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Abstract 

 

The objective of the following essay is to investigate in what way trans- and nonbinary people 

are portrayed in children’s literature. It aims to answer questions such as in what way the trans 

characters in the books examined are portrayed, and which stories and narratives are being 

told and reproduced, as well as which stories are missing or get neglected. The method used 

here is content analysis, in which twelve books make out the material for analysis. Out of 

these twelve, four books are analysed further and are presented in a more detailed manner. 

The content analysis is carried out by examining the literature based on how the stories are 

affected by their trans characters and how, if at all, the word trans is used by the author. In the 

result, the literature is categorized depending on where the focus of the story lies – and how 

the story is connected to the trans character in question. We learn that most of the books at 

hand can be classified as books without a focus on trans themes, and the remaining books 

either have a symbolic focus on trans themes, or a story mainly focused on a character being 

trans. This essay then discusses if literature with less outspoken trans themes are more 

attractive to conservative publishers, and why some of the literature with more uncommon 

themes are, as such, uncommon. The discussion also shines a light on the portrayal of 

nonbinary people, and raises questions regarding how we view gender based on looks and 

stereotypically gendered items. In conclusion, the essay finds that the books analysed here 

fails to show the diversity found in the trans community and in the way trans- and nonbinary 

people exist.  

 

Key words: trans, nonbinary, children’s literature, representation, LGBT+, child and youth 

studies  
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

 

Att personer i alla åldrar påverkas av de berättelser och intryck de möts av är knappast en 

nyhet, och att litteratur gör intryck på sina läsare är nog föga förvånande. Från ett barns första 

möte med media och litteratur kan barnet antingen se sig själv reflekterad i berättelserna som 

reproduceras, eller känna ett avstånd till dem. Oavsett ålder får transpersoner sällan en chans 

att se sig själva representerade inom litteratur, och det är först nyligen transpersoner börjat 

figurera i litteratur för barn. För att öka förståelsen för transpersoner och de erfarenheter som 

medföljer, samt att möjliggöra en tidig självacceptans för transpersoner, behöver 

transrepresentation finnas tillgänglig för barn lika tidigt som representation av cispersoner gör 

det – det vill säga från allra första början. På detta sätt kan vi närma oss en större acceptans 

för normbrytande personer i allmänhet, och transpersoner och ickebinära i synnerhet.  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Denna uppsats syfte är att undersöka hur transpersoner representeras i barnlitteratur, genom 

text- och innehållsanalys, och kartlägga hur denna representation ser ut. Min frågeställning ser 

ut som följer: På vilket sätt representeras transkaraktärerna i materialet? Vilka berättelser om 

transpersoner lyfts fram respektive saknas? 

 

1.3 Terminologi 

 

I denna uppsats kommer jag att använda mig av akronymen HBTQ+, vilket enligt 

organisationen RFSL (2015) står för homosexuella, bisexuella, trans- och queera personer. Att 

jag lägger till + beror på en vilja att inkludera fler normbrytande sexualiteter och 

könsidentiteter än dessa, utan att skriva ut samtliga av dem. I andra texter om HBTQ+-frågor 

används ibland akronymen HBTQIA, för att inkludera personer som är intersex respektive 

asexuella, men jag kommer alltså konsekvent att använda mig av HBTQ+, med vilken jag 

ämnar inkludera samtliga sexualiteter och könsidentiteter som inte ryms inom hetero- och 

cisnormen. Jag behandlar termer som exempelvis cisperson i denna uppsats för att 

konkretisera de normer mot vilka transerfarenheter blir en kontrast. När vi talar om HBTQ+-
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frågor behövs inte enbart att vi omnämner HBTQ+-personer som normbrytande, utan också 

att vi uttalar vilka som utgör normerna ifråga. För tydligare beskrivning av begreppen, se 

bilaga 8.1 för begreppsordlista.  

Huvudsakligen i resultatkapitlet, men också i övriga uppsatsen, använder jag mig av termen 

translitteratur för att benämna de böcker jag läst som inkluderar trans- och ickebinära 

personer. Detta i syfte att enkelt benämna böcker som samtliga innehåller och/eller centreras 

kring transrepresentation. Termen translittertur lånar jag från Sam Holmqvists (2017) 

Transformationer: 1800-talets svenska translitteratur genom Lasse-Maja, C.J.L. Almqvist och 

Aurora Ljungstedt.  

 

2 Forskningsöversikt 

 

I syfte att skapa en tydlig bakgrund som detta arbete kan utgå från krävs en överblick av hur 

frågan kring transrepresentation i barnlitteratur har arbetats med tidigare. Medveten om att 

samtliga röster som tagit upp denna fråga inte ryms i denna uppsats fokuserar jag på fem olika 

arbeten, i form av vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Dessa behandlar utifrån olika 

ingångar frågan om HBTQ+-representation i litteratur, där transperspektiv är mer respektive 

mindre framträdande. Urvalet av vetenskaplig litteratur består främst av litteratur på engelska 

i originalspråk, med undantag för ett fåtal böcker på svenska. Forskningsöversikten behandlar 

forskning vars fokus är att se till representationens roll för att skapa acceptans, att kartlägga 

hur HBTQ+-personer porträtteras i litteratur eller att fylla en kunskapslucka gällande 

HBTQ+-teman i litteraturvetenskapen. Att forskningsöversikten behandlar forskning som inte 

enbart fokuserar på transrepresentation utan mer generellt HBTQ+ beror just på den ringa 

mängd forskning som publicerats om transrepresentation i litteratur. Samtidigt menar jag att 

vissa likheter finns mellan representation av olika HBTQ+-identiteter, vilket gör forskning om 

andra identiteter än trans i viss mån applicerbara även till mina frågeställningar.  

 

2.1 Representation som pedagogiskt verktyg 

 

Syftet bakom artikeln Queer and trans-themed books for young readers: a critical review av 

Robert Bittner, Jennifer Ingrey och Christine Stamper (2016, s. 948, 949) presenteras tidigt 

och tydligt. Detta är att se hur litteratur riktad till barn och unga kan bidra till en pedagogik 
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som bygger på jämlikhet, genom att analysera transpositiva barn- och ungdomsböcker i olika 

genrer och erkänna komplexiteten hos fenomenet normbrytande könsidentitet. 

I USA publicerades den första barnboken med en icke könsbestämd karaktär år 1978, och 

sedan år 2007 tycks denna publicering i USA ha ökat betydligt. Enligt Bittner, Ingrey och 

Stamper (2016, s. 949) är denna förändring positiv, dock finns det anledning att granska de 

berättelser om transpersoner som publiceras. Ett återkommande narrativ går ut på att en 

transperson är missnöjd med sig själv och upplever en önskan om förändring – i vissa fall 

operation – för att så kallat passera som det kön den själv vet att den har, varpå läsaren får ta 

del av våld eller trakasserier som transkaraktären utsätts för. Denna typ av berättelse slutar 

ofta med att ciskaraktärerna (se bilaga 8.1) kommer till insikt om sin transfobi och lär sig 

acceptera transkaraktären de tidigare föraktat. Huvudtemat i dessa böcker blir ofta att ”komma 

ut”, och att vara trans blir karaktärens viktigaste egenskap. Detta, menar artikelns författare, är 

inte i sig ett negativt narrativ; dock saknas alternativa berättelser och möjligheter för hur 

transrepresentation kan se ut i barnlitteraturen när enbart en sorts berättelse reproduceras. 

Ett exempel på ett sådant narrativ är Jag är Jazz, där Jessica Herthel och Jazz Jennings (2015) 

porträtterar en transflickas process i att komma ut som just trans till sin inte alltid förstående 

omgivning. Trots transrepresentationen utmanar boken inte föreställningar om kön, då Jazz 

porträtteras som ”typiskt feminin” och lever upp till samhällets förväntningar av en ung tjej. 

Bittner, Ingrey och Stamper (2016) diskuterar huruvida detta narrativ är en fördelaktig 

porträttering av transpersoner; de tillåts bryta mot cisnormen men tillåts inte ifrågasätta 

könsroller, och berättelsen i sig tycks inte ifrågasätta kön som något binärt. 

I artikeln analyseras även 10,000 dresses av Marcus Ewert (2008), i vilken en spegel fungerar 

som symbol för huvudkaraktärens självbild gällande sin identitet som transperson. Detta 

menar Bittner, Ingrey och Stamper (2016) kan användas även utanför litteraturen. För 

pedagoger kan en så pass enkel symbol bli utgångspunkt för en diskussion om självbild och 

identitet med de barn som tar del av berättelsen, och kan ge barn en tidig insikt om rätten att 

definiera sig själva och ifrågasätta kön som något förutbestämt. I Ewerts (2008) berättelse står 

vår huvudkaraktär i kontrast till övriga karaktärer, som alla lever upp till en normativ bild av 

hur de förväntas agera utifrån sin könsidentitet. Även detta kan enligt artikelns författare bli 

en utgångspunkt för diskussion, och kan möjliggöra ett kritiskt förhållningssätt till 

könsstereotyper och stereotypa uppfattningar om vad det innebär att vara, i detta fall, man 

respektive kvinna. 
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En kanske mer problematisk presentation av barn som bryter mot könsroller, som behandlas i 

artikeln, är My princess boy av Cheryl Kilodavis (2010), där barnet inte står i fokus. Historien 

berättas istället utifrån moderns perspektiv; det är hon som här får makt att bestämma barnets 

pronomen och dela med sig av erfarenheter som inte främst är hennes, utan bör tillhöra 

hennes barn. Artikelförfattarna problematiserar hur Kilodavis (2010) varken ger barnet ett 

namn eller ansikte, och likställer det med att modern berövar barnet av en identitet. Enligt 

modern är barnet, som titeln avslöjar, en prinsesspojke – en pojke som bär klänning. Om det 

är så även barnet uppfattar sig själv framgår inte, vilket gör att berättelsens legitimitet brister 

en aning – både enligt mig och artikelns författare. Förutsatt att Kilodavis (2010) har ”rätt” 

uppfattning om sitt barns könsidentitet, är My princess boy inte en transrepresentativ barnbok, 

utan en barnbok som ifrågasätter könsroller i förhållande till kläder och intresse. 

Avslutningsvis utlyser Bittner, Ingrey och Stamper (2016) en större mångfald i de berättelser 

om transpersoner som publiceras, både gällande hur transidentiteter porträtteras och ur vilka 

perspektiv, men också var dess fokus ligger. En berättelse vars huvudkaraktär är trans behöver 

inte ha ett könsorienterat fokus, eftersom det största i en transpersons liv inte behöver vara 

just könsidentitet, utan kan vinna på ett fokus där transidentiteten är mindre avgörande för 

själva berättelsen. 

En artikel med ett mer tydligt fokus på litteratur för förskolebarn är Building the Foundation 

of Acceptance Book by Book: Lesbian, Gay, Bisexual, and/or Transgender-Themed Books for 

Grades K–5 Multicultural Libraries av Dee Knoblauch (2016). Artikelförfattarens 

utgångspunkt är att läsning av normbrytande texter, eller texter som porträtterar ett annat liv 

än det en själv lever, kan ge läsaren en förståelse och acceptans för andra människor och 

andra perspektiv än ens eget: 

”As a tool to help promote understanding and acceptance, elementary school teachers, 

librarians, and counsellors need ready access to LGBT books. […] books that can help gently 

open up young minds and hearts to the whole array of family diversity, and ideally set a 

course for acceptance.” (2016, s. 210).  

 Redan i inledningen får vi veta att Knoblauch (2016, s. 209) själv är en gay lärare och 

mamma till förskolebarn, och det är ur detta perspektiv denna sedan diskuterar vikten av 

mångfald och representation i barnlitteratur. Själva syftet tycks vara just detta – att visa på 

vikten av HBTQ+-inkluderande mångfald bland böcker för barn i olika åldrar.  
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Knoblauch (2016) använder sig av textanalys som metod, och vi får tidigt veta att det inte 

bara finns en brist av HBTQ+-representation i böcker för barn, utan även i facklitteratur som 

ämnar behandla vikten av mångfald. Enligt Knoblauch (2016) kan bättre representation vara 

rentav livsviktigt; ett exempel som tas upp i artikeln är självmordsrisken hos unga 

transpersoner, samt det våld och hot om våld som inte sällan präglar HBTQ+-personers 

skolgång. 

En tes Knoblauch (2016, s. 210) återkommer till är den att bristen på HBTQ+-representation i 

undervisningen leder till att barn saknar alternativ till de förutbestämda, utdaterade könsroller 

de tidigt socialiseras in i, vilka innebär skadliga ideal och allvarliga begränsningar – i 

synnerhet för transpersoner och ickebinära, i min egen mening. Just för att denna 

könsrelaterade socialisering påbörjas så tidigt, borde barn lika tidigt erbjudas alternativa 

bilder och möjligheter i form av HBTQ+-representation.  

Artikeln landar i att det, som nämnt, finns en påtaglig brist på HBTQ+-inkluderande litteratur 

för barn i förskola och grundskola, vilket enligt Knoblauch (2016, s. 212) sänder signaler om 

att HBTQ+-frågor är oviktiga för undervisningen. Trots att artikeln genomsyras av 

Knoblauchs önskan om bredare mångfald inom litteratur, i synnerhet gällande HBTQ+, lyser 

artikelförfattarens eget perspektiv som en gay förälder igenom. I slutsatsen är det främst 

denna grupp inom HBTQ+ som nämns, samt barn till homosexuella föräldrar, medan 

transpersoner i denna del av artikeln tycks frånvarande.  

 

2.3 Kartläggning av HBTQ+-representation 

 

Redan i inledningen till artikeln Queering chapter books with LGBT characters for young 

readers: recognizing and complicating representations of homonormativity av Jill M. 

Hermann-Wilmarth och Caitlin L. Ryan (2014) kan vi se en ambitiös vilja att undersöka 

HBTQ+-personers roll i barn- och ungdomslitteratur. Skribenterna vill undersöka själva 

mängden texter med HBTQ+-representation för barn (ålder 8–11) och se till hur denna 

representation ser ut. De vill även, med hjälp av textanalys, se till hur olika perspektiv på 

texter påverkar hur läsare uppfattar dem, samt hur läsarna påverkas. Dessa syften tycks utgå 

från tesen att vissa HBTQ+-berättelser är återkommande inom barn- och ungdomslitteratur, 

medan andra narrativ sällan berättas – inte helt olikt den tes som drivs av Bittner, Ingrey och 

Stamper (2016). 
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Hermann-Wilmarth och Ryan (2014) använder sig av queerteori som teoretisk bakgrund och 

nämner bland andra Butler, Jagose samt Warner, som alla deltagit i diskussionen om queer-

begreppet under 1990-talet. Det är utifrån synen på samhället som heteronormativt och 

heterosexistiskt som artikelförfattarna positionerar sig när de analyserar olika barnböcker och 

driver frågan om HBTQ+-representation. I artikeln benämner Hermann-Wilmarth och Ryan 

(2014, s. 849) även begreppet homonormativitet, vilket här ses som en följd av 

heterosexualitet som befäst norm. Homonormativitet innebär att heterosexualitetens strukturer 

appliceras på HBTQ+-rörelsen, och avpolitiserar HBTQ+-personer genom att bortse från 

aspekter som klass, kön, etnicitet etcetera som ger olika HBTQ+-personer olika 

förutsättningar som just HBTQ+-personer. 

Efter att ha presenterat tio olika barnböcker delar Hermann-Wilmarth och Ryan (2014, s. 851) 

upp dessa i kategorier efter vilken roll HBTQ+-personer har i berättelsen: huruvida de är 

huvudpersoner, föräldrar till huvudpersonen eller andra vuxna i huvudpersonens omgivning. I 

böcker med HBTQ+-föräldrar är dessa inte transpersoner utan i majoriteten av fall 

homosexuella cispersoner, och används främst som ett normbrytande inslag i en berättelse 

vars handling i övrigt centreras kring andra frågor. Enligt Hermann-Wilmarth och Ryan 

(2014, s. 854) porträtteras dessa föräldrar oftast som lyckliga, homosexuella par – ofta en del 

av en vit medelklass – och skildras på ett ytterst normativt sätt, där det inte finns utrymme för 

mer normbrott än det mot heteronormen. Dessa föräldrar tycks inte heller vara del av ett större 

sammanhang eller HBTQ+-relaterad kontext, utan porträtteras som det enda homosexuella 

inslaget i samhällen annars präglade av heterosexuella. Detta, menar artikelförfattarna, 

reproducerar föreställningen att HBTQ+-personer vill vara som ”alla andra” och assimileras 

till en heteronormativ kontext, samtidigt som erfarenheter kopplade till större HBTQ+-

sammanhang raderas från dessa berättelser. 

Även när det gäller andra vuxna HBTQ+-karaktärer i huvudpersonens omgivning, saknas 

transpersoner och i denna kategori lyser dessutom kvinnor med sin frånvaro: endast 

homosexuella män porträtteras. Detta är intressant, menar jag, då artikelförfattarna även tar 

upp hur dessa HBTQ+-karaktärer porträtteras som mer viktiga för berättelsen än ovan nämnda 

HBTQ+-föräldrar. Här finns dock, betonar Hermann-Wilmarth och Ryan (2014, s. 856) en 

HBTQ+-karaktär som inte avpolitiseras, utan får vara en aktiv del av HBTQ+-rörelsen i sitt 

samhälle. 

Först i de barnböcker vars huvudperson är en HBTQ+-person kommer någon form av 

transrepresentation in i bilden – dock endast i den ena av de två böcker som har en HBTQ+-
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huvudperson. Detta kan vi jämföra med att de övriga nio böcker som analyserats i artikeln 

porträtterat homosexuella ciskaraktärer. Det är i The Day Joanie Frankenhauser Became a 

Boy av Francess Lin Lantz (2005) vi möts av en transkaraktär, Joan/John, som vill bli sedd 

som den pojke hen själv ser sig som. Efter att så kallat ha passerat som pojke, trots protester 

från föräldrar, slutar berättelsen ändå med att huvudpersonen ”går tillbaka” till att vara Joan 

och börja följa de regler för hur femininitet görs och uttrycks som omgivningen från början 

vill att hen ska följa. Hermann-Wilmarth och Ryan (2014, s. 858) menar att karaktären inte 

tillåts landa i en ickebinär eller på något sätt könsöverskridande identitet, utan tvingas välja 

mellan motpolerna tjej respektive kille. Här reproduceras alltså bilden av kön som något 

binärt, och både som John respektive Joan följer vår huvudperson strikta, etablerade 

könsroller. 

Den slutsats som följer blir att det är av yttersta vikt att sätta litteratur, i detta fall HBTQ+-

böcker för barn, i en kontext; först då kan vi se exempel på olika sorters representation, samt 

kartlägga eventuella mönster för hur representationen av HBTQ+-personer i barnböcker 

faktiskt ser ut. Hermann-Wilmarth och Ryan (2014) menar att barn, efter att ha tagit del av 

denna typ av litteratur, antingen kan internalisera de bilder av HBTQ+-personer de möts av, 

kritisera dem eller helt avfärda dem – oavsett är kontextuell granskning av barnlitteratur av 

största vikt vid textanalyser. 

Att diskutera transrepresentation i litteratur är svårt gjort utan att använda ordet queer (se 

bilaga 8.1) som inte sällan tycks användas som ett paraplybegrepp för allt som anses 

annorlunda – i synnerhet gällande könsidentitet och hur det uttrycks. Eva Heggestads (2013) 

artikel Regnbågsfamiljer och könsöverskridande barn: Bilderbokens nya invånare inleds just 

med att kort diskutera queer-begreppet och de reaktioner som väckts efter att en karaktär 

”med oklar könstillhörighet” (2013, s. 223), benämnd som just queer, presenterats i en svensk 

barnbok. 

I sin artikel behandlar Heggestad (2013), genom text- och diskursanalys, kanske inte främst 

representationen av transpersoner utan snarare av normbrytande sexualiteter; barn med 

exempelvis två mammor eller barn som själva bryter mot heteronormen, beroende på om det 

normbrytande ligger hos huvudpersonen eller i dess omgivning. Oavsett menar Heggestad 

(2013) att barnböcker som ifrågasätter köns- och sexualitetsnormer genom att i någon mån 

inkludera HBTQ+-personer kanske granskas hårdare av vuxenvärlden innan den får nå sina 

tänkta läsare – barnen. Då förlagens största intresse är det kapitalistiska, det vill säga att 

kunna göra en ekonomisk vinning på den litteratur de publicerar, måste de uppleva en 
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efterfrågan eller en tydlig köpstark publik att rikta HBTQ+-inkluderande barnlitteratur till. 

Utöver kapitalistiska aspekter kan faktorer som ideologiska intressen, vare sig de är 

nytänkande eller konservativa, spela in i granskandet av HBTQ+-litteratur för barn. 

Det görs i Heggestads (2013) artikel en viktig skillnad mellan barn som bryter genusnormer, 

exempelvis genom klädval, och barn vars könstillhörighet inte är binär eller barn vars kön inte 

uttrycks i text. Den senare nämnda gruppen benämns av artikelförfattaren som unikaraktärer, 

men brukar annars inbegripas i termen ickebinära personer (se bilaga 8.1). Heggestad (2013, 

s. 224, 239) redogör för att barnböcker som inkluderar könsneutrala pronomen, i detta fall 

hen, gavs ut i Sverige först 2012, vilket kan jämföras med att den första bilderboken med 

homosexuell representation gavs ut i Sverige 1999. Genom att hänvisa till B.J. Epstein, som 

kommer att behandlas senare även i denna uppsats, förklarar Heggestad (2013) också att 

homosexualitet allt mer accepteras i litteratur för barn, medan exempelvis varken bisexuella 

karaktärer eller transpersoner presenteras i samma utsträckning. I sin diskussion kring 

unikaraktärer lyfter Heggestad (2013) främst fram hur dessa bemöts av allmänheten och 

vilken kritik som uttrycks mot dessa, snarare än att diskutera på vilket sätt unikaraktärerna 

framställs eller ur vems perspektiv – vilket Heggestad (2013) fokuserar mer på i sin 

diskussion kring homosexualitet i barnlitteratur. 

Det vetenskapliga arbete som mest liknar det jag själv presenterar i denna uppsats är Are The 

Kids All Right?: Representations of LGBTQ Characters in Children's and Young Adult 

Literature av B.J. Epstein (2013), i vilket Epstein undersöker hur HBTQ+-personer 

presenteras i barn- och ungdomslitteratur. Själva syftet bakom arbetet ifråga är att undersöka 

vilka värderingar om HBTQ+-personer som barn och unga får ta del av genom litteratur, och 

vilken inverkan dessa värderingar eller bilder av HBTQ+-personer har. Epstein (2013, s. 1, 

23) vill även sätta litteraturen i en kontext av tid och rum, för att vidare förstå vilka budskap 

den sprider och hur unga läsare påverkas. 

Även Epstein (2013, s. 23) använder sig av text- och diskursanalys i sitt arbete, och är tydlig 

med att betona den tvärvetenskapliga aspekten av arbetet – författaren kombinerar 

litteraturteori med bland annat sociologi, pedagogik, antropologi och historia. I sin textanalys 

har Epstein (2013) läst sextio barn- och ungdomsböcker, samtliga på engelska med HBTQ+-

representation. Det stora antalet böcker motiveras med att det erbjuder en bättre överblick av 

HBTQ+-orienterad litteratur än vad ett mindre antal skulle göra, samt att det gör det möjligt 

att upptäcka eventuella mönster i hur HBTQ+-personer presenteras eller om eventuella 

stereotyper är återkommande. På grund av att Epstein (2013, s. 20, 21) analyserat så pass 
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många barn- och ungdomsböcker presenteras de inte var för sig, utan författaren presenterar 

istället olika teman som framkommit under textanalysprocessen. Epstein (2013, s. 23) 

förklarar också sin syn på de litterära karaktärerna som verkliga personer, och menar att ett 

etnologiskt arbete i detta sammanhang är lämpligt för att närma sig hur karaktärerna skapar 

sina identiteter. Jag uppfattar Epsteins (2013) metod som ett försök att närma sig 

karaktärernas identitetsprocesser likt etnologer närmar sig sina informanters 

identitetsprocesser i deras berättelser. 

I sitt arbete med att tematisera böckerna för sin analys använder sig Epstein (2013, s. 26) av 

begreppet ”issue books”, vilket innefattar barn- och ungdomsböcker där karaktärens egenskap 

som HBTQ+-person står i fokus på ett sätt där denna egenskap ses som ett problem. Här 

skapas en enligt mig högst problematisk bild av att livet för en HBTQ+-person per definition 

innebär trauman och utanförskap. Epstein (2013, s. 130) menar dock att detta kan motarbetas 

av författare som aktivt väljer att berätta andra historier än dessa, och visa upp fler 

erfarenheter och upplevelser. 

Enligt Epstein (2013, s. 60, 61) använder flera författare till HBTQ+-präglade böcker sina 

HBTQ+-karaktärer som kontraster till det normativa, dock främst på ett sätt som befäster 

denna normativitet snarare än att ifrågasätta den. I sin analys av hur HBTQ+-karaktärer 

presenteras upplever Epstein (2013, s. 63) att majoriteten av författarna ifråga framhäver 

karaktärernas egenskap som HBTQ+-personer som det mest essentiella hos dem, och de tillåts 

till följd av detta inte vara mångfacetterade eller komplexa. En annan insikt Epstein (2013, s. 

129) kommer till är att de flesta HBTQ+-karaktärer både agerar, uttrycker sig och ser ut på 

sätt som överensstämmer med de stereotyper som finns etablerade för HBTQ+-personer. 

Detta, menar författaren, bidrar till den skadliga idéen att HBTQ+-personer är 

lättidentifierbara för omgivningen. 

Angående just denna brist på mångfacetterade HBTQ+-karaktärer efterlyser Epstein (2013) en 

bredare mångfald, i dubbel bemärkelse; dels en större mångfald i vilka HBTQ+-identiteter 

som presenteras, dels vilka sorts HBTQ+-personer som gör det. Den förstnämnda punkten 

handlar om att de flesta av böckerna Epstein (2013, s. 132, 133) analyserat har kretsat kring 

homosexuella karaktärer, men ytterst sällan handlar det om bisexuella eller transpersoner. 

Även inom HBTQ+-rörelsen finns alltså nivåer av acceptans och synlighet, där H:et tycks 

vara mest framträdande. Gällande vilka HBTQ+-personer som får ta plats i barn- och 

ungdomslitteratur ser Epstein (2013) ett tydligt mönster – karaktärer som har någon form av 

HBTQ+-identitet är i övrigt ytterst normativa. Huvudsakligen handlar det om vita, 



12 
 

funktionsnormativa, normsmala medelklasspersoner, som enbart tillhör en minoritet på grund 

av sin HBTQ+-identitet. ”It is as though children’s books can only handle one deviation from 

the supposed norm at a time” (2013, s. 132) kan förklara bristen på intersektionalitet hos dessa 

HBTQ+-karaktärer. Epstein (2013) påpekar utöver detta att de HBTQ+-karaktärer som 

presenteras aldrig tillåts ha fler än en HBTQ+-identitet; personer som exempelvis är både 

transpersoner och homosexuella, eller panromantiska och asexuella (se bilaga 8.1) får aldrig 

ta plats. Att den fåtaliga barn- och ungdomslitteratur som presenterar HBTQ+-personer enbart 

behandlar en ytterst begränsad del av gruppen ifråga leder till att HBTQ+-personer som 

avviker från denna har svårare att se sig själva som just HBTQ+-personer, och kan komma att 

tvivla på att deras identiteter är legitima eller möjliga, menar Epstein (2013, s. 189, 190). Går 

det att vara både arbetarklass, trans och ha en normbrytande funktionsvariation, om vi aldrig 

får se det presenteras?  

 

2.4 Transpersonens roll i litteraturhistorien 

 

Den i skrivande stund högaktuella, litteraturvetenskapliga avhandlingen Transformationer: 

1800-talets svenska translitteratur genom Lasse-Maja, C.J.L. Almqvist och Aurora Ljungstedt 

av Sam Holmqvist (2017) behandlar visserligen inte barnlitteratur, men kan bidra med viktig 

kunskap kring litteratur om/med transpersoner. Detta då den intar ett tydligt transperspektiv 

vilket tidigare nämnda artiklar saknar. I förordet nämner Holmqvist (2017) att 1800-talets 

skildringar av ”gestalter som växlar kön” (2017, s. 9) kan vara viktigt för oss även idag, och 

är tidig med att påpeka hur Sverige saknar en translitteraturhistoria. Avhandlingens 

huvudsakliga syfte blir till följd av detta att, i ett försök att påbörja denna 

translitteraturhistoria, se litterära verk i andra (transmedvetna) kontexter. Holmqvist (2017) 

lägger även ett fokus vid att undersöka ”[…] en fråga om vad skönlitteratur kan betyda för 

personer med levda transerfarenheter, liksom för majoritetssamhällets bild av trans.” (2017, s. 

17) vilket tydligt visar på kärnan hos själva avhandlingen. Jag tolkar Holmqvists (2017) 

metod som av textanalytisk natur.  

En viktig poäng Holmqvist (2017) gör redan i sin inledning är rätten att få definiera sig själv; 

det vill säga att det är upp till en person att själv definiera sig som transperson, inte 

omgivningen. Med detta sagt förklarar Holmqvist (2017, s. 25) dock att självdefiniering blir 

omöjligt utan termer som just trans eller transperson, vilket gör att personer som under 1800-

talet inte benämndes som transpersoner kanske skulle gjort det idag, när termerna etablerats. 
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Utifrån denna tanke kan vi förstå att transpersoner i litteraturen inte är något nytt, men att 

sättet dessa benämns, skildras och förstås är annorlunda idag än under 1800-talet. 

I avhandlingen använder sig Holmqvist (2017) av ett queerteorietiskt perspektiv, med ett 

tydligt fokus på transerfarenheter. I sin granskning av 1800-talsverk gör Holmqvist (2017, s. 

31) så kallade queera läsningar, det vill säga ett sätt att analysera strukturer som finns kring 

kön och sexualitet och se hur det avvikande kontrasterar det normativa. Vi kan senare i 

avhandlingen läsa att dessa är kontextuella, och skiljer sig åt från olika samhällen, 

tidsperioder och kulturer. Historiskt sett har personer länge kategoriserats efter kön, men 

denna indelning eller definiering har gått till på olika sätt. Holmqvist (2017, s. 57) förklarar 

att det under 1800-talet i Europa fanns flera sätt att definiera kön, varav ett handlade om 

vilken könsroll en bäst levde upp till eller vilket kön en så kallat passerade som. Här 

återkommer vi till frågan om vem som har rätt till att definiera någons könsidentitet och 

eventuella transerfarenheter.  

Resultatet av Holmqvists (2017, s. 68) queera läsningar blir ett flertal slutsatser kring 

transpersoners roller i den svenska 1800-talslitteraturen. Karaktären Lasse-Maja i Molins 

självbiografi blir för normativa läsare en kontrast som bekräftar könsnormens maktposition, 

och kan därför uppskattas av dessa läsare, medan läsare som bryter mot eller ifrågasätter dessa 

könsnormer kan inspireras av Lasse-Majas kritik mot köns- och sexualitetsnormer. Läsningen 

om C.J.L. Almqvists karaktär Lazuli Tintomara visar på hur de som besitter makten ”vill göra 

transuttrycket till en del av straffet” (2017, s. 148), där ett ”avslöjande” om en transpersons 

position som just trans skambeläggs av omgivningen. Ytterligare en slutsats Holmqvist (2017) 

drar kring Lazuli Tintomara är den att hen, trots sin könsöverskridande identitet, senare i 

historien kommit att benämnas som kvinna – vilket, enligt Holmqvist (2017, s. 152), visar på 

hur omgivningen är mer bekväm med ciskvinnor i traditionella manskläder än tanken på en 

könsöverskridande eller ickebinär person. Efter att ha analyserat Ljungstedts Moderna typer 

förklarar Holmqvist (2017, s. 196) att transpersoner i litteraturen ses som falska; personer som 

döljer sitt äkta jag, som inte är vad de verkar vara, personer att rikta misstro mot. Detta går 

hand i hand med synen på transerfarenheter som något hemlighetsfullt, att transpersoner ska 

dölja att de är just trans och eftersträva att passera som cispersoner till varje pris. 
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2.5 Sammanfattning 

 

Trots att den vetenskapliga litteraturen ovan skiljer sig åt, både om vi ser till syfte och 

utförande, bidrar samtliga med perspektiv och slutsatser som kommer till nytta i mitt eget 

arbete med frågan transrepresentation i barnlitteratur. I synnerhet Holmqvists (2017) 

avhandling erbjuder en inblick i hur transpersoner uppfattats inom litteraturen samt av dess 

utomstående läsare, och vad det säger om den kontext vi lever och verkar i. Att somliga av de 

vetenskapliga artiklarna tycks ha ett fokus på homosexualitet snarare än transidentitet, 

exempelvis Heggestad (2013) och Knoblauch (2016), förstärker om inte annat den slutsats 

som är återkommande hos majoriteten av författarna - att transpersoner som grupp är 

underrepresenterade inom barnlitteraturen. Ser vi till metod liknar jag mitt arbete med det hos 

Epstein (2013); då vi båda använder oss av litterära verk för att sedan kartlägga eventuella 

mönster i hur transpersoner representeras.  

3 Teori 

3.1 Teori och begrepp 

 

I Vad är queer? skriver Fanny Ambjörnsson (2016) att queerteori ”uppmärksammar en rad 

förhållanden i samhället som har att göra med genus, sexualitet, makt och normalitet.” (2016, 

s. 16) vilket kan motivera varför jag väljer queerteori som teoretisk bakgrund för denna 

uppsats. Tidigare beskriver Tiina Rosenberg (2002) i Queerfeministisk agenda hur queerteori 

som just vetenskaplig teori inte är helt enkel att placera eller förklara, då själva benämningen 

queer ursprungligen inte är ämnad att ha en fast betydelse, men menar att queerteori är 

användbart då vi vill kritisera de normer – ofta gällande genus och sexualitet – som HBTQ+-

identiteter kontrasteras mot och jämförs med. I diskussionen om transpersoner är det främst 

cisnormen som utmanas, snarare än heteronormen som ofta tas upp inom queerteori.  

Då Rosenberg (2002) främst fokuserar på homosexualitet i sin diskussion om queerteori och 

HBTQ+-identiteter, upplever jag Ambjörnsson (2016) som mer aktuell för mitt arbete. Ser vi 

till transfrågor menar Ambjörnsson (2016) att queerteori inbegriper just dessa personer som 

bryter mot den normativa föreställningen om vad en man respektive kvinna är, samt 

föreställningen om att kön och genus enbart inbegriper just män respektive kvinnor. 

Queerteorins fokus ligger dock inte på denna grupp i sig, utan på det normativa; ”[…] istället 
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för att betrakta dessa fenomen som avvikande, konstiga eller exotiska underhållningsmoment, 

tas de som utgångspunkt för att säga något om det förväntat normala.” (2016, s. 111). 

Vidare skriver Ambjörnsson (2016) att många transpersoner ser sig som antingen man eller 

kvinna, och att många ickebinära personer varken ser sig som en cisperson eller en 

transperson. Transbegreppet som sådant är dock komplext, och då det är upp till individen 

själv att benämna sig själv som trans eller inte kan betydelsen av vad en transperson är skifta. 

Detta, menar jag, är inte något nytt när det kommer till identiteter, eller ord vi väljer att 

beskriva oss själva med. Dock behöver vi klargöra att ickebinära personer kan ingå i gruppen 

transpersoner, och transpersoner är alltså inte alltid män respektive kvinnor. Detta klargörande 

är i synnerhet viktigt för en förståelse av hur jag kommer att benämna fiktiva karaktärer i 

denna uppsats, och hur jag pratar om transpersoner och ickebinära generellt. När jag 

hädanefter diskuterar böcker om/med transpersoner, inkluderar jag ickebinära personer i detta 

begrepp.  

Utöver queerteori använder jag mig bland annat av intersektionell teori, som blir aktuell då 

jag diskuterar representation i barnlitteratur. Här utgår jag främst från Nina Lykke, som menar 

att intersektionalitet kan användas  

”för att beskriva en analys som innebär samverkan mellan olika samhälleliga 

maktasymmetrier, baserade på kategorier såsom genus, sexuell preferens, klass, 

profession, ålder, nationalitet etc.” (2003, s. 48).  

Lykke (2003) beskriver vidare att intersektionalitet handlar om att se hur dessa olika 

kategorier går in i varandra – exempelvis kan arbetarklasskvinnor utsättas för ett förtryck 

medelklassmän inte utsätts för, som grundar sig både i klasstillhörighet och kön samtidigt. 

Beroende på vilka rum vi vistas i, blir olika aspekter olika viktiga och normbrytande. En 

arbetarklasskvinna i en arbetarkontext blir förmodligen inte diskriminerad på grund av klass, 

utan kanske främst kön. I ett kvinnoseparatistiskt rum blir dock samma kvinna inte utsatt för 

sexism, utan mer troligt klassförakt – förutsatt att medel- eller överklass är norm. Ofta går det, 

i en sådan kontext, inte att särskilja en diskrimineringsgrund från en annan, då den som utsätts 

för diskriminering kan utsättas på flera olika grunder. Då Lykkes (2003) artikel publicerades 

var intersektionalitet ett mindre etablerat begrepp i den svenska feministiska debatten, medan 

det idag är betydligt mer förekommande. 

Denna uppsats grundar sig även i litteratursociologin, då jag i viss mån ämnar behandla hur 

samhället – eller snarare samhällsgrupper – speglas i barnlitteratur. I Litteratursociologi: 
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texter om litteratur och samhälle förklarar Johan Svedjedal (1997) att litteratursociologin 

består av flera olika teorier, där jag främst använt mig av genusteori. I samma bok beskriver 

Lars Furuland, som var tidig med att studera barnlitteratur på universitetsnivå, att vi inte kan 

underskatta vikten av en stark läsupplevelse ”vid läsning av dikter eller romaner som förmår 

tala just till dem.” (1997, s. 33). I mitt arbete har även Svedjedals (1997) kapitel om litteratur 

och samhälle varit av vikt, då Svedjedal skriver: ”Mer preciserat bör forskningsinriktningens 

utgångspunkt därför formuleras som en strävan att systematiskt analysera relationerna mellan 

skönlitteratur och samhälle” (1997, s. 78). Detta följs av en beskrivning av hur litteraturen 

skapar samhällsidentiter, vilket även det blir av relevans för denna uppsats.   

 

 

4 Metod 

4.1 Metodbeskrivning 

 

Jag vill kartlägga vilka sorts berättelser för barn som skrivs om transpersoner, vilket fokus 

dessa har och hur de benämner transpersoner. För att uppnå detta använder jag text- och 

innehållsanalys, som jag upplever kan bidra till en förståelse för den sociala kontext i vilken 

berättelserna uppstår och transkaraktärerna existerar. Innehållsanalys beskrivs av Alan 

Bryman (2011) i Samhällsvetenskapliga metoder som ett angreppssätt för att analysera 

textinnehåll, i syfte att undersöka exempelvis förekomsten av ett särskilt objekt eller hur något 

uttrycks, i mitt fall representation av transpersoner. Bryman (2011) utgår främst från de 

definitioner Berelson respektive Holsti tidigare etablerat. Innehållsanalys går, likt de flesta 

metoder, att utföra på olika sätt beroende på ens frågeställning – du kan fokusera på 

förekomsten av ett visst ord i en text, eller textens teman – och är den metod jag ser som mest 

lämplig för denna uppsats. 

Bryman (2011) skriver vidare att ”Vid de flesta innehållsanalyser är forskarna lika 

intresserade av det som inte tas upp som av det som faktiskt får utrymme i mediet.” (2011, s. 

285). Detta överensstämmer med hur jag arbetar med denna uppsats. Såväl uttalad 

transrepresentation som outtalad sådan ryms i de berättelser jag analyserar, vilket jag 

återkommer till, och båda delar är intressanta i mitt försök att undersöka framställandet av 

transpersoner i barnböcker. Denna aspekt av innehållsanalysen återfinns även hos 

diskursanalysen som metod, vilken jag också länge övervägde att använda för denna uppsats; 
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dock fann jag att innehållsanalys är mer applicerbart just på grund av uppsatsens fokus på 

text. 

I sin metodbok behandlar Bryman (2011) även vikten av urval för material att applicera 

innehållsanalysen på; att tydligt avgränsa vilka medier som ska analyseras, samt från vilken 

tidsperiod. Om vi vill undersöka förekomsten av något i medier behöver vi alltså klargöra i 

vilka medier något ska ha förekommit, samt under vilken tidsperiod, för att sedan kunna få 

resultat. I detta metodavsnitts urvalsdel beskriver jag vidare vilka begränsningar jag själv gjort 

gällande medier och tidsperioder. Dock har mitt val av tidsperioder främst styrts av när böcker 

med transrepresentation publicerats snarare än mitt eget intresse för en viss tidsperiod. 

Göran Bergström och Kristina Boréus (2005) beskriver i Textens mening och makt att en 

innehållsanalytisk metod består av flera steg, där forskaren först – likt Bryman (2011) 

nämner– gör avgränsningar för sitt material, varpå den samlar in tänkta material och avväger 

vilket material som bäst kan uppfylla studiens syfte och besvara dess frågeställningar. Till 

skillnad från mitt arbete fokuserar Bergström och Boréus (2005) på innehållsanalys för att 

räkna förekomsten av ord i text, vilket kanske kan ses som en vanligare användning för denna 

metod. Trots att detta skiljer sig från mitt arbete är deras tolkning av innehållsanalys som 

metod användbar även för min uppsats. Sammanfattningsvis använder jag mig i denna uppsats 

av kvalitativ snarare än kvantitativ innehållsanalys.  

 

4.2 Urval 

 

Den litteratur som granskas i uppsatsen är barnlitteratur skriven för barn i förskoleålder. 

Inledningsvis var min idé att enbart granska sådana böcker skrivna på svenska i originalspråk, 

men vid närmare eftertanke kom jag till insikten att läsarna, det vill säga barnen, kommer i 

kontakt med all sorts litteratur på svenska – oavsett bokens originalspråk. Därför inkluderar 

jag även barnlitteratur i svensk översättning i mitt urval av litteratur. Detta bidrar också, i min 

uppfattning, till att uppsatsen följer en mer barn- och ungdomsvetenskaplig linje än en strikt 

litteraturvetenskaplig sådan. Samtliga böcker är publicerade mellan åren 2005–2017, varav en 

stor majoritet av böckerna är publicerade under 2010-talet. Denna avgränsning är inte ett 

medvetet val från min sida, utan är den tidsperiod då de flesta barnböcker med transpersoner 

tycks vara publicerade. För komplett lista över barnlitteraturen, se bilaga 8.2.  
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4.3 Genomförande 

4.3.1 Material 

 

Innan en text- och innehållsanalys kan genomföras krävs material, i form av litteratur, vilken 

jag i undersökningens tidigaste skede valde ut med hjälp av bland annat personal vid olika 

bibliotek och förlag. Jag efterfrågade litteratur för barn som figurerade en eller flera 

transpersoner, utan att definiera begreppet trans närmare. Genom att ta hjälp av deras kunskap 

kring vilken litteratur som finns etablerad fick jag ett urval av litteratur att gå vidare ifrån. 

Exempelvis hade en författare skrivit fler böcker inom samma genre, och sökningar av vissa 

böcker resulterade i att jag rekommenderades ytterligare böcker som passade inom ramen för 

min undersökning.  

Efter att ha läst samtliga böcker i materialsamlingen kan jag dela upp litteraturen i tre olika 

kategorier, främst baserade på vilket fokus själva berättelsen har. Uppdelningen av dessa 

kategorier är böcker vars handling är opåverkad av dess transrepresentation, böcker vars 

handling i viss mån är kopplat till dess transrepresentation samt böcker vars handling 

centreras kring dess transrepresentation. I resultatet lyfter jag fram en eller två barnböcker 

från varje kategori för djupare analys, och nämner enbart övriga böcker jag läst som en del av 

respektive kategori. I analyserandet av litteraturen ämnar jag fokusera på följande tre 

aspekter: 

1) Hur gestaltas transrepresentation i berättelsen? 

2) Hur påverkar transrepresentationen själva handlingen? 

3) Hur behandlas begreppet trans av respektive författare? 

Utifrån dessa frågeställningar menar jag få fram på vilket sätt transpersoner behandlas inom 

den valda litteraturen, men även hur utbudet av så kallad translitteratur på svenska ser ut. Då 

kan vi inte enbart se vilka böcker om transpersoner barn har tillgång till, utan också vilken 

bild av transpersoner dessa böcker förmedlar. 

 

4.3.2 Queer läsning 

 

Utifrån Ambjörnssons (2016) beskrivning av queera läsningar kan vi förstå att en queer 

läsning inte ersätter andra former av läsningar, utan kan ses som ett tillägg – att hitta en 

underliggande sanning hos texten är inte målet, utan queer läsning är ett verktyg för att syna 
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den gestaltade verkligheten med en ny blick. Att jag, genom att göra queera läsningar av 

barnlitteraturen, tolkar karaktärer som transpersoner och ickebinära betyder inte att detta är en 

absolut sanning. Ambjörnsson (2016) skriver ”På så sätt blir den queera blicken ett instrument 

för att få ett bredare perspektiv på hur samhället organiseras” (s. 138, 2016), och det är just 

detta jag vill åt. 

 

4.4 Förhållningssätt 

 

Att fokusera på och behandla representation av marginaliserade grupper kräver en viss 

tillförsikt, i synnerhet då en själv står utanför gruppen ifråga. I denna uppsats behandlar jag 

hur personer som bryter mot cisnormen, det vill säga är transpersoner och/eller ickebinära, 

utan att själv besitta den kunskap och erfarenheter dessa personer gör. Det känns viktigt för 

mig att poängtera att denna uppsats skulle kunna se annorlunda ut från en transpersons 

perspektiv, samtidigt som jag menar att det finns fördelar med att inte tillhöra den grupp en 

undersöker – så länge undersökningen görs med respekt. Fördelar som bland andra Bryman 

(2011) behandlar är en objektivitet till ämnet som eventuellt saknas hos personer som själva 

tillhör gruppen som undersöks, oavsett dess intentioner.   

 

5 Resultat 

5.1 Kategorisering av litteratur 

 

Som nämnt kategoriserar jag mitt material efter hur transrepresentationen tar sig uttryck i 

materialet ifråga – vissa böcker har uttalat transfokus, andra har en handling som är symbolisk 

för transerfarenheter eller har fristående handling men med transkaraktärer. 

Kategoriseringsprocessen har sett ut som så att jag för varje bok försökt se vilket fokus själva 

berättelsen tycks ha, vad dess ambitioner är, och efter att ha läst samtliga böcker kunnat se tre 

tydliga indelningar. Här har alltså böckernas innehåll styrt kategorierna, snarare än tvärtom. 

Detta då jag vill undvika att på förhand bestämma kategorier utifrån vad jag tror böckerna 

kommer att behandla, och istället utgå ifrån vad de faktiskt behandlar. Kort sagt behandlar 

resultatet litteratur i kategorierna translitteratur utan transfokus, translitteratur med symboliskt 

transfokus samt translitteratur med uttalat transfokus.  
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5.2 Translitteratur utan transfokus 

 

I den första kategorin av translitteratur återfinns sex olika böcker; först Jesper Lundqvists 

(2012, 2016) trilogi bestående av Kivi och Monsterhund, Kivi och den gråtande Goraffen 

samt Kivi och Drakbrakaren (2016), Lundqvists (2015) fristående Vi letar skatt!, Rymden är 

störst i hela världen av Mio Mahl (2013) och Orättvist! av Åsa Mendel-Hartvig (2012). 

Gemensamt för dessa böcker är att de på ett eller annat sätt undviker att använda binära 

könspronomen som hon respektive han om sina huvudkaraktärer. I Lundqvists (2012, 2016) 

böcker om Kivi samt i Mahls (2013) Rymden är störst i hela världen används pronomenet hen 

om samtliga karaktärer, medan Lundqvists (2015) Vi letar skatt! berättas ur 

förstapersonsperspektiv där jag blir det enda aktuella pronomenet. I Mendel-Hartvigs (2012) 

Orättvist! används inga personliga pronomen alls, utan karaktärerna benämns alltid vid namn. 

Detta gör också att karaktärerna saknar en uttalad könstillhörighet, vilket samtidigt gör att 

transbegreppet förblir outtalat.  

Jesper Lundqvists (2012) Kivi & Monsterhund är den första barnbok på svenska att använda 

det könsneutrala pronomenet hen, vilket också poängteras i förtexten till boken. Innan läsaren 

får ta del av själva berättelsen om Kivi får den läsa vad ordet hen innebär, och varför 

Lundqvist (2012) valt att använda det. Författaren menar att ”ord som hon och han bär med 

sig många föreställningar som ofta är könsstereotypa” (2012, s. 2), och riskerar att komma i 

vägen för hur läsaren uppfattar Kivi och hens ageranden. Trots att det inte någonstans uttalas 

att Kivi är vare sig trans eller ickebinär, är det utifrån detta perspektiv jag kommer att tolka 

Lundqvists (2012) karaktär då den trots allt benämns med könsneutrala pronomen. Här agerar 

jag utifrån Holmqvists (2017) tanke om att transpersoner i litteraturen inte alltid benämnts 

eller benämns som just transpersoner, men att de ändå kan förstås som det genom queera 

läsningar. Här blir även Ambjörnssons (2016) beskrivning av queer läsning onekligen aktuell.   

Handlingen drivs framåt av Kivis önskan att få en hund, som sedan dyker upp i oväntad form. 

Istället för en helt vanlig hund, som Kivi föreställt sig, kommer istället ett djur som Kivi 

beskriver som monsterhund in i Kivis liv. Inledningsvis är Kivi skeptisk till monsterhunden, 

den är stor och grotesk, men snart blir hunden och Kivi vänner. Relationen bryts dock upp när 

monsterhunden inte lyder Kivi och hen får nog av sitt nya djur – och när monsterhund till 

följd av detta blir jagad av djurfångare och auktoritet tycker Kivi att hunden får klara sig själv. 

Följande dag erbjuder Kivis familj Kivi en riktig, vanlig hund, men Kivi är trött på alla sorts 

hundar och vill istället ha en gorilla; vilket blir handlingen i Lundqvists uppföljare.  
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Tidigt i berättelsen om Kivi förstår vi att varken Kivi eller hens familj är särskilt normativ; 

familjen består av så kallade mappor och pammor, en morbroster, bryssling, marfor, 

parvelpysor och storebröstrar (2012, s. 5), och ser vi till tillhörande bild presenteras blandade 

könsuttryck. Här vill jag blicka tillbaka på Svedjedals (1997) tankar om litteraturens roll för 

samhällsidentiteter. Det blir också upp till läsaren att avgöra vem i bilden som spelar vilken 

roll – bortsett från vår huvudkaraktär Kivi, som uttalat befinner sig i mitten och vars utseende 

redan etablerats. Kivi är alltså inte nödvändigtvis avvikande från sin omgivning – här tycks 

normativa bilder av hur kön görs och uttrycks mer eller mindre obefintliga. Detta, skulle jag 

vilja påstå, skiljer sig från samtlig barnlitteratur som behandlas i tidigare forskning, där 

transkaraktärer tenderar att kontrasteras mot sin omgivning och bara genom sin existens bära 

på ett annorlundaskap.  

Även på andra sätt skiljer sig Kivi och Monsterhund av Lundqvist (2012) från majoriteten av 

barnböcker som tidigare nämnda vetenskapliga artiklar behandlar – själva berättelsen handlar 

inte på något sätt om Kivis könsidentitet eller normbrytande egenskaper, utan enbart om att 

denna vill ha en hund. Bortsett från Lundqvists (2012) val av pronomen kunde denna 

berättelse lika gärna handlat om en cisperson - vilket, i min mening, tillför ett normaliserande 

drag till berättelsen, där en karaktärs transidentitet inte är det viktigaste i dennas liv. Detta kan 

kopplas tillbaka mot Bittner, Ingrey och Stampers (2016) slutsats, där fler berättelser av denna 

typ utlyses. 

Om vi granskar Kivi och Monsterhund av Lundqvist (2012) ur ett intersektionellt perspektiv, 

med Lykke (2003) som utgångspunkt, tenderar majoriteten av karaktärer att följa etablerade 

normer. Av bokens cirka trettio olika karaktärer – här syftar jag på samtliga personer som 

finns avbildade, inte bara namngivna – är det enbart en som bryter mot vithetsnormen och är 

mörkhyad (2012, s. 4) och av lika många finns endast två personer som bryter mot 

funktionsnormen genom att använda rullstol respektive rullator (2012, s. 25, 26). Andra 

aspekter, såsom klass och sexualitet, benämns inte i någon större utsträckning, men jag 

uppfattar spontant Kivis familj som medel- eller överklass – bland annat då de har råd med en 

hund och de delar av familjens hus läsaren får se är prydda med konst, kristallkronor, pianon 

och notställ. Här kan vi med enkelhet blicka tillbaka mot Epsteins (2013) diskussion om 

huruvida HBTQ+-personer tillåts bryta mot fler än en norm, och ofta presenteras som vita, 

normsmala, funktionsnormativa, medelklasspersoner. Några av böckerna i samma kategori, 

såsom de av Mendel-Hartvig (2012) och Mahl (2013), visar dock på bättre intersektionell 

representation. I den förstnämnda bryter huvudkaraktärerna både mot cis- och vithetsnormen, 



22 
 

och i den senare bryter de ickebinära huvudpersonerna mot vithets- respektive 

funktionsnormen.  

 

5.3 Translitteratur med symboliskt transfokus 

 

En kan tycka att translitteratur utan uttalat transfokus och translitteratur med enbart 

symboliskt transfokus är snarlika; dock finns det enligt mig tillräckligt mycket som skiljer 

dessa åt för att motivera skilda kategorier. I denna kategori hittar vi Elis ryggsäck av Elbe 

Wallin (2015) vilken kommer stå i fokus, samt Ebba Bergs (2015) Pardis Moradi är här! och 

Svalan och Snigeln hittar hem! av Anders Nyman och Fanny Felicia Svanberg (2016). En 

skulle kunna säga att dessa böcker har ett dubbelt tilltal; för yngre läsare kanske berättelserna 

enbart berättar något konkret, medan vuxna läsare kan uppfatta en mer abstrakt, symbolisk 

berättelse mellan raderna.  

I Wallins (2015) debutbok Elis ryggsäck handlar det inte om en transperson i bemärkelsen 

människa, utan vår huvudperson är istället en ickebinär råtta. Likt en människa går dock 

råttan Eli på förskola, har materiella ting och går på två ben. I Wallins (2015) verk får vi följa 

Eli när hen samlar på alla möjliga ting – vackra stenar, pinnar, tändsticksaskar – i en ryggsäck 

som blir tyngre för varje föremål Eli vill behålla. Samlandet leder snart till att Elis föräldrar, 

som inte ges några pronomen i boken, blir oroliga för sitt barn som bär runt sin jättetunga 

ryggsäck vart hen än går. ”Men Eli vill inte skiljas från sin ryggsäck eller någonting som finns 

i den” (2015, s. 12) – ett citat som i mina ögon kan liknas vid att inte klara av att skiljas från 

saker en bär på mentalt, inom sig, trots att det blir tungt att bära på; som erfarenheter, minnen, 

känslor och tankar. Likt spegeln i tidigare nämnda 10,000 dresses av Ewert (2008), kan 

ryggsäcken fungera som symbol för något viktigare, något närmare kopplat till ens identitet. 

Vändningen sker när Eli möter Aisha, som inte heller ges pronomen, och Eli visar upp sin 

samling för sin nya vän. När Aisha bemöter detta med ”Coolt. Men varför bär du runt på allt 

hela tiden?” (2015, s. 18) visas en uppskattning som föräldrarna inte visade, trots att både 

föräldrar och Aisha ifrågasätter att Eli släpar runt på sin samling. Först vid Aishas bemötande 

tycks Eli vara redo att ifrågasätta sitt beteende och gör, på Aishas initiativ, nya skapelser av 

allt hen samlat på sig. Tillsammans ser de till att allt i Elis ryggsäck blir något nytt, kommer 

till användning eller ger bort det till någon som behöver det mer än Eli gör. Efteråt känner Eli 
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att ”Benen är studsiga och det känns varmt i magen” (2015, s. 25), vilket jag spontant liknar 

vid känslan av att ha bearbetat tunga känslor en burit på ensam under en längre tid.  

Elis ryggsäck av Wallin (2015) hamnar då i kategorien av translitteratur som inte direkt 

behandlar kön, utan vars handling har andra fokus. Dock menar jag att det finns en 

underliggande ton och medvetenhet, vilken visar sig i Wallins (2015) symbolik, som tyder på 

identitetsarbete och ensamhet. Fram till att Aisha introduceras nämns inga vänner och Eli syns 

själv på samtliga bilder – bortsett från det uppslag där föräldrarna figurerar – och bearbetar 

heller inte sina tunga känslor eller beteende förrän Aisha uppmanar Eli att göra det. För mig 

som läsare ger detta känslor av att inte behöva genomgå allt själv, utan att ta hjälp av nära och 

kära som kan komma att ha kreativa lösningar på ens problem. Genom detta kan Elis 

ryggsäck även användas som ett exempel på alternativa berättelser till de så kallade issue 

books Epstein (2013) tar upp, då Wallin (2015) låter sin karaktär få stöd av sin omgivning och 

berättelsen i sig inte präglas av trauman.  

Granskar vi Wallins (2015, s. 23) barnbok ur ett intersektionellt perspektiv undviker 

författaren könsstereotypa uttryck delvis genom att samtliga karaktärer är olika djur, som trots 

människoliknande drag inte bär kläder – med undantag för en fattig råtta. Detta gör också 

hudfärg och etnicitet mindre relevant i Wallins (2015) porträttering, även om vi kan se att den 

fattiga råttan som blir hjälpt av Eli och Aisha är mörkare än Eli och hens föräldrar. Detta blir i 

min uppfattning en medveten porträttering som visar på vilka människor som oftare hamnar i 

utsatta positioner, och möjliggör en eventuell klassanalys. Av de två förskolebarn som 

porträtteras utöver Eli och Aisha sitter ett av dem i rullstol, vilket i övrigt inte kommenteras. 

 

5.4 Translitteratur med uttalat transfokus 

 

I vår tredje kategori inbegrips litteratur som kanske mer tydligt visar upp transpersoner och 

deras erfarenheter; böcker vars handling centreras kring karaktärernas transidentitet. Av 

böckerna i mitt material återfinns här Jag är Jazz av Jessica Herthel och Jazz Jennings (2015), 

Hur Lotta blev till av Cai Schmitz-Weicht (2015) samt Teddy: En vänlig historia om identitet 

och vänskap av Jessica Walton (2017). Även fast böckernas huvudkaraktärer presentas på 

olika sätt, är det fortfarande faktumet att de är transpersoner som står i fokus, och läsaren kan 

följa respektive processer av att så kallat komma ut som transpersoner till omgivningen. 
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Denna kategori står på det sättet alltså i kontrast till de två tidigare kategorierna. Till skillnad 

från tidigare kategorier kommer jag här lyfta fram två litterära exempel, istället för enbart ett. 

I Jag är Jazz av Herthel och Jennings (2015) får jag som läsare ta del av en tydlig 

transerfarenhet – en beskrivning av ett barns upplevelser som transperson i förhållande till 

familj, vänner, omgivning och sig själv. Boken inleds med att Jazz, en transflicka, berättar om 

sina intressen; dans, smink, fotboll, sjöjungfrur. Hon beskriver att hon och hennes vänner 

brukar göra volter och klä sig som prinsessor. Ändå finns det något som skiljer henne och 

vännerna åt: ”Jag har en flickas identitet och en pojkes kropp. Det kallas för att vara 

transsexuell. Jag är född sådan.” (2015, s. 8). Detta följs av att Jazz beskriver hur hennes 

föräldrar och syskon tidigare behandlat henne som en pojke, tills det att en läkare förklarat att 

Jazz är just en transperson. Händelsen legitimerar Jazz identitet och hon tillåts klä sig 

feminint, växa ut sitt hår och använda det namn hon själv valt – Jazz. Trots att alla inte är 

förstående, exempelvis andra barn, avslutas historien med att Jazz deklarerar att hon är stolt 

över att vara den hon är. 

Precis som Bittner, Ingrey och Stamper (2016) tidigare behandlat utmanar Herthel och 

Jennings (2015) förvisso cisnormen, men utmanar varken traditionella könsroller eller kön 

som något binärt. Utöver sin femininitet beskrivs vår huvudperson som aktiv och social, och 

framförallt säker i sin identitet. Trots omgivningens motsägningar och tvivel ”slutade [Jazz] 

aldrig att övertyga dem. För när jag låtsades vara en pojke kändes det som att jag ljög.” (2015, 

s. 14). Själva processen av att passa in i ett cisnormativt samhälle tycks alltså påverka Jazz i 

den mening att hon inte kan vara sig själv, utan måste agera utifrån hur omgivningen tolkar 

henne – som en pojke. Detta förstärks också av illustrationer som visar Jazz teckningar, där 

självporträtt som visar henne med maskulina attribut är ledsna och de med feminina attribut är 

glada. Att vändpunkten sker först när en läkare konstaterar att Jazz är en transflicka, snarare 

än när Jazz själv konstaterar detta, uppfattar jag som problematiskt – dock 

verklighetsförankrat. Detta visar på hur transpersoner inte tillåts rätten att definiera sig själva, 

oavsett om de presenterar sig själva på ett könsstereotypt sätt, utan är en rätt omgivningen – 

cispersoner – tar sig. Trots detta ger Jazz som nämnt inte upp, utan kämpar tills hon får leva 

det liv hon vill. 

Ser vi till hur själva fenomenet trans presenteras kan jag uppfatta definitionen som något snäv. 

”[…] en flickas identitet i en pojkes kropp. Detta kallas för att vara transsexuell.” (2015, s. 8) 

riskerar att måla upp transpersoners kroppar som just det – av ett annat kön. Jag kan förstå att 

denna beskrivning görs för att enkelt förklara för en ung publik precis vad en transperson är, 
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samtidigt som jag menar att formuleringen är olycklig. För transpersoner som inte i någon 

mån vill ändra sin kropp, trots att den i en cisnormativ kontext inte överensstämmer med ens 

könsidentitet, kan sådana formuleringar ses som ogiltigförklarande av ens identitet. 

Formuleringen utgår också från just ett cisnormativt perspektiv på kön och kroppar. Herthel 

och Jennings (2015) beskriver i övrigt Jazz egenskap som transperson som något mestadels 

positivt, något hon är stolt över och bekväm med. Dock behandlar de, främst i slutet av boken, 

den utsatthet transpersoner oundvikligen utsätts för: ”[…] Det finns fortfarande en del barn 

som tilltalar mig med pojknamn eller bara ignorerar mig helt. Det gör att jag känner mig helt 

värdelös.” (2015, s. 22). Erfarenheten som tas upp här kan kopplas tillbaka till de som 

Knoblauch (2016) beskriver, som leder till en hög självmordsrisk för unga transpersoner. I 

egenskap av transperson porträtteras Jazz relativt normativt – hon är uppvuxen i en vit, 

förmodad medelklass, har feminina uttryck och har en normfungerande kropp. Detta gäller 

inte enbart Jazz, utan kan sägas om samtliga karaktärer som porträtteras i boken.  

Hur Lotta blev till av Schmitz-Weicht (2015) behandlar transrepresentation på ett annat sätt; 

här har vi Tobias, en transman, som vill bli gravid och föder Lotta, som ges könsneutrala 

pronomen (hen). Vi får först möta Lotta och Tobias när Lotta är i gissningsvis förskoleålder, 

innan vi får blicka tillbaka på hur Tobias liv ledde fram till Lottas liv. Tobias framställs både 

innan och efter Lottas födsel som lycklig och social, ”han hade många kompisar som han 

skrattade med” (2015, s. 3) och Tobias vänner är en återkommande positiv faktor genom 

berättelsens gång. Det centrala i Hur Lotta blev till är dock den pedagogiska beskrivningen av 

hur ett barn blir till, där vi får veta att de flesta kvinnor – inte alla – har en livmoder, och att 

alla som har en livmoder inte är kvinnor – exempelvis Tobias. Själva processen av hur Tobias 

blir gravid beskrivs simpelt; ”Han hade en snäll kompis som gav honom några sädesceller. 

Dem la Lottas pappa i sin mage.” (2015, s. 11). Utan att bli för intimt för den tänkta läsaren, 

det vill säga barn i förskoleåldern, skapar författaren en förståelse för hur det kan gå till när 

någon blir gravid. På grund av bokens starka pedagogiska drag kan den ses som ett tillskott 

till samlingen böcker Knoblauch (2016) efterfrågat, som kan ge förskolebarn en förståelse och 

acceptans för personer olika sig själva – eller se sig själva representerade.   

Jag vill påstå att antalet skönlitterära böcker som på ett pedagogiskt sätt behandlar transmäns 

graviditeter är litet, och i genren barnböcker förmodar jag att Hur Lotta blev till är relativt 

unik. Fenomenet tas över huvud taget inte upp i de vetenskapliga artiklar jag sett över, och i 

mitt letande efter skönlitteratur om/med transpersoner har jag inte hittat något liknande. Med 

Hur Lotta blev till bryter Schmitz-Weicht (2015) mot det stereotypa narrativ Bittner, Ingrey 
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och Stamper (2016) tar upp, vilket bland andra Jag är Jazz av Herthel och Jennings (2015) 

som nämnt följer, genom att inte fokusera på att en transperson utsätts för transfobi. Istället 

mår Tobias bra och ingenstans i berättelsen väcks skepsis mot Tobias när det kommer till kön, 

identitet eller sexualitet. Tobias tycks vara en av alla andra i vänskapskretsen och vill, så som 

många vuxna, ha barn. Till skillnad från Jazz står inte Tobias i kontrast till sin omgivning. 

Dessutom finns mer än en transperson – jag förmodar att Lotta i berättelsen är ickebinär – 

vilket lägger grunden för en känsla av samhörighet karaktärerna emellan. Detta inslag är 

enligt Hermann-Wilmarth och Ryan (2014) ofta något som saknas i berättelser för barn, där 

HBTQ+-personer porträtteras som den enda i sitt slag i en annars normativ omgivning. Att 

Schmitz-Weicht (2015) väljer att istället låta båda sina centrala karaktärer vara transpersoner, 

och dessutom låta berättelsen handla om något positivt – att Tobias blir förälder – istället för 

att behandla transfobi, skapar enligt mig en ljusare bild av hur transpersoners liv kan se ut. Att 

som del av en marginaliserad grupp enbart få utrymme att prata om hur marginaliseringen tar 

sig uttryck, och aldrig få utrymme att prata om saker orelaterade till sin marginaliserade 

person, är i min uppfattning ofta förekommande och något Schmitz-Weicht här bryter mot.  

Om vi flyttar fokus från Tobias, som trots bokens titel kan ses som huvudkaraktär, till Lotta 

porträtteras hen inte helt olikt de ickebinära karaktärer vi mött tidigare – med stereotypt 

maskulina attribut såsom kort hår och hängselbyxor. Det som skiljer Lotta från exempelvis 

tidigare nämnda Kivi, Eli samt karaktärerna i Rymden är störst i hela världen är att Lotta fått 

ett feminint kodat namn, medan övriga har namn som är mindre könskodade. Detta tas upp 

vidare i uppsatsens diskussion.  

 

6 Diskussion 

6.1 Olika sorters transrepresentation 

 

I uppsatsmaterialet återfinns relativt få böcker – närmare bestämt tolv – men de rymmer dock 

en rad olika berättelser, och behandlar transrepresentation på olika sätt. Ser vi till de olika 

kategorier som återfinns i resultatkapitlet upptäcker vi att böckerna är ojämnt fördelade; hela 

sex böcker klassas som translitteratur utan transfokus, medan övriga sex böcker delas jämt 

mellan kategorierna translitteratur med symboliskt respektive uttalat transfokus. Att enbart tre 

utav tolv böcker för förskolebarn konkret tar upp transfrågor får mig att undra; är det lättare 

att publicera böcker som mer subtilt behandlar normbrytande karaktärer? Som nämnt 
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behandlas inget konkret normbrott eller annorlundaskap i exempelvis Lundqvists (2012, 

2016) böcker om Kivi, om vi inte fokuserar på ordleken kring olika släktskapsnamn, och 

utmanar inte särskilt tydligt samhällets syn på transpersoner.  

Bittner, Ingrey och Stamper (2016) menar att denna typ av berättelse är nödvändig för att visa 

på hur ens transidentitet inte är transpersoners viktigaste egenskap, och att detta då inte heller 

bör vara fokus i samtliga berättelser där transpersoner representeras. I kontrast till detta tar 

Hermann-Wilmarth och Ryan (2014) upp risken att avpolitisera HBTQ+-personer i de 

berättelser där karaktärernas HBTQ+-identitet inte ges utrymme utan presenteras som ”alla 

andra”, och riskerar radera karaktärernas HBTQ+-relaterade erfarenheter. Här ser vi en 

komplexitet i frågan om vilka transberättelser som skrivs och publiceras, och var publicerade 

forskare tycker att fokus bör ligga. Denna komplexitet gör, i min mening, diskussionen kring 

translitteratur ännu mer intressant än tidigare. 

Ser vi till Heggestads (2013) resonerande kring HBTQ+-inkluderande barnböcker, som 

föreslår att dessa böcker kritiseras hårdare av förlag innan de publiceras, kan vi också se till 

vilka böcker förlagen kan se som lättsmälta respektive utmanande för den tänkta 

konsumenten: småbarnsföräldrar. Sätter vi detta i kontexten av ett cisnormativt samhälle 

menar jag att de böcker som publiceras kan vara mindre utmanande än de böcker förlagen 

nekar, baserat på läsares eventuella reaktioner. När blir det vardag att hitta huvudkaraktärer 

som inte enbart bryter mot cisnormen, utan kritiserar den? När får vi hitta karaktärer vars 

önskan inte är att vara som ”alla andra” utan uttrycka den styrkan som finns i att som 

transperson röra sig i ett cisnormativt, transfobiskt samhälle?  

 

6.2 Vem är könsneutral? 

 

I böckerna där pronomenet hen används förmodar jag att karaktärerna är ickebinära; oavsett 

hur de skulle identifiera sig mer specifikt bryter de mot den förlegade, binära synen på kön. I 

de sju böcker där karaktärer beskrivs med könsneutralt pronomen – Lundqvists (2012, 2016) 

trilogi om Kivi, Rymden är störst i hela världen av Mahl (2013), Elis ryggsäck av Wallin 

(2015), Bergs (2015) Pardis Moradi är här! samt Hur Lotta blev till av Schmitz-Weicht 

(2015) – har majoriteten stereotypt maskulint kodade kläder och attribut, medan ingen av 

karaktärerna har något stereotypt feminint kodat. Schmitz-Weichts (2015) karaktär Lotta har 

som nämnt maskulint kodade attribut, vilket också kan sägas om Kivi, Pardis Moradi och om 
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de tre karaktärerna Imile, Kaft och Menid i Rymden är störst i hela världen. Enbart Wallins 

(2015) huvudkaraktär Eli saknar maskulint kodade attribut, vilket delvis kan förklaras med att 

hen är en råtta istället för människa. Jag vill poängtera att ickebinära personer inte är mer eller 

mindre legitima beroende på könsuttryck eller huruvida de följer respektive bryter mot de 

normer som finns kring femininitet och maskulinitet – samtidigt som jag vill ställa frågan 

kring vad som anses typiskt könsneutralt. Utgår vi från hur personer med könsneutrala 

pronomen presenteras i dessa böcker tycks svaret inte vara kjolar och klänningar, smycken, 

långt hår eller varma färger. Jag vill se ett samband mellan detta faktum och det vi tidigare 

fått förklarat av Holmqvist (2017); att cispersoner är mer bekväma av tanken på ciskvinnor i 

maskulina kläder än tanken på ickebinära personers existens. Vid första anblick kan dessa om 

något tyckas vagt relaterad, men jag menar att båda kan vara symptom på maskulinitetens roll 

som befäst norm. Skulle Kivi, Lotta, Pardis med flera ses som lika könsneutrala om de bar 

smycken och klänningar? 

 

6.3 Berättelser vi inte delar 

 

I resultatavsnittet är Epstein (2013) ofta återkommande, då denna tydligt behandlar 

intersektionalitet i HBTQ+-inkluderande litteratur. Trots att böckerna i mitt material inte 

enbart inkluderar vita, funktionsnormativa, medelklasskaraktärer, kan vi ändå se dessa normer 

genomsyra litteraturen i mitt material. Få karaktärer bryter mer än en norm, primärt 

cisnormen, och sätts sällan i ett sammanhang av andra personer lika dem själva. Barn i 

arbetarklassfamiljer, som inte bara bryter mot cisnormen utan även heteronormen, 

funktionsnormen, vithetsnormen och smalhetsnormen existerar självklart – dock är det mer än 

sällan vi får ta del av dessa berättelser. Om transrepresentation i sig är mindre vanligt 

förekommande i media än exempelvis homosexualitet, såsom Epstein (2013) beskriver det, är 

intersektionell transrepresentation ytterligare mindre förekommande. Detta tolkar jag som ett 

resultat av de maktstrukturer som genomsyrar samtliga samhällsgrupper, där personer som 

enbart bryter mot cisnormen utsätts för förtryck på färre grunder än transpersoner som bryter 

mot funktionsnormen, vithetsnormen, smalhetsnormen etcetera. Sammanfattningsvis kan vi 

konstatera att det finns berättelser som inte delas; transpersoner som inte får se sig själva 

reflekteras i litteratur, som inte får sin identitet legitimerad eller berättigad och ofta uppfattas 

som avvikande. Här blir återigen Knoblauchs (2016) diskussion om vikten av representation i 

litteratur relevant. 
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Likt Knoblauch (2016) menar jag att representation kan stärka ens identitet, i synnerhet om 

den är normbrytande, och legitimera ens existens – transpersoner har trots bristen på 

representation alltid funnits, och i ett avsevärt mindre transfobiskt samhälle skulle litteratur 

om/med transpersoner förmodligen inte vara revolutionerande utan snarare alldaglig. 

Holmqvists (2017) arbete med translitteraturhistoria är en viktig början, men just enbart en 

början; för att transrepresentation ska representera alla möjliga transpersoner, inte bara de 

mest normativa sådana, krävs i min uppfattning att cisnormen vidare kritiseras, ifrågasätts och 

utmanas i all form av litteratur och media. Först när transrepresentation blir vanligt 

förekommande menar jag att synen på transpersoner kan förändras, då redan i tidig ålder – 

både hos cispersoner och för transpersoner själva.  

 

7 Slutsats och vidare forskning 

7.1 Slutsats 

 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån diskussionen konstatera att de berättelser mitt material 

består av inte fångar den mångfald som ryms inom gruppen transpersoner. Även berättelser 

som behandlar normbrytande karaktärer genomsyras av normer och strukturer, och i många 

fall bryter en person sällan fler än en norm – vilket riskerar att osynliggöra eller illegitimera 

personer som utsätts för mer än ett slags förtryck, baserat på fler än ett slags normbrott. I 

materialet är böcker som undviker ord som trans och transperson återkommande, och sällan 

handlar dessa böcker om den utsatthet, solidaritet, gemenskap eller styrka som återfinns hos 

personer som marginaliseras. I böcker där könsneutralitet tycks stå i fokus är dock maskulint 

kodade uttryck och attribut väsentligt mer förekommande än feminina sådana, vilket riskerar 

att befästa den patriarkala föreställningen av det maskulina som norm och feminina som 

avvikande. 

 

7.2 Vidare forskning 

 

Trots att jag i denna uppsats behandlar ämnen som i sig saknar representation inom den 

vetenskapliga världen, och själv lärt mig mycket om transrepresentation, kvarstår ett oändligt 

antal frågor för vidare forskning att ta itu med gällande transpersoner, barn och litteratur. En 

högst relevant fråga jag i en annan uppsats skulle vilja behandla är vilka som står bakom 

berättelserna om transpersoner; är det transpersoner som utgår från sitt egna perspektiv, eller 
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cispersoner utan samma förstahandskunskap? Hur gör det skillnad? Vilket utrymme ges 

transpersoner som författare i allmänhet, oavsett fokuset hos litteraturen? Nära kopplat till 

detta uppstår fler frågor, som jag vill se framtida forskning behandla – oavsett om det sker 

inom barn- och ungdomsvetenskap, genusvetenskap, litteraturvetenskap etcetera; hur ser 

transrepresentation ut i böcker i andra genrer än litteratur för förskolebarn, som jag tagit upp 

här? Hur tas böcker om/med transpersoner emot av sina olika läsare? Hur ser 

translitteraturhistoria ut i olika delar av världen, inom olika kulturer? Och, framför allt, hur 

förstås begreppet trans i olika historiska, samhälleliga, språkliga kontexter? Då forskning som 

berör transfrågor över huvud taget i min mening är relativt outforskat, i jämförelse med 

många andra vetenskaper, är möjligheterna för framtida forskning i princip oändliga – och 

ovärderliga.   
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8 Bilagor  

8.1 Begreppsordlista 

 

Asexuell: 

Att inte uppleva sexuell attraktion till andra eller inte vilja inkludera andra i sin sexuella praktik. Kan 

även användas som paraplybegrepp för sexualiteter med begränsad men befintlig sexuell attraktion 

(RFSL, 2015) 

Bisexuell: 

Att kunna attraheras eller bli kär i personer oavsett kön, att attraheras av personer av olika kön (RFSL, 

2015) 

Cisperson:  

En person vars tilldelade kön överensstämmer med hur den uppfattar sig själv. Cisnormativitet innebär 

att utgå från cispersoner som norm (RFSL, 2015) 

Funktionsnorm: 

En föreställning om att alla kroppar fungerar lika och har samma fysiska förutsättningar (UR, 2017) 

Homosexuell: 

En person som kan attraheras eller bli kär i en person av samma kön (RFSL, 2015) 

Ickebinär: 

En ickebinär person vars könsidentitet inte tillhör kategorierna kvinna/man, alternativt tillhör båda 

eller ett mellanting. Kan användas som paraplybegrepp för personer vars könsidentitet inte följer 

tvåkönsnormen. Vissa ickebinära personer identifierar sig inte med något kön (RFSL, 2015)  

Intersex: 

Något förenklat har personer som är intersex ett medfött tillstånd där utvecklingen av 

könskromosomer, könskörtlar eller könsorgan är atypisk. (RFSL, 2015) 

Panromantisk: 

En person med romantisk attraktion till någon oavsett dess könsidentitet (UNC, 2017) 
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Queer1: 

Begreppet queer används olika av olika personer, men kan innebära att inte vilja definiera sin 

sexualitet och/eller könsidentitet. Andra personer använder istället begreppet queer som ett sätt att 

definiera sin sexualitet och/eller könsidentitet (RFSL, 2015) 

Transfobi: 

En ideologi eller värdering med en starkt negativ syn på transpersoner och personer med 

normbrytande kön (RFSL, 2015) 

Transperson: 

En person som till viss del eller inte alls identifierar sig med det kön den tillskrevs vid födseln. 

Transpersoner kan följa tvåkönsnormen eller, som ickebinära, bryta den (RFSL, 2015) 

 

  

                                                           
1 Queer saknar en etablerad definition och definieras olika av olika personer. Observera att det enbart är upp 
till en själv att beskriva sig själv som queer, då det i vissa kontexter ses som ett skällsord. 
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