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1. Inledning 
1.1 Bakgrund 
Familjen är en av de mest fundamentala delarna i ett barns uppväxt. Därför har familjen 

genom alla tider varit ett konstant element i litteratur för barn. Under 1800-talets inledning, 

ungefär vid samma tidpunkt som kommersialiseringen av barnböcker började ta fart, skedde 

en utveckling av familjen som koncept. Den gick från att sedan medeltiden ha varit stor, 

inkluderande, och inte nödvändigtvis innefatta blodsrelaterade medlemmar, till att bli liten, 

mer intim, och biologiskt bunden. En kärnfamilj. Denna utveckling av familjekonstellation 

går att skönja i den dåtida barnlitteraturen där barn-protagonistens relationer inom familjen 

blev begränsad till två biologiska föräldrar och ett fåtal biologiska syskon.1  

Familjen är än idag konstant närvarande i barnlitteraturen och många människor 

drömmer om att en dag få bilda en familj. När det kommer till dess reproduktion finns det en 

uppsjö barnböcker som på ett pedagogiskt sätt förklarar för barn om hur barn blir till. Dessa 

böcker visar däremot nästan uteslutande det heterosexuella samlaget som det enda sättet att 

skapa en familj. Idag ses dock en ökning av de så kallade regnbågsböckerna där man väljer att 

fokusera på andra former av familjebildande som alternativ till det heterosexuella samlagets 

reproduktion. Detta är således en del av uppluckringen av det traditionella familjebegreppet. I 

uppsatsen ”Regnbågsfamiljer och könsöverskridande barn – Bilderbokens nya invånare” 

(2013) undersöker Eva Heggestad hur vuxna och barn som avviker från heteronormen 

gestaltas i den bilderbokslitteratur som utger sig för att ha ett kritiskt perspektiv på den 

heterosexuella normen. Heggestad menar att i de uttalade normkritiska bilderböckerna som 

utkommit de senaste tio åren uppkommer det allt från könsöverskridande barn och vuxna, till 

familjer som inte passar in i den traditionella kärnfamiljenormen. Utgivningen av 

normkritiska barnböcker har ökat under det senaste decenniet men man närmar sig fortfarande 

ämnet med en försiktighet, speciellt när det kommer till reproduktion. Hon hävdar att man 

överlag kan se hos de flesta bokförlag med uttalad normkritiskt perspektiv att man försöker 

skildra det som anses som avvikande utan att framställa det som något onormalt eller något 

som måste problematiseras. 2 Att närma sig sexualitet och reproduktion kan med andra ord 

tyckas vara en snårig uppgift. Därför ligger det i den här uppsatsens intresse att undersöka hur 

																																																								
1Kimberly Reynolds, ”Changing Famillies in Children’s Fiction” i The Cambridge Companion to Children’s 
Literature, O. M Grenby och Andrea Immel (red), Cambridge University Press 2009, s. 193. 
2 Eva Heggestad, ”Regnbågsfamiljer och könsöverskridande barn – Bilderbokens nya invånare”, Samlaren 2013 
s. 224.	
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barnboksförfattare tar sig an uppgiften att förklara ”avvikande” reproduktion som ”normal” 

och begriplig.   

 

1.2 Syfte 

Den här uppsatsen kommer att bygga vidare på Eva Heggestads undersökning av 

normbrytande bilderböcker. Uppsatsens intention är att undersöka hur författare och förlag 

väljer att representera så kallade alternativa reproduktionsprocesser i regnbågsbilderböcker, 

samt hur dessa gestaltningar förhåller sig till normativa föreställningar om kön och sexualitet.  

  

1.3 Frågeställning 
Hur gestaltar regnbågsbilderböcker alternativa reproduktionsprocesser? Hur förhåller sig 

dessa representationer till normativa föreställningar om kön och sexualitet?  

 

1.4 Material 
Undersökningens material består av tio regnbågsbilderböcker, för barn mellan två till sex år 

gamla, som utkommit under perioden 1999-2015. De valda regnbågsbilderböckerna 

behandlar alla mer eller mindre synlig reproduktion i familjer där föräldrarna inte lever i ett 

heterosexuellt förhållande. Urvalet har skett genom en sökning efter bilderböcker som 

behandlar normbrytande reproduktion. Att de utländska bidragen har blivit översatta har inte 

haft någon betydelse för denna uppsatsens undersökning. Syftet är att endast undersöka den 

svenska kontexten. Nedan listas undersökningens bilderböcker i kronologisk ordning 

tillsammans med författare, förlag, samt svenskt utgivningsår:  

 

Ø Malins mamma gifter sig med Lisa, Annette Lundborg, Eriksson & Lindgren, 1999. 

Ø Slottet med de många rummen, Helene Goldberg och Maruska la Cour Mosegaard, 

Turbineförlaget, utgiven i Sverige 2008, översättning: Hanna Semerson. 

Ø Familjeboken, Eddie Summanen, Vombat Förlag, 2008. 

Ø Jösta och Johan, Anette Skåhlberg, Sagolikt Bokförlag, 2010. 

Ø Junior vill ha syskon, Anette Skåhlberg, Sagolikt Bokförlag, 2011.  

Ø Barn i regnbågsfamiljer, Karolina Schubert, Spegel Förlag, 2011. 

Ø Välkommen Tango, Justin Richardson och Peter Parnell, Kabusa Böcker, utgiven i 

Sverige 2012, översättning: Kerstin Aronsson. 
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Ø Pappa, pappa och jag, Juliette Parachini-Deny, Epix Bokförlag, utgiven i Sverige 

2014, översättning: Epix Bokförlag. 

Ø Hur görs bebisar?, Cory Silverberg, OLIKA Förlag, utgiven i Sverige 2014.  

Ø Hur Lotta blev till, Cai Schmitz-Weich, forallgenders.org, utgiven i Sverige 2015, 

översättning: Mio Mahl.  

 

Urvalet är inte representativt för marknadens utgivning utan består av de böcker som kan 

besvara uppsatsens frågeställning. Jag har också valt att begränsa mitt material till de 

bilderböcker som gestaltar reproduktionsprocesser som inte fokuserar på heterosexuellt 

föräldraskap.   

 

1.5 Teori 
1.5.1 Queerteori 

Begreppet queer är flytande och anses ibland vara svårdefinierat. Socialantropologen Fanny 

Ambjörnsson skriver i sitt verk Vad är queer? (2016) att dess slutgiltiga mål är att synliggöra 

samhällets föreställningar om normalitet och avvikelser när det kommer till kön och 

sexualitet. Begreppet har ofta använts för att beskriva personer som är homosexuella, 

bisexuella, eller transpersoner, men det kan också beteckna grupper i samhället som i största 

allmänhet faller utanför normgränserna.3 Queerteorins inträde i den akademiska världen i 

början av 1990-talet kom att komplettera och bredda de tidigare ”Gay and lesbian studies”, 

som framförallt var etablerad i USA och vars främsta fokus låg på att undersöka den 

homosexuella personens liv och vanor. Queerteorin kom här att skifta fokus där intresset 

istället ligger på att undersöka det som anses vara norm, alltså heterosexuellt, i samhället. 

Man vill alltså med en kritisk blick undersöka och synliggöra hur dessa heterosexuella normer 

uppstår, fungerar, och upprätthålls.4  

Queerteorins grund kommer ur fransk poststrukturalism och har ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. Ett namn som kom att bli viktigt för teorin är Judith 

Butler. År 1990 utkom hennes kritiska verk Gender Trouble, som anses vara en av 

queerteorins grundtexter. Butler menar på att man på grund av normer i samhället har dragit 

slutsatser om personers genus och sexualitet utifrån deras biologiska kön. Hon riktar bland 

annat kritik mot den klassiska feministiska teorin och dess åtskillnad mellan det biologiska 

																																																								
3 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer?, andra upplagan, Stockholm: Natur & Kultur 2016, s. 15f. 
4 Ambjörnsson 2016, s. 33. 



	 6 

könet och sociala genus. Hon menar att man genom performativa handlingar har skapat en 

föreställning om vad ett biologiskt kön innebär och vad ett socialt genus innebär. Denna 

uppfattning menar Butler förstärker idén om att det finns en förkulturell och naturlig 

könstillhörighet, att det socialt skapade genuset bara är ett naturligt inneboende väsen inom 

människan. I själva verket, menar Butler, är både genus och biologiskt kön socialt skapat.5 Ett 

exempel på performativ handling som förstärker tanken kring en naturlig könstillhörighet, 

enligt Butler, är det uttalande som görs på BB vid barnets födsel. När barnmorskan meddelar 

föräldrarna om barnets kön sker något i barnets omgivning. Här aktiveras en rad 

könsrelaterade föreställningar och förväntningar på hur barnet kommer att bli. Konstaterandet 

av barnets kön är den första av många kommande performativa handlingar i en människas liv 

som skapar hens könsidentitet.6 

 

1.5.2 Den heterosexuella matrisen 

För att synliggöra förtryckande förväntningar och föreställningar kring kön och genus 

skapade Judith Butler en ”heterosexuell matris”. Den heterosexuella matrisen ska fungera 

som ett verktyg för att avslöja samhällets förväntningar på kroppar, genus och begär. 

Matrisen säger att det endast finns två biologiska kön, man och kvinna, och dessa kön är 

varandras motsatser. Könen har därmed tillskrivits motsatta egenskaper, både kroppsmässigt 

och beteendemässigt. Dessa kroppsmässiga och beteendemässiga egenskaper följer det genus 

som automatiskt appliceras baserat på vilket av de två könen man tillhör. Den sista 

komponenten i matrisen är sexualitet. De två könen med sina bestämda genus skall sexuellt 

begära varandra, de ska med andra ord vara heterosexuella. När en person visar upp fel 

kopplingar mellan kön, genus och begär uppfattas den personen som queer.  

Den heterosexuella matrisens motsatspar visar att genom att peka ut något som 

avvikande kan man därmed rättfärdiga något annat som normalt. Med andra ord är den i 

konstant beroende av en motsats för att kunna fungera. Man vet vad man är genom vad man 

inte är. Genom att inte vara homosexuell kan man vara heterosexuell. Genom att inte vara 

avvikande är man därmed normal. Viktigt är dock att komma ihåg att den heterosexuella 

matrisen aldrig kan försvinna. Precis som samhälleliga ideologier förändras över tid förändras 

också matrisens premisser. Normalisering kring dessa premisser kommer alltid ske genom att 

peka ut något som avvikande och motsats.7 Denna konstanta normaliseringsprocess är enligt 

																																																								
5 Ambjörnsson 2016, s. 92f.  
6 Ambjörnsson 2016, s. 112f.  
7 Ambjörnsson 2016, s. 94f.	



	 7 

queerteorin kopplad till makt. Enligt en tidig tanke av Michel Foucault figurerar denna makt i 

det vardagliga livet. I mänskliga möten mellan familj, bekanta, och samhälleliga institutioner 

verkar den i skymundan genom antaganden och förväntningar.8  

En annan viktig term i relation till maktbegreppet är ”heteronormativitet”. 

Queerteorin handlar om undersökningen av normaliseringsprocesser där teorin vill 

uppmärksamma samhällets tendens att se heterosexualitet som något vedertaget. 

Heteronormativitet betecknar lagar, institutioner, strukturer, och handlingar som upprätthåller 

heterosexualitet som norm. Queerforskaren Fanny Ambjörnsson menar att anledningen till att 

det dröjt med vetenskaplig undersökning av sexualitet på detta sätt har att göra med att 

människor har en tendens att blanda ihop heterosexualitet med barnalstrande, något som den 

här uppsatsen ska titta närmare på.9 Begreppen heteronormativitet och heterosexuell matris 

kommer därför ligga till grund för uppsatsens utgångspunkt. 

 

1.5.3 Den queera barnlitteraturen/queerperspektiv på barnlitteratur 

Uppsatsens analys kommer utgå från queerteorins normkritiska perspektiv på kön och 

sexualitet. Enligt det litteratursociologiska perspektivet befinner sig litteratur och samhälle i 

en ständig samverkan. I Mia Österlunds text ”Queerfeministisk bilderboksanalys – exemplet 

Lindenbaum” i antologin Queera Läsningar – Litteraturvetenskap möter queerteori (2012) 

menar hon att samhällets ideologiska ideal även speglas i barnlitteraturen, och att queerteorin 

kan vara ett hjälpsamt verktyg för att synliggöra dessa ideal när det kommer till sexualitet. 

Barnlitteraturforskningens mottagning av queerperspektivet har dock varit relativt tudelat. 

Det har både avfärdats men också välkomnats som ett hjälpmedel för en bredare 

barnboksforskning. Österlund menar att queerteori framförallt erbjuder ett nytt språkbruk: 

”När bilderböcker granskas genom en queer lins avslöjar kön och sexualitet nya aspekter hos 

litterära karaktärer, i relationer, och i litterär tematik. Nya och rymliga definitioner av kön och 

sexualitet för med sig att barnlitteraturen både breddas och fördjupas.”10 

Att porträttera kön och sexualitet i barnböcker blir idag allt vanligare men, 

precis som Heggestad skriver, närmar man sig ämnet ofta med försiktighet när det kommer 

till just barnlitteraturen.11 Enligt historikern Philippe Ariès hanterades sex i relation till barn 

på ett helt annorlunda sätt under 1500- och början av 1600-talen. Han beskriver det som att vi 
																																																								
8 Ambjörnsson 2016, s. 42. 
9 Ambjörnsson 2016, s. 47f. 
10 Mia Österlund, ”Queerfeministisk bilderboksanalys – exemplet Lindenbaum” i Queera Läsningar – 
Litteraturvetenskap möter queerteori, Katri Kivilaakso Ann-Sofie Lönngren, Rita Paqvalén (red), Rosenlarv 
Förlag 2012, s. 259.  
11 Heggestad 2013, s. 246. 
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idag följer en oskriven lag i vår tids moral när det kommer till, i synnerhet skämtsamma, 

anspelningar på sexualitet. Genom att läsa anteckningar från Ludvig XIII:s läkare förvånas 

han över den frispråkighet som användes i barnets närvaro. Det finns ingen anledning heller, 

menar Ariès, att anta att det skulle vara annorlunda i andra familjer. Den inställning vi har till 

barn idag var helt enkelt obefintlig under 1500- och tidigt 1600-tal. Men med den 

efterkommande sedlighetsreformen ändrar detta sätt att exponera sexualitet inför barnen.12 

Synen på barns relation till sexualitet har dock inte enbart förändrats över sekler utan sker 

även över kortare tidsspann. Österlund menar att man även under 1970-talet hade en friare 

förhållning till sex i närheten av barn men att 1990-talets diskussioner kring vuxnas sexuella 

övergrepp på barn eskalerade det tabubelagda kring ämnet.13  

 Dagens moderna bilderböcker kan däremot behandla de flesta ämnen. De kan 

diskutera teman som berör både barn och vuxna, till exempel sexualitet, och det är inte 

ovanligt att behandla allvarliga och existentiella frågor. 14  När man kommer till sex i 

kombination med barn skriver Österlund att flertalet komplicerade diskurser uppkommer. En 

av dessa diskurser handlar om det så kallade oskuldsfulla barnet. Barnet som asexuellt, och 

därmed fullständigt oskuldsfullt, menar hon är en regel i det västerländska samhället och har 

sina rötter i romantiken. Hon hävdar att man behandlar barn som asexuella varelser men 

samtidigt förutsätter man att barnet kommer växa upp till att bli en heterosexuell reproduktiv 

människa.15 Att göra en queer läsning av barnlitteratur är att gå emot den tidigare nämnda 

asexualitetsdiskursen och normkritiskt granska vedertagna heteronormer som också går att 

applicera på barn.16 Österlund menar också att en queer bilderboksforskning bidrar till att på 

ett tryggt sätt undersöka sexualitet i barnlitteratur utan att för den skull behandla barn som 

vuxna.17   

 Även om denna uppsats inte explicit kommer att diskutera barns sexualitet 

kommer den behandla böcker med barn som rör sig i ett queert klimat. Precis som Österlund 

skriver är det ovanligt att barnböcker går in på uttalad sexualitet. För att kunna tala om sex i 

en barnbok på ett mindre kontroversiellt sätt använder ofta författaren grepp där man helt 

enkelt förlägger sexualiteten till någon av bipersonerna i berättelsen. Vi kommer till exempel 

																																																								
12 Philippe Ariès, Barndomens historia, Gidlunds (reviderade version) 1982, s. 125ff. 
13 Mia Österlund, ”Heterosexualisering pågår: En queer omvärdering av barnet i bilderboken” i Omvärdering – 
Perspektiv på litteratur och litteraturvetenskap, Claes Ahlund (red.), Åbo: Åbo Akademi 2010, s. 67. 
14 Lena Kåreland, Skönlitteratur för barn och unga – Historik, genrer, termer, analyser, Lund: Studentlitteratur 
AB 2015, s. 73f. 
15 Österlund 2012, s. 254. 
16 Österlund 2012, s. 258. 
17 Österlund 2012, s. 257.	
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i den här uppsatsens fall att se sexualiteten förlagd hos de vuxna föräldrarna i fråga. För att 

kunna få det queera att passera som normalt och inte som något avvikande väljer man att 

förklä det i de ”normalas förklädnader”. Till exempel bäddar man in det avvikande i det 

normala genom att gestalta det i ett typiskt ”kärnfamiljemönster”.18   

 

1.6 Metod  
Analysen kommer göras genom en komparativ närläsning av de tio regnbågsbilderböckerna. 

Närläsningen som metod uppkom i samband med nykritiken under senare delen av 1940-talet. 

Närläsning, eller close reading, går ut på att detaljstudera en text och beskriva dess 

uppbyggnad och formspråk. Man undersöker bland annat symboler och metaforer, hur språket 

används, samt hur synvinklar och berättarpositioner varierar. Tanken bakom metoden är att 

det endast i en sådan detaljstuderande analys går att genomskåda textens innehåll.19 Det är 

denna uppsats mål att genom en närläsning kunna finna dessa metaforer, synvinklar, och 

språkliga strukturer. Med hjälp av närläsningen hoppas jag kunna nå en slutsats kring 

huruvida samhälleliga normer går att finna i barnlitteratur som utger sig för att vara 

normkritisk.   

För att underlätta läsningen av analysen har jag valt att dela in de tio verken i tre 

olika kontexter. Kontexterna tjänar i ett strukturerande syfte och kommer ligga till grund för 

analysen. Den första kategorin är den ”realistiska kontexten” som utspelar sig med 

verkligheten som bakgrund och med mänskliga karaktärer. Dessa bilderböcker kan berätta en 

fiktiv historia, oftast utan ett tydligt pedagogisk syfte. Den andra kategorin har jag valt att 

kalla ”sagokontext”. Dessa bilderböcker kan vara förlagda i en metaforisk sagovärld, ofta i 

form av ett djurrike utan närvaro av människor. Men den kan också behandla en realistisk 

kontext med sagolika inslag, såsom talande djur. I den tredje och sista kategorin har jag 

placerat de böcker som utgår från en ”faktabaserad kontext”. Dessa verk har som ambition att 

lära och fungerar mer eller mindre som faktaböcker för barn. För denna uppsats blir en 

undersökning av kontexter viktig. Precis som tidigare nämnts kan det queera existera som en 

underliggande grund i berättelsen, ibland för att inte framstå som alltför kontroversiell. Men 

det kan också framkomma andra aspekter av kontexten. På samma sätt som den erbjuder en 

kuliss för det queera kan även dolda heteronormativa tendenser finnas där.  

																																																								
18 Österlund 2010, s. 70. 
19 Anna Nordlund, Litteraturvetenskaplig analys genom hundra år – åtta sätt att läsa Gösta Berlings saga, 
Stockholm: Liber AB 2008, s. 34f. 
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Utifrån dessa kontexter kommer den heterosexuella matrisen tjäna som mitt 

främsta analysverktyg. Det är med hjälp av den som jag kommer försöka svara på uppsatsens 

frågeställning. Med den heterosexuella matrisen som utgångspunkt kommer jag fördjupa 

analysen med hjälp av en rad olika litterära begrepp, som listas nedan. Dessa litterära begrepp 

kommer fungera som stöd när jag når ett resultat kring verkets brott mot den heterosexuella 

matrisen, och var den i så fall spricker. Jag kommer även ta hänsyn till var matrisen inte 

spricker, där normen upprätthålls, och kanske till och med i viss mån stärks. 

Följande litterära aspekter kommer fungera som ett fördjupande stöd för 

analysen och har inspirerats av tidigare bilderboksundersökningar av Eva Heggestad och Mia 

Österlund:  

 

Ø Tilltal 

Vid barnbokens modernistiska genombrott 1945 skedde en avgörande förändring i hur 

barnboksförfattare tilltalade sin läsare. Ett tidigare auktoritärt fostringsideal inom 

barnlitteraturen ändrade nu fokus för att istället sätta barnet i centrum. Under den 

tidiga moraliserande period av barnlitteraturhistorien hade författarens tilltal enbart 

adresserat den vuxne läsaren som ofta befann sig vid läsningen tillsammans med 

barnet. Detta dubbla tilltal passerade ofta över barnets huvud och fungerade som 

nedlåtande och auktoritärt. Det handlade snarare om att författaren förde en dialog 

med den läsande vuxne utan att inkludera barnet i processen.20 Idag ser man negativt 

på det dubbla tilltalet och den typen av adressering är näst intill helt borta från dagens 

barnlitteratur. Vad som skedde under 1940-talet var att man skiftade till att använda 

sig av ett jämlikt tilltal, även kallat samtidigt tilltal. Genom att använda det jämlika 

tilltalet pendlar författaren mellan att adressera två läsare, den vuxna och barnet, på 

samma nivå. Detta ambivalenta tilltal präglas av en lyhördhet och respekt gentemot 

barnet och dess egen begreppsvärld.21 Att undersöka tilltalet innebär ett intresse för 

huruvida det finns en utpräglad ”barn-kod” eller ”vuxen-kod”. Vill författaren nå den 

vuxne läsaren lika mycket som barnet i det queera ämnet? 

 

Ø Ikonotext  

Termen ikonotext betecknar det symbiotiska förhållandet mellan det verbaliserade och 

det visuella i en bilderbok. Denna samverkan mellan text och bild förhöjer 
																																																								
20 Kåreland 2015, s. 37f. 
21 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, andra upplagan, Lund: Studentlitteratur AB 2004, s. 30. 
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upplevelsen och bidrar till en ny dimension som text och bild enbart kan åstadkomma 

tillsammans. Studier av bilderböcker hamnar därmed i ett gränsland mellan 

litteraturvetenskap och konstvetenskap. Bildernas funktion är att bygga upp miljöer, 

gestalta, skapa stämning och känslor, samt förtydliga situationer. De uppträder alltid i 

en serie och skulle aldrig gå att undersöka var och en för sig utan måste alltid ses i ett 

sammanhang av hela verkets bilder. 22 Bilder och text kan komplettera varandra, men 

de kan även gå emot varandra. Ikonotextens möjligheter och kombinationer är därmed 

oändliga. På så sätt bidrar den till en mer nyanserad uppfattning samtidigt som den har 

möjlighet att till viss mån skapa en egen berättelse parallellt med den ursprungliga 

berättelsen.23 I denna uppsats blir det intressant att se vilken roll ikonotexten spelar i 

förmedlingen av reproduktion. Vad säger bilderna i kontrast till texten? Erbjuder 

bilderna en mer nyanserad förståelse tillsammans med texten? 

 

Ø Pedagogik 

När man undersöker barnlitteratur får man inte glömma att den i stor utsträckning 

styrs av vuxna. Det är vuxna som skriver barnlitteraturen, granskar den, ger ut den, 

samt värderar den. Därmed följer också vuxnas värderingar och pedagogiska syften. 

Precis som Maria Nikolajeva skriver påverkar den vuxne förmedlaren av barnlitteratur 

barnet till att känna igen mönster, genrer, intriger, och personer. Hon menar att för att 

barnen ska bli kompetenta läsare måste de kunna placera texten i relevanta sociala, 

kulturella, och litterära sammanhang.24 I den queera barnlitteraturen handlar det om att 

utmana normerna i dessa sammanhang och erbjuda barnen möjlighet att utveckla en 

kritisk blick. Därför är det viktigt att även undersöka deras pedagogiska tendenser. 

Har verket som ambition att lära ut? Vad vill man i så fall lära ut?  

 

Ø Paratexter 

Begreppet paratext innebär all den text som befinner sig utanför verkets centrala 

berättelse, och innefattar verkets retoriska och fysiska inramning. Den behandlar med 

andra ord verkets titel, författarnamn, bindning, eventuella förord och efterord, samt 

baksidestexter.25 Tanken med att undersöka paratexterna är att kunna få en helhetsbild 

																																																								
22 Kåreland 2015, s. 188f. 
23 Kåreland 2015, s. 188f.	
24 Nikolajeva 2004, s. 250.  
25 Christian Lenemark, Litteraturens nätverk. Berättande på Internet, Studentlitteratur, 2012, s. 56. 
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av verket. Vad säger verkets paratexter? Riktar sig paratexterna till någon specifik 

läsare? 

 

1.7 Tidigare forskning 
Queerteorin tog plats i akademiska kretsar i början av 1990-talet och ses som en utveckling 

till vad som tidigare kallades ”Gay and lesbian studies”. Det queera forskningsfältet i Sverige 

är idag utbrett, men den queera forskningen på barnlitteraturen är fortfarande relativt 

begränsad. Mia Österlund har bedrivit queer forskning på bilderböcker och i hennes bidrag 

”Queerfeministisk bilderboksanalys – exemplet Lindenbaum” i antologin Queera Läsningar – 

Litteraturvetenskap möter queerteori (2012) argumenterar hon för fördelarna med att bedriva 

queer bilderboksforskning. Hon skriver: ”Queerteorin erbjuder ett välkommet analysredskap 

för att utreda hur sexuella normer uppstår, upprätthålls och rubbas i bilderboken.”26 Hon 

menar att tolkningen av barnlitteratur blir berikad av perspektivet genom att synliggöra och 

problematisera den heterosexualisering som sker i bilderboken. 

I Eva Heggestads uppsats ”Regnbågsfamiljer och könsöverskridande barn – 

Bilderbokens nya invånare” (2013) undersöker hon queera bilderböcker som utgivits mellan 

åren 1999 och 2013. Hennes material består av skildringar av alternativa samlevnadsformer 

och/eller alternativa sexuella eller genusrelaterade identiteter. Genom hennes uppsats vill hon 

belysa ett relativt nytt tema inom barnbokslitteraturen samtidigt som hon vill undersöka hur 

både föräldrar och barn, som avviker från heteronormen, gestaltas. Hon tar upp det faktum att 

queer barnbokslitteratur ofta vill få det normbrytande att framstå som något normalt och 

begripligt, att det inte ses som något som nödvändigtvis behöver problematiseras. Hon menar 

att den queera barnbokslitteraturen har ökat det senaste decenniet men att man fortfarande 

närmar sig ämnet med försiktighet. 

Den här uppsatsens ambition är att bygga vidare på Heggestads tankar kring den 

queera bilderboken, och deras representation av regnbågsfamiljer, genom att undersöka 

gestaltningen av regnbågsfamiljens reproduktion. Istället för att fokusera på 

könsöverskridande karaktärer i form av både barn och vuxna riktar denna uppsats sitt fokus 

enbart mot de vuxnas sexualitet och reproduktion i verken. Vidare är syftet är att analysera 

huruvida reproduktionsprocesserna utmanar heterosexuella normer.  

  

																																																								
26 Österlund 2012, s. 258 
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2. Analys 

2.1 Kontext 
Som det förklaras i metoden har jag valt att dela in verken i tre kontexter för att underlätta 

läsningen av analysen. Jag kommer inleda med en realistisk kontext, för att sedan gå vidare 

till en sagokontext, och avsluta med en faktabaserad kontext.  

 

2.2 Realistisk kontext  
Majoriteten av undersökningens bilderböcker utspelar sig i en realistisk kontext. Den tidigaste 

av de queera bilderböckerna är Malins mamma gifter sig med Lisa som utkom 1999. Verket 

får symbolisera den här uppsatsens startpunkt för queert föräldraskap inom bilderboksgenren. 

Precis som verkets titel indikerar är den stora händelsen att Malins mamma ska gifta sig med 

Lisa, men när bröllopet är avklarat byter verket fokus till en annan stor händelse. Lisa är 

nämligen gravid och Malin ska få ett syskon. Likt många andra barn undrar Malin över hur 

barn blir till, men kanske framför allt kring sin egen tillkomst.  

 
- Mamma, hur kommer egentligen bebisen in i magen? 

- Från början är det små frön som simmar in i magen där det ligger ett pyttelitet ägg och väntar, 

svarar mamma. 

- Blomfrön? undrar Malin. 

- Nä, inte blomfrön, skrattar mamma. Det är särskilda frön som finns hos pappan.  

- Fick du sådana frön av pappa?  

- Javisst, svarar mamma, en hel burk med små simmande frön. 

- Var jag ett av de där små fröna? undrar Malin nyfiket. 

- Ja, det kan man säga. Lisa hjälpte till att putta in fröna i min mage så att de kunde simma omkring 

där inne. Plötsligt var det ett frö som krockade med det lilla ägget och det var då som du blev du.27   
 

I tryggheten och värmen från sin mamma får Malin alltså förklarat att ”små frön simmar in i 

magen där det ligger ett pyttelitet ägg och väntar” och att fröna kommer från Malins pappa. 

Den bebis som växer i Lisas mage har dock befruktats av frön från pappas kille Niklas. Så 

avslöjas alltså att Malins familj består av en så kallad ”fyrklöver”, med två mammor och två 

pappor. Eftersom familjens utformning aldrig problematiseras blir Malins mamma gifter sig 

med Lisa ett bra exempel på där det queera existerar som en subtext i kontexten. Handlingen i 

Malins mamma gifter sig med Lisa handlar inte om själva reproduktionen av Malins syskon. 
																																																								
27Annette Lundborg, Mimmi Tollerup-Grkovic, Malins mamma gifter sig med Lisa, Stockholm: Eriksson & 
Lindgren 1999. Verket saknar sidnummer, räknat från första sidan: s. 25.  
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Verket är en kärlekshistoria ur ett barns ögon där fyra vuxna personer hjälper varandra att 

skaffa barn, ett försök att förändra premisserna för föräldraskapet. Detta försök till förändring 

sker tidigt. Vid utgivningen av Malins mamma gifter sig med Lisa 1999 kunde fortfarande 

inte samkönade par ingå äktenskap, endast registrerat partnerskap. Registrerat partnerskap var 

den motsvarighet till äktenskap som samkönade kunde ingå innan den svenska 

äktenskapslagen blev könsneutral år 2009. 28 Det äktenskap som visas upp i Malins mamma 

gifter sig med Lisa skulle alltså inte representera en verklighet förrän tio år senare.  

Trots den ”avvikande” sexualiteten så är det tveksamt om verket verkligen kan 

sägas bryta mot den heterosexuella matrisen. Vid inträdet av Malins pappa blir 

heteronormativa tendenser allt tydligare. Paren i verket befinner sig fortfarande i en slags 

reproducerad version av heterosexualiteten. På det sista uppslaget, vid familjens middag i 

trädgården, gestaltas en tydlig bild av det heterosexuella paret, där både Malins mamma och 

pappa är närvarande. Lisa och Niklas roll är bara med som föräldrar till Malins syskon. 

Bilden blir det första framförandet av en queer familj i ett kärnfamiljemönster. 

Representationen av reproduktionen i verket följer dock dåvarande lagstiftning till skillnad 

från verkets giftermål. Att genomgå en samkönad adoption blev inte lagligt förrän 2003,29 och 

att göra en assisterad insemination vid klinik blir inte lagligt för samkönade lesbiska par 

förrän 2005. 30  En insemination hemma med hjälp av spermier från närstående är alltså det 

enda sättet för Siv och Lisa att skaffa barn i denna tidiga kontext, enligt den svenska lagen.  

 Välkommen Tango utkom i Sverige 2012. Här får läsaren följa en berättelse 

baserad på en sann händelse om de två han-pingvinerna Roy och Silo i Central Park Zoo i 

New York.  På zoot finns alla möjliga olika familjer av olika djurarter. Hos pingvinerna hittar 

flickpingvinerna till pojkpingvinerna, och de bildar familjer. Pingvinernas djurskötare Rob 

Gramzay lägger dock märke till de två pojkpingvinerna Roy och Silo som inte träffar 

flickpingvinerna utan endast vill vara med varandra. Istället bygger de bo och lever precis 

som de andra pingvinparen. Rob Gramzay upptäcker att Roy har börjat ruva på en sten precis 

som de andra djuren gjorde med sina ägg, men inget händer. En dag lägger han dit ett 

överblivet ägg från ett annat pingvinpar. Roy och Silo turas om att ruva och en dag föds deras 

bebis, Tango. Tango blir den första pingvinen på Central Park Zoo som har två pappor. 

Berättelsen om Tango är extra intressant eftersom den är baserad på en sann händelse, som 
																																																								
28 RFSU, ”Viktiga årtal och reformer”, http://www.rfsu.se/sv/Om-RFSU/RFSUs-historia/Viktiga-artal-och-
reformer/ (2017-05-15). 
29 RFSU, ”Viktiga årtal och reformer”, http://www.rfsu.se/sv/Om-RFSU/RFSUs-historia/Viktiga-artal-och-
reformer/ (2017-05-15).  
30 RFSL Stockholm: HBTQ Familjer, ”Juridik efter assisterad befruktning i Sverige”, 
http://www.hbtqfamiljer.se/bli-foralder/assisterad-befruktning/regler-och-juridik/i-sverige/, (2017-05-15). 
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utspelade sig redan år 2000 i New York, och för att den handlar om djur som ofta förväntas 

agera heterosexuellt. På grund av sin egenart passerar inte Roy och Silos sexualitet och 

havandeskap i någon bakgrund utan statueras och blir synligt som ett undantag från normen. 

Pingvinerna framställs som det avvikande homosexuella paret vars beteende skiljer sig från 

de andra flickpingvinerna och pojkpingvinerna. ”[…] Tangos familj är inte som någon 

annan.”31 Men även om Tangos familj inte är som någon annan framställs den ändå som 

vilken kärnfamilj som helst i raden av de andra pingvinfamiljerna. Den enda skillnaden är att 

Tangos föräldrar råkar vara hanar. 

Barnboken Hur Lotta blev till utkom 2015 och handlar om Lottas pappa Tobias 

och hans väg till graviditet. ”Lottas pappa var gravid och därför var han jätteglad!”32 Tobias 

roll som transperson diskuteras inte i någon vidare mening. Istället skriver man:  

 
När en äggcell och en sädescell träffas i uterus, kan en bebis växa där. 

De flesta kvinnor har ett sånt bebisbo, men inte alltid.  

Lottas pappa har också ett bebisbo i magen, med äggceller. För att en bebis ska kunna växa, 

behövde han också en sädescell.  

Han hade en snäll kompis som gav honom några sädesceller.  

Dem lade Lottas pappa i sin mage. 33  

 

Precis som i Malins mamma gifter sig med Lisa problematiseras inte det queera i berättelsen. 

Det queera befinner sig återigen i det som inte uttalas. Istället blir fokus på Tobias lycka över 

att äntligen få sitt efterlängtade barn. I verket syns mer av ett brott mot den heterosexuella 

matrisen jämfört med de två tidigare verken inom den realistiska kontexten. Tobias är inte 

bara queer som transperson utan också som ensamstående förälder till Lotta. Att lagen om 

tvångssterilisering av transpersoner avvecklades 2013 gör dessutom Tobias fall relativt nytt ur 

samhällets ögon vid utgivningsåret 2015. Avskaffandet av lagen gör att personer med 

transsexuell bakgrund får större möjligheter till att bli förälder. Men för att få assisterad 

befruktning vid klinik skulle Tobias i verkligheten behöva vänta ytterligare ett år eftersom det 

dröjer till år 2016 innan ensamstående får rätt till assisterad befruktning vid klinik.34 Tobias 

sexualitet omtalas inte men eftersom han inte heller uppvisar ett begär för det motsatta könet 

																																																								
31 Justin Richardson, Peter Parnell, och Henry Cole, Välkommen Tango, Göteborg; Kabusa Böcker 2012, verkets 
baksida. 
32 Cai Schmitz-Weicht, Ka Schmitz, Hur Lotta blev till, u.o, forallgenders.org 2015. Verket saknar sidnummer, 
räknat från första sidan: s. 14. 
33 Schmitz-Weicht och Schmitz 2015. Räknat från första sidan: s. 10. 
34 RFSL Stockholm: HBTQ Familjer, ”Trans och föräldraskap”, http://www.hbtqfamiljer.se/bli-foralder/trans-
och-foraldraskap/ (2017-04-27). 
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när han skaffar Lotta är detta ett brott mot den, för matrisen, nödvändiga tvåsamhetsnormen. 

Berättelsen om hur Lotta blev till bryter alltså på flera sätt mot den heterosexuella matrisen. 

Malins mamma gifter sig med Lisa, Välkommen Tango, och Hur Lotta blev till 

lämnar stor del av informationen kring reproduktion utanför berättelsen. Istället ges kortare 

förklaringar. I till exempel Malins mamma gifter sig med Lisa förklaras reproduktionen med 

att Lisa hjälpte till att ”putta” in Malins pappas frön i Malins mammas mage. I Hur Lotta blev 

löser man reproduktionen på ett liknande sätt genom att ge en enklare förklaring till Tobias 

”bebisbo” i magen.  

Det gemensamma mönstret i dessa verk är framställningen av den väl 

fungerande och lyckliga ”queer-familjen”. Tack vare ikonotexten förstärks familjelivets 

lyckliga kuliss. Här fokaliseras både barnen och de vuxna och deras väg till havandeskapet. 

Fokus ligger med andra ord på andra aspekter i berättelsen snarare än att framföra ett uttalat 

queert budskap med en tydlig brytning mot matrisen. I till exempel Malins mamma gifter sig 

med Lisa spenderar Malin sin sommar på Gotland med sin mamma och Lisa. ”Malin älskar 

att vara där! Borra in näsan i en nyfödd liten lammunge. Springa barfota i gräset bland 

maskrosor och hönsbajs…”35 På bilden med djur, gröna ängar, och raukar trampar Malin 

barfota i hönsbajs medan mamma och Lisa syns långt borta i bakgrunden. Några sidor längre 

fram i boken badar familjen och medan Malin dricker hallonsaft i mammas trygga famn 

börjar de prata om hur Malin kommit till världen. När pappa och Niklas kommer på besök 

kramas de och Niklas lägger lyckligt örat mot Lisas stora mage. På verkets sista uppslag är 

det en somrig middagsbild i trädgården med en sovande Malin i pappas knä, och de vuxna 

sitter och pratar och skrattar tillsammans. Bild och text tillsammans gör detta till en 

solskenshistoria om den väl fungerande och lyckliga familjen. Att det reproduceras en tydlig 

kärnfamilj i både Malins mamma gifter sig med Lisa och i Välkommen Tango är 

anmärkningsvärt.  

När det kommer till verkens tilltal hittas ofta det vuxna tilltalet i vad som antyds 

men inte helt uttalas, och därmed försvinner denna information för en person som har en 

mindre begreppsvärld. I den realistiska kontextens verk lämnas till exempel ofta förklaringen 

öppen för tolkning. När Lisa ”puttar” in pappas spermier i Malins mammas mage kan en 

vuxen person läsa in den överenskommelse och det utbyte som skett mellan de vuxna 

familjemedlemmarna. Denna typ av överenskommelse sker även i Hur Lotta blev till mellan 

Tobias och hans kompis, som ger Tobias sina sädesceller. 

																																																								
35 Lundborg och Tollerup-Grkovic 1999. Räknat från första sidan: s. 22. 
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Eftersom reproduktionens uttryckliga queera tendens omnämns sparsamt i 

verken blir dess paratexter av extra intresse. I den äldsta av bilderböckerna, Malins mamma 

gifter sig med Lisa, får läsaren följa den fullt fungerande och lyckliga fyrklövsfamiljens 

graviditet, utan att problematisera familjekonstellationen. Men i Lundborgs efterord skriver 

hon att det blir allt vanligare att homosexuella väljer att bli föräldrar, ”ca 40.000 barn har 

minst en homosexuell förälder.” Hon avslutar med att skriva: ”Ett liv som homosexuell står 

inte längre i motsats till ett liv med barn!”36 Denna statistikpräglade text är tydligt riktad mot 

en vuxen läsare där Lundborg söker att medvetandegöra. Även i berättelsen om de två han-

pingvinerna Roy och Silo i Välkommen Tango förtydligar författaren i efterordet att historien 

om de homosexuella pingvinerna är sann. Från Malins mamma gifter sig med Lisa och 

Välkommen Tango skiljer sig dock Hur Lotta blev till. På baksidan av Hur Lotta blev till går 

det att läsa: ”[…] Och eftersom Lotta kan växa i hans mage, så är det inte alls så komplicerat 

som många vuxna tror.”37 Här använder sig inte författaren längre av det så vanliga jämlika 

tilltalet, som riktar sig till både den vuxne och barnet. Här appliceras det tidigare auktoritära 

och nedlåtande dubbla tilltalet. Men istället för att rikta sig till den vuxne läsaren väljer 

författaren här att rikta sig till fördel för barnet som läsare, som hänvisar till den vuxne som 

en läsare med mindre begreppsvärld.  

 

2.3 Sagokontext 
Reproduktionen i undersökningens bilderböcker är mer eller mindre synliga. Sagokontextens 

första utkomna verk Slottet med de många rummen utkom 2008 och handlar om det barnlösa, 

heterosexuella paret Martin och Malin. De får besök av grodan Freddy Groda som undrar 

varför paret är så ledsna. Svaret blir att de inte kan få ett barn att älska. Freddy Groda ger sig 

då av med Martin och Malin till ”Bebisslottet” för att få hjälp att få barn. Genom verket 

fungerar den talande Freddy Groda som en slags vägvisare för paret och läsaren. Samtidigt är 

Freddy Groda den som ställer alla de frågor som behövs för att förklara alternativa 

reproduktionsmedel hos slottets alla olika läkare. Verkets utgångspunkt är alltså det 

heterosexuella paret. På vägen till doktor Prick möter de dock paret Lotta och Louise som, 

precis som Martin och Malin, kommit till slottet för att få ett barn att älska.  

 
’Men hallå – ni kan ju inte alls få barn. För min goda vän doktor Ruta säger att man ska använda 

säd från en man och ägg från en kvinna för att få en bebis!’  

																																																								
36 Lundborg och Tollerup-Grkovic 1999. Räknat från första sidan: s. 32. 
37 Schmitz-Weicht och Schmitz 2015. Verkets baksida.		
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I samma stund öppnas och där står en leende doktor Randig. 

’Du är en klok groda. Men Lotta och Louise önskar sig ett barn tillsammans. Därför använder de 

säd som män har skänkt som presenter för att hjälpa andra att få barn’, förklarar doktor Randig. 38 

 

Efter att Lotta och Louise har försvunnit in hos doktor Randig dyker ytterligare ett 

heterosexuellt par upp som även de ska få ”presentsäd”:  

 
’Hallå ni två, här är bara tillgång för kvinnor!’ 

’Nej’, ler kvinnan. ’Vi är på helt rätt väg.’ 

’Ja’, säger mannen, ’för min säd fungerar inte, så vi ska också ha säd hos doktor Randig.’ 

 

Här problematiseras alltså tydligt Lottas och Louises könstillhörigheter och att deras 

möjlighet till havandeskap är genom ”presentsäd” som män har skänkt. Efter detta 

återkommer verket inte till Lotta och Louise situation utan följer Freddy Groda, Malin, och 

Martin vidare till andra heterosexuella par som besöker ”Bebisslottet”. Att visa att även ett 

samkönat par kan adoptera uteblir och resterande reproduktionssätt representeras uteslutande 

av heterosexuella par. Till skillnad från tidigare nämnda verk framställs inte Lotta och Louise 

som de andra paren verket. Istället statueras de i klartext och sätts i kontrast mot det 

heterosexuella reproduktionssättet.  

 Till skillnad från de verk med enbart en realistisk kontext fokaliseras föräldrarna 

här och som läsare får man följa deras kamp för att kunna få barn. Tack vare de olika 

mönstren som används som beteckningar på de olika läkarna, såsom till exempel doktor 

Blomma eller doktor Ruta, hjälper ikonotexten läsaren att förstå Martin och Malins långa resa 

mot att bli gravida. Här kan en vuxen läsare förstå att beteckningarna också fungerar som ett 

åtskiljande läkarnas profession. Doktor Randig arbetar till exempel med insemination av 

donerade spermier, medan doktor Blomma är en adoptionsförmedlare. Likt Malins mamma 

gifter sig med Lisa och Välkommen Tango har även Slottet med de många rummen ett 

efterord. På verkets sista uppslag står rubriken: ”Till de vuxna!”39 Författaren skriver här att 

verket ska kunna hjälpa föräldrar att förklara för sitt barn om hur hen kommit till världen, 

”oavsett hur vanligt eller ovanligt sättet är.” Även i efterordet uttrycker sig alltså författaren 

kring ”avvikande” och ”ovanliga” sätt att skapa barn på i kontrast till det traditionella 

heterosexuella samlaget.  

																																																								
38 Helene Goldberg, Maruska la Cour Mosegaard, Kirsten Gjerding, Slottet med de många rummen, Solna: 
Turbineförlaget 2008. Verket saknar sidnummer, räknat från första sidan: s. 15. 
39 Goldberg, la Cour Mosegaard och Gjerding 2008. Räknat från första sidan: s. 34. 
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De tre kommande bilderböckerna i sagokontexten behandlar inte lika explicit 

reproduktion som Slottet med de många rummen. Jösta och Johan utkom 2010 och är den 

första boken i serien om de två girafferna Jösta och Johan och deras sökande efter ett barn. De 

letar över hela savannen efter ett barn att älska och hittar både krokodilbebisar, lejonbebisar, 

och en gammal struts, men inget barn som passar just dem. Till slut hittar de ett ägg, som när 

det kläcks blir deras krokodilbebis Junior. Till en början blir Jösta och Johan rädda för sin 

rovdjursbebis men när hon utropar ”PAPPA!”40 blir de förtjusta och anser att hon passar dem 

fint eftersom ”hon blir lång precis som vi.”41 Jösta, Johan och Juniors äventyr fortsätter i flera 

böcker där den tredje i raden handlar om hur Junior önskar sig ett syskon, Junior vill ha 

syskon. I detta verk återkommer identifikationen med familjemedlemmar som ett starkt tema. 

Junior är nämligen sjuk och har fått prickar över hela kroppen, något hon är mycket glad över 

eftersom hon då liknar sina fläckiga pappor Jösta och Johan mer. Att vara den enda i familjen 

som är grön är ensamt enligt Junior. Återigen ger sig Jösta och Johan iväg för att hitta en 

bebis. Denna gång möter de en groda, leoparder, och krokodiler innan de hittar nästa ägg. När 

Juniors syster kommer ut ur ägget inser Junior att det inte alls är ett till grönt krokodilbarn 

utan en grå ormbebis. Till en början blir Junior arg för det är inte alls en orm hon ville ha som 

syskon. Men till slut försonas hon med tanken på sin syster, som hon döper till Juli, och som 

hon sedan målar likadana gula prickar på. Familjen är lycklig igen och vandrar bort över 

savannen i solnedgången.  

I en sagokontext, likt den om Jösta och Johan, finns ett utrymme för metaforer 

och symbolik. Att Jösta och Johan behöver färdas långt och möta mycket motstånd för att 

kunna få sina två barn, Junior och Juli, är inte helt olikt de ofta utdragna processer samkönade 

par genomgår vid skaffande av barn. Identifikationstemat är inte heller något som är unikt för 

giraff-föräldrar. Att kunna identifiera sig med sina föräldrar, barn eller syskon kan uppfattas 

som en viktig aspekt i framförallt donation. I de två verken löser Skåhlberg likhetskonflikten 

på ett relativt enkelt sätt. Jösta och Johan ser likheten mellan sig själva, som är giraffer, och 

Junior, som är krokodil, genom att de alla tre är långa. För att Junior ska känna att Juli inte 

bara är hennes syster utan också ser ut som hennes syster målar hon på likadana gula prickar 

på hennes orm-kropp som hon har på sin egen kropp. Resultatet av dessa lösningar blir att 

familjen blir en stark och lycklig enhet. Den lyckliga kärnfamiljen är alltså återigen föremål 

för de båda berättelserna. 

																																																								
40 Annette Skåhlberg, Katarina Dahlquist, Jösta och Johan, Uppsala: Sagolikt Bokförlag 2010. Verket saknar 
sidnummer, räknat från första sidan: s. 23. 
41 Ibid. Räknat från första sidan: s. 24.	
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 Några som gör en liknande resa som Jösta och Johan är fåglarna Klas och Tarik 

i Pappa, pappa och jag, som utkom i Sverige 2014. En morgon när Klas och Tarik vaknar 

hittar de ett fågelbo med ett ägg i. De blir lyckliga över det efterlängtade ägget men försöker 

hitta äggets riktiga mamma och pappa. De väntar vid boet men föräldrarna kommer inte 

tillbaka. En dag kläcks ägget och deras dotter Elsa föds. När Elsa börjar gå i skolan undrar 

kamraten Oskar varför Elsa har två pappor, men det kan Elsa inte svara på. Hennes 

nyfikenhet tänds och när hon frågar sina pappor svarar de att det finns många olika sorters 

familjer.  

 
På kvällen förklarar Tarik och Klas för Elsa hur det kom sig att hon blev deras dotter och att de 

älskar henne väldigt, väldigt mycket och att det finns många olika sorters familjer.  

Och de är stjärnfamiljer allihop. 

Familjer med en mamma, familjer med en pappa, familjer med en mamma och en pappa, familjer 

med två mammor. Och familjer med två pappor. Familjer med flera pappor och mammor. Och 

familjer utan pappor och mammor. Väldigt små familjer och väldigt stora familjer.42  

 

Här introducerar de begreppet stjärnfamilj. Stjärnfamiljen är ett paraplybegrepp för alla olika 

slags familjekonstellationer. Den behandlar varken familjens storlek eller könstillhörigheter 

utan lägger vikten vid relationerna inom familjen.43 Elsas familj fungerar som statuerande 

exempel på den typen av reproduktion som lett till en stjärnfamilj. Här görs alltså ett tydligt 

försök att ta sig ifrån ett traditionellt kärnfamiljemönster genom att man går från ”kärn” till 

”stjärn”. Elsa har kanske två pappor som föräldrar men hon tillhör en stjärnfamilj med 

farmödrar, farfäder, fastrar, och en mängd kusiner. 

 En av sagokontextens särpräglade funktioner när det kommer till det queera 

ämnet är dess löslighet. En sagokontext är inte bunden till någon som helst verklighet och 

därmed kan vad som helst framstå som ”norm”. När det kommer till Jösta och Johan, som 

efter en lång tids sökande äntligen finner ett övergivet ägg, väljer man ändå att förklara deras 

barnlöshet genom att berätta att de är ”samma sort, likadan och likadan.”44  

Den pedagogiska tendensen i Jösta och Johan, Junior vill ha syskon, och 

Pappa, pappa, och jag skiljer sig från Slottet med de många rummen och blir också mindre 

tydlig än den i de realistiska verken, genom att både Jösta och Johan och Klas och Tarik får 

																																																								
42 Juliette Parachini-Deny, Marjorie Béal, Pappa, pappa och jag, Stockholm: Epix Bokförlag AB 2014. Verket 
saknar sidnummer, räknat från första sidan: s. 32 
43 RFSU, ”Ingrid skapade stjärnfamiljen”, http://www.rfsu.se/sv/Sex--relationer/Relationer/Regnbags--och-
stjarnfamiljer/Ingrid-skapade-stjarnfamiljen/(2017-04-26). 
44 Skåhlberg och Dahlquist 2010. Räknat från första sidan: s. 2. 
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sina barn genom att hitta ägg. Som tidigare nämnts lämnar dessa öppet för andra eventuella 

metaforer som blir tillgängliga för en vuxen läsare. I alla tre verken fokaliseras mestadels de 

vuxna karaktärerna, och de speglar mer av en kamp för föräldrarna än i de tidigare verken. 

Kampen för att kunna skaffa barn och kampen för att vara en god förälder återges i den 

ikonotext som verken tillämpar. Girafferna Jösta och Johan, som är ”samma sort, likadan och 

likadan”,45 är motgångarna på savannen många när de letar efter ett barn innan de hittar ett 

ägg att ta hand om. Även fåglarna Klas och Tarik kämpar för att ta hand om sitt nyfunna ägg. 

”Ägget får inte bli blött… och det får inte bli för varm eller för kallt!”46 På bilden syns Klas 

och Tarik flyga med löv i näbbarna och svettdroppar som skvättar från deras nervösa 

fågelansikten. Slutet är dock alltid detsamma i dessa bilderböcker. Lyckliga föräldrar blickar 

ner på sina barn och vandrar lika lyckligt mot horisonten i solnedgången. 

 När det kommer till verkens paratexter låter författaren Pappa, pappa och jag 

att tala för sig själv. I fallet med Jösta och Johan och Junior vill ha syskon blir tilltalet synligt 

i paratexten. Det utgivande bokförlaget Sagolikt Bokförlag presenterar deras övriga utgivna 

böcker på verkets sista uppslag. I deras presentation skriver de om bokförlagets policy att ge 

alla barn förutsättningar att se okritiskt på världen omkring sig. ”Barn bär på de fördomar vi 

ger dem”47 skriver de i presentationen.  

 

2.4 Faktabaserad kontext 
Att skriva en ren faktabok för barn över själva reproduktionsprocessen kan tyckas vara 

snårigt. Sedan 2008 har det dock utkommit flertalet bilderböcker som framstår som 

sagoböcker kombinerat med faktabok. Men även dessa böckers pedagogiska tendenser kan 

skilja sig. Valet kan till exempel vara om man vill erbjuda en så detaljerad och inkluderande 

förklaring av reproduktionen som möjligt, eller om man vill lämna förklaringen så öppen och 

tolkningsbar som möjligt. 

 År 2008 utkom Familjeboken. Familjeboken har ingen protagonist utan fungerar 

som en faktabok över familjekonstellationer och hur de uppkommer. ”En familj kan se ut hur 

som helst. Man behöver inte vara släkt för att vara en ’riktig familj’.”48 Familjeboken sätter 

alltså redan på första sidan en standard av att familjen inte kräver några som helst blodsband 

																																																								
45 Skåhlberg och Dahlquist 2010. Räknat från första sidan: s. 2. 
46 Parachini-Deny och Béal 2014, räknat från första sidan: s. 18.			
47 Skåhlberg och Dahlquist 2010. Räknat från första sidan: s. 29.	
48 Eddie Summanen, C. Kåberg, Familjeboken, Stockholm: Vombat Förlag 2008. Verket saknar sidnummer, 
räknat från första sidan: s. 6. 
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och att föräldrarna ”kan vara på olika sätt”.49 När familjens öppna utformning har förklarats 

går författaren vidare till att visa hur en människa skapas med hjälp av spermier och ägg. 

Verket arbetar också för en öppenhet kring transföräldraskap genom att förklara att ”många 

kvinnor har ägg och många män har spermier i sin kropp, men inte alla.”50 Med grafiska 

bilder strävar man efter att på ett så korrekt sätt som möjligt förklara förloppet av ett barns 

tillkomst. Det är inte förrän efter att man förklarat den assisterade befruktningen som man går 

vidare till det heterosexuella samlaget. Därifrån fortsätter man till insemination och adoption. 

På detta sätt förefaller det heterosexuella samlaget bara som ett alternativ bland de andra. 

Man gör också klart för läsaren att föräldraskapet inte bestäms av hur reproduktionssättet går 

till: 

 
Men det finns en viktig sak att tänka på: det är inte klart som korvspad att ägget och spermien 

kommer från de som sedan blir ens föräldrar.  

Många kvinnor har ägg och många män har spermier i sin kropp, men inte alla. Och en del 

spermier simmar alldeles för långsamt. Om en vuxen vill ha barn men saknar ägg och spermier kan 

man göra på flera olika sätt.  

Huvudsaken är ju att ägg och spermie blandas, det spelar inte så stor roll var de kommer ifrån.51  

 

Efter genomgången av blandningen av ägg och spermier berättar boken närmare om vad som 

händer i magen på den som bär barnet och alla de möjliga sätten att förlösa ett barn på. 

Familjebokens syfte blir därmed att på ett normkritiskt sätt förklara, in i minsta detalj, hela 

reproduktionsprocessen för läsaren, och tack vare sin disposition i presentationen av 

reproduktionsmedel fungerar inte heller det heterosexuella samlaget som norm. Istället blir 

det en inkluderande berättelse med ett syfte att revidera synen på familjebegreppet. Verket 

öppnar upp inte bara för samkönat föräldraskap utan också för transföräldraskap och 

föräldraskap bortom tvåsamhetsnormen. Tillsammans med ikonotexten gör den ett tydligt 

brott mot den heterosexuella matrisen.  

 Barn i regnbågsfamiljer gavs ut av RFSL år 2011. Den anammar en pedagogisk 

tendens som liknar den Summanen använder i Familjeboken och fungerar som en sagobok 

och faktabok på samma gång. Med sin innehållsförteckning går den att använda som ett 

mindre uppslagsverk. I inledningen introduceras könssymboler och viktiga begrepp förklaras, 

som till exempel ”HBT”, ”IVF/provrörsbefruktning”, och ”regnbågsfamilj”. Vidare berättas 

																																																								
49 Summanen 2008. Räknat från första sidan: s. 6. 
50 Summanen 2008. Räknat från första sidan: s. 14.	
51 Summanen 2008, s. 14f. 



	 23 

små berättelser på varje uppslag om olika familjekonstellationer, såsom berättelsen om Maja 

och ”mamma o mamma” eller berättelsen om Nora och ”pappa o pappa och mamma”.5253 

Efter varje berättelse finns en sida med ”små och stora fakta” där varje familjekonstellation 

förklaras, samt hur man som vuxen ska bemöta denna familj. I slutet av Barn i 

regnbågsfamiljer listar författarna alla saker som gör en förälder till en förälder, till exempel 

att en vuxen blåser på ditt knä när du ramlat eller bäddar om dig när du är sjuk. Verket vänder 

sig alltså som en upplysning till familjer med vuxna och barn som inte har tidigare erfarenhet 

av familjer av regnbågskonstellation. Man försöker alltså skapa en så inkluderande berättelse 

som möjligt med så många olika slags familjekonstellationer som möjligt. Men trots att man 

gestaltar de olika konstellationerna, med både homosexuella och transpersoner, saknas 

representation av ensamstående föräldrar. På varje uppslag presenteras alltså en konstant 

tvåsamhetsnorm.  

 Hur görs bebisar? utkom i Sverige 2014 och ger en förklaring till hela 

reproduktionsprocessen. Men till skillnad från de tidigare verken lämnar den hela 

familjebegreppet utanför. Verket introducerar ägg och spermier som de två viktigaste 

ingredienserna när det kommer till reproduktionen. ”När vuxna vill göra en bebis måste de ha 

ett ägg från en kropp och en spermie från en annan kropp.”54 Här nämns inga kön utan man 

benämner det som ”kroppar” istället och tillvägagångssättet för att blanda ägget och spermien 

nämns inte alls. Istället ställer verket frågan: ”Vem hjälpte till att föra samman det ägg och 

den spermie som blev DU?”55 Verkets pedagogiska tillvägagångssätt har alltså genom sin 

tysta öppenhet blivit inkluderande där den lägger ett ansvar på den läsande föräldern att fylla i 

den relevanta historien för barnet. På detta sätt försöker boken inte bara upplysa utan även 

söka en identifiering med sin läsare. Tack vare sin öppenhet och tystnad skapar verket en 

slags inkludering. Den låter det vara upp till läsaren om hen vill utmana normen med en 

alternativ förklaring till reproduktionen. 

 För de tre verken, Familjeboken, Barn i regnbågsfamiljer och Hur görs 

bebisar?, har ikonotexten ett liknande syfte i form av underhållning som tidigare nämnda 

verk. Glada familjer figurerar på färgglada bilder. Temat är fortfarande lycka. Men i dessa 

böcker har ikonotexten även en pedagogiskt viktig funktion där budskapet förstärks 

tillsammans med bilder. I Familjeboken till exempel förklaras reproduktionen med hjälp av 
																																																								
52 Karolina Schubert, Johanna Hermann Lundberg, Anneli Nygårds, Barn i regnbågsfamiljer, Stockholm: RFSL 
2011, s. 8. 
53 Schubert, Hermann Lundberg och Anneli Nygårds 2011, s. 28.	
54 Cory Silverberg, Fiona Smyth, Hur görs bebisar?, Linköping: OLIKA Förlag 2014. Verket saknar 
sidnummer, räknat från första sidan: s. 16. 
55 Silverberg och Smyth 2014. Räknat från första sidan: s. 27.	
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bland annat bilder på läkare som blandar ägg och spermier på kemisk väg, eller med 

människor som har samlag. Men i Hur görs bebisar? har man valt att istället visa spermier 

och ägg som dansar tillsammans som en förstärkande förklaring till vad som händer när ägg 

och spermie möts.  

I Barn i regnbågsfamiljer har man i ett försök att medvetandegöra läsare om 

olika könstillhörigheter valt att göra alla karaktärer som könssymbolerna flicka/kvinna, 

pojke/man, och trans. I detta verk är texten uttryckligen riktad till både barn och vuxna i 

traditionella kärnfamiljer. Genom att använda sig av ”små fakta” och ”stora fakta” delar man 

tydligt upp vilken fakta som är anpassat för barnen och vilken fakta som är anpassat för den 

vuxne läsaren. Redan i inledningen till verket tillägnas de fyra första sidor till ”stora läsare” 

och här skriver man verkets syfte, vilket är som sagobok, läromedel, och faktabok, och 

uppmuntrar föräldrar till lära sig mer om regnbågsfamiljens utformning. Även i 

Familjeboken, där författarna introducerar reproduktion på en mer detaljerad nivå, finns det 

ett upplysningssyfte för både små och stora. På Familjebokens baksida skriver man: ”En bok 

att läsa tillsammans med barn eller låta lite större barn läsa på egen hand. Boken öppnar upp 

för samtal och reflektion tillsammans med barn kring temat familj.”56 När det kommer till 

Hur görs bebisar? skriver författaren i sitt förord att verkets syfte inte är att informera om alla 

olika sätt att få barn på:  

 
Barn har olika frågor om bebisar. Barn vill veta var bebisar vanligtvis kommer ifrån. De vill också 

veta mer specifikt var just de kommer ifrån. Två olika frågor, två olika svar.  

Det ena svaret berättar den unika historien om hur just de blev till och föddes, medan den andra ger 

kunskap om hur alla människor föds. Båda historierna har sitt värde.  

[…] 

Den här boken hjälper vuxna att berätta den där andra historien. Den innehåller inte information om 

samlag, donatorer, inseminationer, fertilitetsbehandlingar, surrogatmödraskap eller adoption. Men 

den skapar ett utrymme för dig som vuxen att berätta så få eller så många sådana detaljer som du 

vill.”57  
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57 Silverberg och Smyth 2014. Räknat från första sidan: s. 2. 
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3. Resultat 
3.1 Sammanfattning och diskussion 
När det kommer till att presentera alternativa reproduktionsprocesser i queera 

familjekonstellationer finns det en uppsjö av olika tillvägagångssätt. I den här uppsatsens fall 

löser författaren ibland förklaringen genom att föräldrarna ”hittar” ett ägg. I andra fall sker 

det med hjälp av förenklade termer, såsom ”små frön” eller ”bebisbo”. Och i vissa fall 

uttrycks reproduktionen i klartext med en pedagogisk förklaring till vad som händer när ägg 

och spermier möts. I slutändan blir målet ofta att framföra att den queera familjen egentligen 

är som vilken familj som helst. Men precis som tidigare nämnts finns det risker med att 

introducera den queera familjen inom en normativ ram eftersom detta ofta reproducerar 

flertalet normer, som i själva verket följer den heterosexuella matrisen istället för att bryta 

den. Begreppet queer går ut på att ta på sig rollen som den ”skeva”, ”onormala”, eller 

”avvikande” och stå upp för sig själv, precis som rörelsens tidiga slagord: ”We’re here, We’re 

Queer, Get Used To It!”58 Att försöka låta queera föräldrar passera som likadana som 

heterosexuella föräldrar kan innebära en förringning av homosexuellas, bisexuellas, och 

transpersoners situation i samhället och att den heterosexuella normen i samhället inte 

utmanas. Men genom att försätta det queera i en särposition i barnboken och behandla det 

som ”det onormala” finns risken att det kommer fortsätta uppfattas som något onormalt, 

något som kan bli problematiskt för de barn som lever i regnbågskonstellationer och vill 

kunna identifiera sig med sin läsning.  

 När det kommer till verkens reproduktion är den mer eller mindre synlig i 

samtliga verk. Ibland förklaras den med förenklade termer, ibland i mer explicita former, och 

ibland endast i form av ett ägg. Ambitionen att lära ut själva reproduktionsprocessen skiljer 

sig med andra ord avsevärt mellan verken. Men det pedagogiska anlaget är också det som 

binder samman samtliga verk, något som främst klargörs genom paratexterna. Även om 

pedagogiken skiljer sig är det tydligt att man vill skapa en förändring kring hur man ser på 

regnbågsfamiljer i samhället. Uppsatsens tre olika kontexter spelar olika roller i hur man når 

ut med det queera budskapet. Att presentera realistisk kontext, med tydliga 

identitetsbyggande syften, och faktabaserad kontext, med ett uttalat undervisande syfte, ger 

därför blandade resultat. Vad som blir tydligt här är att det finns en mångfald kring de queera 

bilderböckerna, som ständigt utökas.  

																																																								
58 Ambjörnsson 2016, s. 18. 
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 Av undersökningens verk visade alltså Malins mamma gifter sig med Lisa, 

Välkommen Tango, Slottet med de många rummen, Jösta och Johan, Junior vill ha syskon, 

och Barn i regnbågsfamiljer upp en konstant tvåsamhetsnorm i ramen av kärnfamiljen. I 

dessa bilderböcker bryter föräldrarna mot den heterosexuella matrisen genom att inte befinna 

sig i en heterosexuell relation. Men deras normbrott stannar där. Bortsett från den 

”avvikande” sexualiteten ser vi alltså fortfarande en utpräglad mamma-, pappa-, barn-modell. 

Även om mamma och pappa inte lever ihop, och att mamma lever med en annan kvinna eller 

pappa lever med en annan man, finns konstellationen och uppfattningen kring att alla barn 

endast har en mamma och en pappa kvar där.  

Den heteronormativa uppfattningen kring att alla barn behöver en mamma och 

en pappa sitter sedan tidigare hårt rotad, men den får även stöd av svensk lag. Det vore rimligt 

att anta att normer och värderingar ofta följer vad lagstiftningen säger. Enligt svensk lag 

behöver man till exempel leva i parförhållande eller som ensamstående för att kunna få 

assisterad befruktning via klinik. Det går alltså inte att bli förälder i en vänskapsrelation eller 

om är flera än två som vill bli föräldrar om detta sker vid klinik.59 Lagen säger också att en 

spermiedonator alltid ska vara känd. Anledningen till denna lag är för att det måste, om 

möjligt, kunna fastställas två juridiska föräldrar, samt att barnet har rätt att vid mogen ålder få 

veta donatorns identitet.60 Lagen om att barn ska ha vetskap om vem som är dess två juridiska 

föräldrar talar alltså för den tvåsamhetsnorm som vi kan se i majoriteten av undersökningens 

böcker.   

Men det finns de verk som utmanar även de lagstiftade normerna. Malins 

mamma gifter sig med Lisa var till exempel först ut med att utmana äktenskapslagen för 

homosexuella par, även om verket inte gör några större skrällar i dagsläget. I Hur Lotta blev 

till utmanar man tanken kring ensamstående personers möjligheter till föräldraskap, samt att 

man oavsett kön har rätt till sina egna reproduktionsorgan. I Familjeboken och Pappa, pappa 

och jag gör man också försök till att utmana familjebegreppet och den traditionella 

kärnfamiljen. Hur görs bebisar? är det enda verk som inte kommenterar 

familjekonstellationen över huvud taget och är det första verket som genom sin tystnad skapar 

inkludering. Problematiken kring detta tillvägagångssätt är att där tystnaden existerar smyger 

sig ofta heteronormativa tendenser in i form av antaganden. 

																																																								
59 RFSL Stockholm: HBTQ Familjer, ”Juridik efter assisterad befruktning i Sverige”, 
http://www.hbtqfamiljer.se/bli-foralder/assisterad-befruktning/regler-och-juridik/i-sverige/, (2017-05-15). 
60 RFSL Stockholm: HBTQ Familjer, ”Spermiedonation”, http://www.hbtqfamiljer.se/bli-foralder/assisterad-
befruktning/donation-av-konsceller/spermiedonation/ (2017-05-15).	
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Uppsatsens inledande frågeställning var huruvida regnbågsbilderböcker 

gestaltar alternativa reproduktionsprocesser och hur de förhåller sig till representationer av 

normativa föreställningar kring kön och sexualitet. Svaret på frågan är att samtliga 

regnbågsbilderböcker gestaltar en mer eller mindre queer reproduktionsprocess. Hur de 

förhåller sig till representationer av normativa föreställningar kring kön och sexualitet skiljer 

sig verken emellan. Majoriteten, sex av tio verk, baserar sin berättelse på ett typiskt 

kärnfamiljemönster, där valet av partner är det enda som skiljer sig från den vanliga 

normfamiljen. Men baserat på den pedagogiska tendens som uttrycks i samtliga verk är det 

tydligt att det är samtliga författares ambitioner att kunna erbjuda en alternativ uppfattning till 

reproduktion, även om denna alternativa reproduktion inte nödvändigtvis förklaras mer än 

som ett upphittat ägg. Att förklara reproduktion blir ofta synonymt med att förklara kärlek i 

alla dess former och, precis som författaren till Hur görs bebisar? Cory Silverberg säger, är 

berättelsen om hur en faktisk människa skapas och berättelsen om hur en specifik människa 

skapas två unika berättelser som båda har sitt värde. För att enklare kunna nå ut till en större 

publik med den queera versionen av dessa två unika berättelser innebär det ibland att 

författaren eller bokförlaget försöker passera det ”onormala” som ”normalt” genom att förklä 

det som ”normalt”, och i förlängningen heteronormativt.  

Precis som Heggestad skriver verkar det även finnas ett behov av att presentera 

den queera familjen som den perfekta och lyckliga enheten. 61  Regnbågsföräldrarna är 

kärleksfulla och välbalanserade karaktärer. Regnbågsbarnen är lyckliga och trygga i sig 

själva. En representation av den lyckliga familjen blir återigen ett sätt att förklä den queera i 

normalitetens utstyrsel. Genom att visa dem som den lyckliga enheten försäkrar man läsaren 

om att denna familj är som vilken kärnfamilj som helst. En sådan representation blir dock 

missvisande eftersom alla familjer, queer eller icke-queer, har sina upp- och nedgångar. Man 

närmar sig alltså ämnet med försiktighet och önskar inte att ge en alltför problematisk eller 

invecklad intrig. Det ligger ett utpräglat fokus på att bryta mot en norm utan att behöva 

problematisera något som avvikande. En helt klart komplicerad uppgift. För att återvända till 

Heggestads poäng är det kanske därför som vi inte fått se hur Malins mamma skiljer sig från 

Lisa än eller till exempel en regnbågsfamilj med alkoholproblem, något som trots allt skildras 

i traditionella bilderböcker.  

Hur den framtida utgivningen av queera bilderböcker med ett fokus på 

reproduktion ser ut är inte särskilt svår att spå i. Den tydliga ökningen de senaste tio åren talar 

																																																								
61 Heggestad 2013, s. 246. 
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för en stark uppgång av queer litteratur. Nästa steg är kanske fler gestaltningar av faktiska 

transpersoner, likt berättelsen om Tobias, samt fler okonventionella familjekonstellationer, i 

form av ensamstående föräldrar eller familjer med flertalet föräldrar i samma hushåll.    
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