats kan det tänkas att 

uppmärksamheten kring hbtq+ ökat, att bibliotekariers intresse för hbtq+-litteratur 

och representation i litteraturen ökat och att utgivningen breddats till att innefatta en 

större mångfald av karaktärer.  

Genom den ökade inkluderingen i litteraturen presenteras en bild av hbtq+ som ett 

brett spektrum som inte bara berör sexualitet utan även variationer kopplade till kön, 

queera uttryck och normer. Romaner som skildrar både sexualitet, könsidentitet 

och/eller queer kan tänkas leda till ökad kunskap kring och förståelse för de olika 

variationerna inom hbtq+, och att sexualitet och könsidentitet inte hänger ihop. 

Exempelvis säger inte en persons könsidentitet någonting om dennes sexualitet 

(RFSL, 2019). Denna förändring innebär att fler hbtq+-personer får möjlighet att 

möta skildringar som speglar dem och att bibliotekarier, läsare och samhället i stort 

får möjlighet att bredda sin bild av hbtq+. Utvecklingen går alltså framåt. Trots det 

saknar fortfarande flera hbtq+-variationer representation i litteraturen och på 

biblioteken. Förhoppningsvis får den inkluderande trenden leva vidare och leda till 

allsidiga och representativa biblioteksbestånd som bidrar till att erkänna alla hbtq+-

personer. Det är betydelsefullt för att ge alla unga hbtq+-personer samma möjlighet 

till spegling i litteraturen och förutsättningar för att utveckla positiva självrelationer, 

samt för att öka förståelsen och acceptansen i samhället (Anderson, 2011, s. 53–54; 

Honneth & Heidegren, 2003, s. 7–8; Hughes-Hassel, Overberg & Harris, 2013, s. 

13; Jardine, 2013, s. 258; Oltmann, 2016, s. 9-10; Walker & Bates, 2016, s. 270-

271; Williams & Deyoe, 2014, s. 98). 

7.4 Slutsatser 
De viktigaste slutsatserna är följande: 

• Baserat på urvalet representeras och erkänns homosexuella i större 

utsträckning än andra hbtq+-personer, som skildras ett fåtal gånger eller inte 

alls. Det råder alltså inte en likabehandling i hbtq+-litteratur för ungdomar. 

• Den bild av hbtq+ som förmedlas genom bibliografiernas boktips är att 

homosexualitet utgör normen och att hbtq+ främst är förknippat med 

sexualitet. Bilden inkluderar alltså inte hela hbtq+-spektrumet på ett 

likvärdigt sätt, och är därmed missvisande. 

• Under de 40 år som urvalet berör har flera förändringar skett. Utgivningen 

av hbtq+-litteratur för ungdomar har ökat, bland de homosexuella 

karaktärerna förekommer det en större jämlikhet mellan de biologiska 

könen, antalet representerade hbtq+-variationer har ökat och bilden av 

hbtq+ har därmed breddats. Dessa förändringar är framförallt tydliga under 

2000-talets första decennium och framåt. 

Hbtq+-litteraturen för ungdomar har alltså blivit mer inkluderande och representativ 

för fler delar av hbtq+-spektrumet under de gångna decennierna. Det finns dock 

mycket kvar att arbeta med. Flera hbtq+-variationer saknar fortfarande 

representation. Detta innebär att vissa hbtq+-personer erkänns genom litteraturen 

och bibliotekens bestånd, och därmed ges möjlighet att utveckla positiva relationer 
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till sig själva (Anderson, 2011, s. 53–54; Honneth & Heidegren, 2003, s. 7–8). 

Andra hbtq+-personer nekas erkännande genom litteraturen och bibliotekens 

bestånd vilket kan ha en negativ effekt på känslan av att vara socialt betydelsefull 

inom hbtq+-gemenskapen (Honneth & Heidegren, 2003, s. 11, 102, 106–108).  

Inkluderande litteratur som representerar hela hbtq+-spektrumet är alltså av vikt för 

hbtq+-personers identitetsskapande och självrelation. Den kan även ge andra 

människor en inblick i hbtq+-personers liv, vidga deras vyer och perspektiv och på 

sikt öka toleransen för alla människor i samhället (Hughes-Hassel, Overberg & 

Harris, 2013, s. 13; Jardine, 2013, s. 258; Oltmann, 2016, s. 9–10; Walker & Bates, 

2016, s. 270–271; Williams & Deyoe, 2014, s. 98). Det är därför betydelsefullt att 

biblioteken tillhandahåller litteratur som skildrar alla hbtq+-personer. 

Utifrån resultatet i denna undersökning bör bibliotekarier arbeta mer aktivt med att 

utveckla hbtq+-bestånden. Forskning visar dock att det råder osäkerhet och 

okunskap bland många bibliotekarier när det kommer till att arbeta med hbtq+-

litteratur (Oltmann, 2016, s. 7–9; Walker & Bates, 2016, s. 276–277). Ett första steg 

kan därför vara att slå hål på myten som många bibliotekarier intalar sig själva: att 

det inte skulle finnas några hbtq+-personer i deras samhälle. Sanningen är att hbtq+-

ungdomar växer upp i alla typer av samhällen och att behovet av hbtq+-litteratur 

finns överallt (Downey, 2013, s. 105–106). Denna myt kan därför tänkas bero på 

den sociala osynlighet som uppstår när hbtq+-personer försöker anpassa sig efter 

samhällets normer. Deras sanna identitet visas då inte utåt och kan leda till en social 

osynlighet som gör att bibliotekarierna inte ser dem (Renault, 2011, s. 225). Den 

sociala osynligheten kan också bero på hbtq+-personer som avstår från att framföra 

sina önskemål eller att låna hbtq+-litteratur på biblioteken, av rädsla för att 

ofrivilligt ”komma ut” (Robinson, 2016, s. 164–165). 

När det finns en medvetenhet om att hbtq+-personer lever i alla samhällen och att 

hbtq+-litteratur behövs överallt, behöver bibliotekarier förstå målgruppens behov 

för att kunna tillgodose dem. Ett andra steg kan därför vara att följa Walker och 

Bates (2016, s. 280–281) utvecklingspunkt om att aktivt arbeta för att utveckla sin 

kompetens kring hbtq+-ungdomars informationsbehov. Därefter kan bibliotekarier 

behöva utveckla sina metoder för att finna lämplig hbtq+-litteratur och utveckla sina 

bestånd, vilket kan kräva alternativa källor, nya kanaler och olika former av 

samverkan (Downey, 2013, s. 105; Robinson, 2016, s. 165).  

Slutligen kan de övriga punkterna på Walker och Bates (2016, s. 280–281) lista 

efterföljas: att tillhandahålla ett större och bredare utbud av hbtq+-resurser, i både 

fysiska och digitala format; att lyfta hbtq+-resurser och -tjänster och öppna upp för 

diskussion kring ämnen som sexualitet och könsidentitet samt att säkerställa att 

hbtq+-resurserna är lättillgängliga så att låntagarna själva kan hitta dem på ett 

diskret sätt (Walker & Bates, 2016, s. 280–281). Det är även viktigt att 

bibliotekarier inte ser sitt arbete som avklarat när ett hbtq+-bestånd byggts upp. Det 

råder en inkluderande trend inom litteraturen (Jiménez, 2015, s. 407–408) och denna 

undersökning visar att representationen ökat över tid. Det är därför viktigt att 

biblioteken håller bestånden uppdaterade för att erbjuda låntagarna aktuell litteratur 

som är så representativ som möjligt, samt för att motverka spridning av otillförlitlig 

information (Håkansdotter, 2019, s. 23; Robinson, 2016, s. 164).  
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7.5 Reflektioner  
Axel Honneths teori om erkännande har utgjort undersökningens teoretiska 

ramverk. Teorin bygger på att människor måste få erkännande från andra för att 

kunna utveckla sin identitet och en positiv självrelation (Honneth & Heidegren, 

2003, s. 7-8). Den litterära representationen kan tänkas påverka unga hbtq+-

personers erkännande. Utifrån det aktuella syftet och frågeställningarna anses teorin 

ha varit relevant och användbar. Teorin skulle även kunna användas för att studera 

fler aspekter i materialet, som exempelvis vilka etniciteter som ges erkännande i 

litteraturen. Andra teoretiska ramverk hade krävt andra frågeställningar och lett till 

andra slutsatser. Exempelvis skulle queerteorin kunna användas för att fokusera mer 

på hbtq+-litteraturen i förhållande till heteronormen, eller genusteori för att 

undersöka skildringen av kön och könsroller. 

Den metod som använts är kvantitativ innehållsanalys. Metoden lämpar sig väl för 

att undersöka frekvens i ett stort empiriskt material och att göra jämförelser och 

finna mönster i det (Boréus & Kohl, 2018, s. 49-52; Esaiasson et al., 2017, s. 198). 

Metoden var därför användbar i denna undersökning. Den gjorde det möjligt att 

beräkna vilka hbtq+-variationer som representeras, hur många gånger de 

förekommer och om det skett en förändring över tid. Hade syftet varit att studera 

hur olika hbtq+-variationer skildras, istället för hur ofta de skildras, hade det krävts 

en annan metod som tillåter tolkning på en djupare nivå.  

Denna undersökning har studerat hur representationen ser ut i det aktuella urvalet 

och även gett några förslag på hur bibliotekarier kan förbättra arbetet med denna 

litteratur. Det är dock värt att poängtera att avsikten inte varit att förminska den 

litteratur som finns eller bibliotekariers arbete och kompetens. Den bristande 

representationen i litteraturen och biblioteksbestånden kan snarare tänkas bero på 

vilken typ av litteratur som skrivs, översätts och ges ut. 

7.6 Förslag till framtida forskning 
Den vetenskapliga forskning som presenteras i kapitel 2 är till stor del amerikansk. 

Detta beror på svårigheter att finna svensk forskning inom ämnet. Ett förslag på 

framtida forskning är därför att studera svenska förhållanden avseende flera 

aspekter, som exempelvis utgivning av hbtq+-litteratur, representation i hbtq+-

litteratur, hbtq+-litteratur på svenska bibliotek och bibliotekariers urvalsarbete. 

Utgivningen av hbtq+-litteratur är även intressant ur ett internationellt perspektiv. 

Lönnlöv (2014, s. 12) beskriver att han antagit ett västerländskt perspektiv i sitt 

urval av romaner. Romanerna kommer från Sverige, övriga Europa eller 

engelsktalande delar av världen. Även romanerna i Normkreativitet i barn – och 

ungdomslitteraturen verkar företrädesvis komma från västvärlden. Vilken typ av 

hbtq+-litteratur ges ut i andra delar av världen? Råder samma normer och sker 

samma förändringar inom hbtq+-litteraturen utanför västvärlden? Hur ser 

bibliotekens arbete med hbtq+-litteratur ut internationellt? Sådan forskning kan 

utgöra ett hjälpmedel i bibliotekariers arbete med att bredda representationen och 

inkludera litteratur från fler delar av världen. 

Denna undersökning har fokuserat på hur ofta olika hbtq+-variationer skildras i 

ungdomslitteraturen. Fördjupad forskning inom ämnet skulle kunna undersöka hur 
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dessa hbtq+-variationer skildras. Beskrivs karaktärer utifrån stereotyper? 

Problematiseras eller normaliseras karaktärers sexualitet eller könsidentitet? Märks 

någon förändring över tid? 

Enligt Jiménez (2015, s. 415, 418–419) är det den vite homosexuelle mannen som 

utgör norm i hbtq+-litteraturen. Framtida forskning skulle kunna undersöka 

representationen inom hbtq+-litteratur utifrån fler faktorer än de kopplade till 

sexualitet eller könsidentitet, som exempelvis etnicitet och klass. Är den 

inkluderande trenden märkbar även i detta avseende? Har normen inom hbtq+-

litteraturen förändrats? 

Sammanfattning 

Folkbiblioteken är till för alla människor. De ska ägna särskild uppmärksamhet åt 

barn och ungdomar och deras litteraturbestånd ska vara allsidiga och tillgodose 

användarnas behov (SFS 2013:801). Litteratur kan vara viktig för ungdomars 

identitetsskapande genom att bland annat ge dem möjligheten att spegla sig i 

karaktärer och händelser. Den kan även ge en inblick i och förståelse för hur andra 

människor är och lever sina liv (Tenngart, 2012, s. 32–34; Williams & Deyoe, 2014, 

s. 98). För hbtq+-ungdomar kan det alltså vara betydelsefullt att folkbiblioteken 

tillhandahåller allsidiga bestånd som speglar alla hbtq+-variationer.  

Bibliografier kan fungera som redskap och vägledning i bibliotekariers arbete med 

att finna och välja ut hbtq+-litteratur till biblioteken. Det är därför relevant att 

undersöka vilka som representeras i dessa bibliografier, och vilken bild av hbtq+ de 

förmedlar. Syftet med denna undersökning har därför varit att studera vilka hbtq+-

variationer som representeras och ges erkännande i hbtq+-litteratur för ungdomar, 

baserat på boktipsen i två bibliografier. Syftet har även varit att undersöka vilken 

bild av hbtq+ som förmedlas genom dessa. De frågeställningar som använts för att 

besvara syftet är: 

1. Vilka hbtq+-variationer skildras och ges erkännande i bibliografiernas 

boktips? 

2. Vilken bild av hbtq+ förmedlas genom bibliografiernas boktips?  

3. Märks någon förändring över tid avseende vilka hbtq+-variationer som 

skildras och ges erkännande, samt den bild av hbtq+ som förmedlas? 

Det empiriska materialet utgjordes av 57 boktips av ungdomsromaner med hbtq+-

tematik som valts ut från två bibliografier. Dessa bearbetades med hjälp av en 

kvantitativ innehållsanalys. Ett kodschema utvecklades och användes för att koda 

materialet och utröna vilka hbtq+-variationer som representeras i boktipsen.  

Resultatet visade tydligt att det företrädesvis är homosexuella personer som skildras 

i litteraturen. Det förekommer även ett fåtal skildringar av bisexualitet, trans*, 

intersex och queer. Ingen av romanerna skildrar karaktärer som identifierar sig som 

pansexuell, asexuell eller ickebinär/intergender/genderqueer. Skildringarna är främst 

kopplade till sexualitet. Hbtq+-variationer kopplade till kön och queera uttryck ges 

inte samma utrymme i litteraturen. Utifrån Axel Honneths teori om erkännande 
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betyder detta att det erkännande som ges genom litteraturen och biblioteken riktas 

främst mot homosexuella personer. Andra hbtq+-variationer erkänns i mycket 

mindre utsträckning eller inte alls. Det råder alltså inte en likabehandling av alla 

hbtq+-personer. 

Resultatet visade dock en tydlig förändring över tid. Såväl utgivningen av hbtq+-

litteratur för ungdomar som mångfalden i representationen har ökat under de senaste 

40 åren. Det visar att antalet hbtq+-personer som representeras och erkänns genom 

litteraturen och bibliotekens bestånd växer. 

Trots att hbtq+-litteratur för ungdomar över tid blivit representativ för fler delar av 

hbtq+-spektrumet saknar vissa hbtq+-variationer fortfarande representation. Det 

innebär att vissa hbtq+-personer erkänns genom litteraturen och bibliotekens 

bestånd, och därmed ges möjlighet att utveckla positiva relationer till sig själva 

(Anderson, 2011, s. 53–54; Honneth & Heidegren, 2003, s. 7–8). Andra hbtq+-

personer nekas erkännande genom litteraturen och bibliotekens bestånd vilket kan 

ha en negativ effekt på känslan av att vara socialt betydelsefull inom hbtq+-

gemenskapen (Honneth & Heidegren, 2003, s. 11, 102, 106–108). Bibliotekarier 

behöver därför höja sin kompetens kring målgruppens behov för att bättre kunna 

tillgodose dem, samt utveckla större, bredare och ständigt aktuella bestånd som 

representerar alla unga hbtq+-personer (Downey, 2013, s. 105; Håkansdotter, 2019, 

s. 23; Robinson, 2016, s. 165; Walker & Bates, 2016, s. 280–281). 
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Bilaga 1: Kodschema 

Kodschemats variabler avser de egenskaper som sökts i boktipsen. Variabelvärdena 

används i kodblanketten (se bilaga 2) för att koda vilka hbtq+-variationer som 

skildras i romanerna. För variabel 1 anges ett fyrsiffrigt tal som står för romanens 

svenska utgivningsår. För variabel 2-10 används 1 när en variabel förekommer och 

2 när den inte förekommer. 

VARIABEL VARIABELVÄRDEN 
1. Utgivningsår i Sverige Fyrsiffrigt nummer som anger årtal 

  
2. Homosexuell man 1. Ja 

 
2. Nej 

  
3. Homosexuell kvinna 1. Ja 

 
2. Nej 

  
4. Bisexuell 1. Ja 

 
2. Nej 

  
5. Pansexuell 1. Ja 

 
2. Nej 

  
6. Asexuell 1. Ja 

 
2. Nej 

  
7. Trans*  1. Ja 

 
2. Nej 

  
8. Ickebinär/intergender/genderqueer 1. Ja 

 
2. Nej 

  
9. Intersex 1. Ja 

 
2. Nej 

  
10. Queer 1. Ja 

 
2. Nej 



 

2(3) 

 

Bilaga 2: Kodblankett 

Siffrorna 1-10 avser de variabler som anges i kodschemat (se bilaga 1). De 

fyrsiffriga talen under variabel 1 anger romanernas svenska utgivningsår. Under 

variablerna 2-10 avser 1 svaret ja och 2 svaret nej på om den aktuella variabeln 

förekommer i den aktuella romanen. Alla variabelvärden som utgörs av 1:or har 

gulmarkerats. Det är dessa som visar vilka hbtq+-variationer som skildras i 

romanerna, och som resultatet bygger på.  

Fyra romaner skildrar fler än ett av de övergripande områdena sexualitet, 

könsidentitet och queer. Dessa anges med förkortningarna S + K (sexualitet och 

könsidentitet), S + Q (sexualitet och queer) eller K + Q (könsidentitet och queer). 

 

ROMANER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
Astrid och hon, Liv  2006 2 1 2 2 2 2 2 2 2  
Bröder 2003 1 2 2 2 2 2 2 2 2  
Bögslungan 2008 1 2 2 2 2 2 2 2 2  
Cirkeln 2011 2 1 2 2 2 2 2 2 2  
Dags att våga 2005 2 1 2 2 2 2 2 2 2  
Dansa på min grav  1983 1 2 2 2 2 2 2 2 2  
Den andre Will Grayson  2011 1 2 2 2 2 2 2 2 2  
Den jag är 2001 2 1 2 2 2 1 2 2 2 S + K 

Det händer nu 2010 2 1 2 2 2 2 2 2 2  
Det här kalla landet 2017 2 1 2 2 2 2 2 2 2  
Det jag inte säger  2004 2 1 2 2 2 2 2 2 2  
Dit man längtar  2001 2 1 2 2 2 2 2 2 2  
Ditt äckel!  2013 1 2 2 2 2 2 2 2 2  
Djupa ro 2015 1 2 2 2 2 2 2 2 2  
Dröm att leva  1996 1 2 2 2 2 2 2 2 2  
Du, bara 2016 1 2 2 2 2 2 2 2 2  
Duktig pojke  1977 1 2 2 2 2 2 2 2 2  
Du och jag, Marie Curie 2003 2 1 2 2 2 2 2 2 2  
Ekon 2015 2 1 2 2 2 2 2 2 2  
En av dem  2000 1 2 2 2 2 2 2 2 2  
En bit av mig fattas  2011 1 2 2 2 2 2 2 2 2  
Fejk 2012 1 1 2 2 2 2 2 2 2  
Från en annan planet  2005 2 1 2 2 2 2 2 2 2  
Fånga en fjäril 2015 2 1 2 2 2 2 2 2 2  
För bra för att dö  2007 1 2 2 2 2 2 2 2 2  
Ge mig arsenik  2012 2 1 2 2 2 2 2 2 2  
Golden boy  2017 2 2 2 2 2 2 2 1 2  
Henrietta är min hemlighet  2005 2 1 2 2 2 2 2 2 1 S + Q 
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I väntan på liv  1999 2 1 2 2 2 2 2 2 2  
Ibland bara måste man  2007 1 2 2 2 2 2 2 2 2  
Ingen får veta  2008 2 1 2 2 2 2 2 2 2  
Ingen normal står i regnet och 

sjunger 2016 2 2 1 2 2 2 2 2 2  
Jag ser dig 2009 2 1 2 2 2 2 2 2 2  
Jag är ju så jävla easy going 2013 2 1 2 2 2 2 2 2 2  
Kurt Cobain finns inte mer  2012 1 2 2 2 2 2 2 2 2  
Kär i New York  2008 2 1 2 2 2 2 2 2 2  
Linnea, kom hem!  2007 2 1 2 2 2 2 2 2 2  
Min bror och hans bror  1993 1 2 2 2 2 2 2 2 2  
Månskensvargen 2009 1 2 2 2 2 1 2 2 2 S + K 

Naomi & Elys kyssförbudslista  2010 1 2 2 2 2 2 2 2 2  
Något måste hända nu  2012 2 2 2 2 2 2 2 2 1  
Om bara solen ville dansa  1994 1 2 2 2 2 2 2 2 2  
Om jag var din tjej  2016 2 2 2 2 2 1 2 2 2  
Ormbunkslandet 2016 2 1 2 2 2 2 2 2 2  
Regn och åska 2011 1 2 2 2 2 2 2 2 2  
Saker som aldrig händer 2010 1 2 2 2 2 2 2 2 2  
Ska vi ses?  2013 2 1 2 2 2 2 2 2 2  
Snygg 2006 1 2 2 2 2 2 2 2 2  
Som eld 2015 2 1 2 2 2 2 2 2 2  
Som Zlatan fast bättre  2012 1 2 2 2 2 2 2 2 2  
Spelar roll 1993 1 2 2 2 2 2 2 2 2  
Sugar Rush 2005 2 1 2 2 2 2 2 2 2  
Tatuerade tårar  2012 1 2 2 2 2 2 2 2 2  
Tre (bokserie) 2009 2 1 2 2 2 2 2 2 2  
Ung, bög och jävligt kär  2010 1 2 2 2 2 2 2 2 2  
Världens viktigaste kyss 2014 1 2 2 2 2 2 2 2 2  
Zip 2004 2 2 2 2 2 1 2 2 1 K + Q 

 


