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1. Inledning 

I dagens samhälle kan man urskilja en heteronormativitet som genomsyrar allt från den media 

vi uppslukas av, till den verklighet vi befinner oss i dagligen. I Genustrubbel (1990) beskriver 

Judith Butler heteronormativitet som en definition av män och kvinnor som maskulina 

respektive feminina, manliga respektive kvinnliga, baserat på medfödda könsorgan. Detta är 

något som görs och blir synligt genom handlingar, utseende, beteenden och val, baserade på 

det tilldelade könet man får vid födseln. I boken ifrågasätter hon det hon kallar för en 

”heterosexuell matris”1, som anspelar på en struktur där genus, kön och begär är biologisk 

förbundna med varandra. Med andra ord, en människa biologiskt definierad som man, bör 

attraheras av människor biologiskt definierade som kvinnor. Denna syn på attraktion och 

sexualitet är det vi idag kallar för heteronormativitet, det är den norm som används som 

utgångspunkt i de flesta sammanhang – verkliga och fiktiva. Exempelvis majoriteten av den 

musik, litteratur och film som produceras och har producerats fram till idag, präglas av det 

heteronormativa. I en artikel i Sydsvenskan 2017 diskuteras Hollywoods dåliga representation 

av hbtq-karaktärer i sina filmer, något som analyserats med det så kallade Russotestet,2 ett test 

med kriterier som används för att analysera hur väl filmer porträtterar karaktärer med en 

annan sexualitet än den heterosexuella, och i vilken utsträckning. I artikeln tas det även upp 

en rapport från 2016 som visar att bara 23 av 125 filmer producerade samma år innehåller 

karaktärer med queera uttryck.3 Russotestet används som sagt i analyser av film, men går 

likväl att applicera på litterära verk, där hbtq-representationen ser ut på ett liknande sätt – inte 

minst på grund av att Hollywoods filmer ofta baseras på just litterära verk. 

 

I filmens och litteraturens värld är det vanligt att kvinnliga karaktärer förväntas finna ett 

kärleksintresse hos någon av de manliga karaktärerna, och vice versa, just för att publiken – 

och filmskaparna – utgår ifrån heterosexuella grunder. Den heterosexuella matrisen är oftast 

utgångspunkten både i skapandet och mottagandet. Trots att det blir allt vanligare att publiken 

uppmuntrar och själva ”skapar” samkönade kärleksförhållanden, genom att para ihop 

karaktärer genom exempelvis fanfiction, fortsätter det heteronormativa synsättet att vara det 

                                                
1 Judith Butler, Genustrubbel: Feminism och identitetens subversion, (Suzanne Almqvist övers.), 
Göteborg: Daidalos, 2007, s.91  
2 The Vito Russo Test, Glaad.org, (Hämtad: 2018-11-21), https://www.glaad.org/sri/2018/vitorusso 
3 HBTQ-representationen underkänd i Hollywood, 2017, i: Sydsvenskan, (Hämtad: 2018-11-21) 
https://www.sydsvenskan.se/2017-05-26/hbtq-representationen-underkand-i-hollywood  
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vanligaste. År 2007 avslöjade J.K Rowling, författaren till Harry Potter-serien, att en manlig 

karaktär i bokserien, Albus Dumbledore, är homosexuell. I en artikel i The Guardian 

sammanfattas intervjun där Rowling först uttalade sig om saken. 

 

The author replied: 'My truthful answer to you...I always thought of Dumbledore as gay.' The 

audience reportedly fell silent - then erupted into prolonged applause.4  

 

Nyheten fick till stor del positiva reaktioner från fans världen över. Trots det diskuteras 

Dumbledores dolda sexualitet än idag, med fler kritiska ögon än tidigare. Läsarna har länge 

kritiserat Rowling för att inte ha skrivit in Dumbledores påstådda homosexualitet i serien, 

särskilt med tanke på att det inte finns en enda karaktär i böckerna som faller inom hbtq-

spektrumet. Detta sätter en slags förväntan på författare att deras verk bör fungera som 

handledare för läsarna, vilket även sätter en förväntan på litteraturens roll, och vad den har för 

syfte. Insider skriver om kritiken i en artikel och citerar ett fan som hade följande att säga:  

 

” I was pissed. When [Rowling] said he was gay I was in the process of accepting my 

bisexuality,” Harry said. “Why would she say that after the fact and not include in the book? 

That would've helped me through a confusing time in my life.” 5 

 

Efter att själv ha finkammat böckerna står det klart att det inte går att läsa om Dumbledores 

sexuella läggning i någon av dem. Den enda indikation vi får om att Dumbledore skulle vara 

homosexuell är från Rowlings egna uttalanden. Ur denna kritik kan man alltså läsa in det 

faktum att en karaktär oftast antas vara heterosexuell tills det att motsatsen bevisas. Litteratur 

idag är präglad av övervägande heteronormativa karaktärer, samtidig som många läsare 

kräver en bredare representation i hur de gestaltas, en representation som de alltför ofta blir 

fråntagna. Om man ser specifikt till ungdomar idag, lever många under förhållanden där deras 

identiteter hamnar utanför den heterosexuella matrisen, samtidigt som de går igenom en 

utveckling med att försöka hitta sin egen roll eller plats i samhället. Att ge dessa ungdomar 

mer representation inom konsten kan göra skillnad när det kommer till hur denna utveckling 

ter sig. Inte bara skulle en större representation behövas, men även en bättre, där stereotyper 

                                                
4 David Smith, 2007: Dumbledore was gay, JK tells amazed fans, i: The Guardian, (Hämtad: 2018-10-
24), https://www.theguardian.com/uk/2007/oct/21/film.books, 
5 Kim Renfro, 2018: Why devoted 'Harry Potter' fans feel betrayed by J.K. Rowling and the 'Fantastic 
Beasts' franchise, i: Insider, (Hämtad: 2018-10-24), https://www.thisisinsider.com/fantastic-beasts-jk-
rowling-dumbledore-lgbt-backlash-2018-2 
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undviks och där verken kan bidra till att fördomar bryts och normer ifrågasätts, just för att inte 

fastna i endimensionella bilder av specifika grupper av människor. I denna uppsats undersöks 

hur denna representation kan ta sig uttryck i just ungdomslitteratur, genom en komparativ 

analys av ungdomsromanerna Ingen normal står i regnet och sjunger av Sara Ohlsson, samt 

Leah on the offbeat av Becky Albertalli, vars innehåll rör sig kring ungdomars sexuella 

identiteter. Verk som dessa, som kategoriseras som hbtq-litteratur, ses ofta som 

normbrytande, just för att de karaktärer som gestaltas bryter mot just det heteronormativa. 

Denna aspekt kommer att återkomma i uppsatsens analys, för att belysa hur just de valda 

verken på olika sätt kan ses som normbrytande  

 

Den sexualitet som åsyftas i uppsatsen anspelar på den fysiska och känslomässiga attraktionen 

mellan människor, och mellan vilka dessa attraktioner uppstår. Michel Foucault har i sin 

forskning om sexualitetens historia diskuterat själva “uppkomsten” av det vi kommit till att 

kalla homosexualitet. I den första delen av trebandsverket Sexualitetens historia (1976) talar 

han om hur människan i vissa avseenden skapade homosexualitet genom att utveckla och 

förändra det förhållningssätt man hade till människors olika sexuella preferenser, eller det 

man då hänvisade till som “sexuella avvikelser,” och menade endast bestod av handlingar 

snarare än identiteter.6 Idag talar vi istället om sexuella identiteter, där det homosexuella fått 

sällskap av fler identiteter, så som exempelvis bisexualitet, som denna uppsats till störst del 

kommer till att handla om. Dessa olika identiteter har senare lett till fenomenet med att sätta 

”etiketter” på sig själva och andra, etiketter som alltså på olika sätt ska synliggöra för 

omvärlden vad man identifierar sig som. Ett av uppsatsens kommande kapitel kommer att 

beröra just identiteter och etiketter. Att litteraturen är en av de konstformer som har möjlighet 

att inkludera alla former av sexuella identiteter och ifrågasätta det heteronormativa systemet 

diskuteras bland annat i Queera läsningar: litteraturvetenskap möter queerteori, där Sanna 

Karkulehto tar upp detta faktum och diskuterar litteraturens “möjlighet att upprepa kön, 

sexualiteter och sexuellt begär på ett annorlunda sätt.” 7 Hon påpekar att litteraturen genom 

historien bidragit till att synliggöra att människors biologiska kön, sociala kön (genus) och 

                                                
6 Michel Foucault, Sexualitetens historia. Bd 1, Viljan att veta (Britta Gröndahl, övers.) Ny utg.] / 
bearbetad och fackgranskad av Per Magnus Johansson; förord: Per Magnus Johansson, Göteborg: 
Daidalos, 2002 
7 Sanna Karkulehto, Litteraturforskning och queerpolitisk läsning, i: Queera läsningar: 
[litteraturvetenskap möter queerteori], Katri Kivilaakso, Ann-Sofie Lönngren, & Rita Paqvalen (red.), 
Hägersten: Rosenlarv, 2012, s.31 
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sexuella begär inte nödvändigtvis är förbundna med varandra, vilket överensstämmer med 

Butlers teorier som jag nämnde tidigare.   

1.2. Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att göra en komparativ analys av ungdomsromanerna Ingen normal 

står i regnet och sjunger av Sara Ohlsson och Leah on the offbeat av Becky Albertalli för att 

jämföra hur dessa verk gestaltar hbtq-karaktärer, hur denna representation tar sig uttryck och 

hur de skiljer sig åt. Kort sagt: 

- Hur skiljer sig ungdomsromanerna Leah on the offbeat och Ingen normal står i regnet 

och sjunger åt i sina gestaltningar av ungdomars sexualitet? 

 

1.3. Material, metod och teori 

I min undersökning ska jag göra en komparativ analys av ungdomsromanerna Leah on the 

offbeat av Becky Albertalli, och Ingen normal står i regnet och sjunger av Sara Ohlsson. 

Romanerna liknar varandra mycket både till intrig, handling, och karaktärsgestaltning, medan 

de skiljer sig åt gällande hur centralt de båda författarna valt att sätta sexualiteten. De båda 

verken handlar om 18-åriga tjejer som utforskar eller funderar kring bisexualitet. Medan 

huvudkaraktären Leah i Leah on the offbeat är säker i sin bisexualitet och väljer att definiera 

sig som sådan, om än inte öppet, är Ella i Ingen normal står i regnet och sjunger inte lika 

fokuserad på att fundera kring någon definition. Att jämföra just dessa två verk är intressant 

då de är så pass lika varandra på många plan och är utkomna med endast två års mellanrum, 

och att de till synes är så olika i diskursen kring sexualitet, men trots det har fått ett liknande 

resultat. Det intressanta ligger i att undersöka hur författarna gått tillväga i sina gestaltningar, 

på vilka sätt de skiljer sig åt och liknar varandra, och på vilka sätt de använt sig av – eller inte 

använt sig av – begrepp, stereotyper, eller övriga frågor rörande hbtq. Jag ska göra en 

närläsning av de båda verken och på så sätt jämföra dem med varandra med hjälp av genus 

och queerteori. 

 

Den teori jag kommer att använda mig av i min undersökning är genus- och queerteori. 

Facklitteratur och teoretisk läsning, som underlag för teorin, kommer bestå av Genustrubbel 

av Judith Butler, och hennes teorier om det heteronormativa, samt Queera Läsningar: 

Litteraturvetenskap möter queerteori av Katri Kivilaakso, Ann-Sofie Lönngren och Rita 
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Paqvalen, för att se till queer inom litteraturen. Annan facklitteratur kommer bestå av 

Feminism av Lena Gemzöe samt Queer av Martin Berg och Jan Wickman.  

 

En del tidningsartiklar och recensioner från webben kommer hänvisas till från bland annat 

Refinery29, GoodReads och TheGuardian. 

 

1.3.1 Ingen normal står i regnet och sjunger 

Författaren Sara Ohlsson har skrivit två ungdomsromaner som båda sticker ut med 

feministiska budskap, och ungdomars sexuella frihet. Ingen normal står i regnet och sjunger, 

som utkom 2016, handlar om artonåriga Ella som efter mycket drama och känslomässiga 

prövningar finner sin sexualitet och med det en slags lycka hon tidigare kämpat med att finna.  

 

Ur Ellas perspektiv får vi följa hennes tankar kring killar, kärlek och sex. Hon reflekterar 

tidigt i boken över att hennes intresse ligger hos det manliga könet, något hon aldrig 

ifrågasätter eller diskuterar med någon annan, trots att hon senare i boken får känslor för en 

tjej. Romanens centrala relation rör sig kring Ellas bästa barndomsvän, Charlie, en ett år äldre 

kille som även han identifierar sig som heterosexuell. Tidigt i romanens handling blir Charlie 

tillsammans med Ellas klasskompis Niki, en tjej som ryktas vara homosexuell. När Charlie 

och Nikis förhållande så småningom tar slut, dröjer det inte länge förrän Niki och Ella inser 

att de fått känslor för varandra. Till en början känner Ella sig förvirrad, känslorna är för henne 

obekanta, inte bara för att hon aldrig tidigare varit kär, men för att hon måste infinna sig i det 

faktum att det är en tjej som frambringat dessa känslor. Till sist är detta inte längre något hon 

tänker på, kärleken till Niki är vad den är, deras kön spelar ingen roll. 

 

Problemet som uppstår för Ella i och med dessa känslor rör sig inte kring frågan om sexuella 

preferenser, fokus hamnar istället på vänskapen med Charlie. Att vara kär i sin bästa väns ex-

partner är något Ella snabbt förstår att man inte “får vara”, och livrädd för att såra Charlie 

bestämmer sig Niki och Ella för att hålla sina känslor i schack och inte handla på dem. Till 

slut blir känslorna för starka och de beslutar sig för att trots allt bli ett par, något som först 

sårar Charlie då han känner sig förd bakom ljuset, men som sedan reder ut sig. Ella och 

Charlies vänskap återgår till det vanliga, och Niki och Ella kan vara ett offentligt par. Att 

hennes tidigare påstådda heterosexualitet ska ha varit illegitim eller något hon bara trott sig 
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vara är inte relevant varken för henne eller för romanens handling. Ella reflekterar mer över 

vem hon blivit kär i, snarare än vad hon är.  

 

1.3.2. Leah on the offbeat 

Becky Albertallis ungdomsroman Leah on the offbeat som utkom 2018, är en roman med 

hbtq-tema där vi får följa artonåriga Leah som identifierar sig som bisexuell. Romanen liknar 

Ohlssons när det gäller handlingen, däremot lägger Albertallis roman ett större fokus på 

diskussionen kring sexualitet och låter det stå som det centrala. Redan från start fastställer 

Leah att hennes intresse ligger hos både tjejer och killar och detta är aldrig något som vacklar 

under romanens gång. I ett stort kompisgäng upptäcker Leah sina känslor för en av dessa 

vänner, en tjej vid namn Abby, som till synes är heterosexuell och aldrig tidigare uttryckt 

något intresse för tjejer. Under en resa för att kolla på det college de ska börja på efter high 

school, kysser Abby Leah, vilket orsakar stor förvirring hos Leah som inte längre vet hur hon 

ska förhålla sig till situationen. Abby har heller ingen aning om att Leah är bisexuell, och 

förstår således inte att det hon gjort kan uppfattas fel. När Leah förklarar situationen blir Abby 

upprörd och skäms över sin handling, samtidigt som hon känner sig förvirrad. Abby förklarar 

att hon trodde att de var två heterosexuella tjejer som experimenterade, att de testade hur det 

skulle vara att kyssa en annan tjej, men fortsätter sedan med att säga att hon själv inte är helt 

säker på vad hon faktiskt känner, att hennes sexualitet aldrig varit något hon funderat 

nämnvärt över. Till slut kommer Abby till underfund med att hon identifierar sig som 

bisexuell, något som senare leder till att de kan ingå en relation tillsammans.  
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2. Analys 

2.1. Normbrytande läsning 

I Genustrubbel menar Butler att både kön och genus är göranden, snarare än blivanden eller 

något man föds med. Människan skapar på så sätt sitt eget sociala kön genom handlingar, 

oavsett sitt biologiska kön, men däremot oftast kopplat till det på grund av en heteronormativ 

kultur. Det heteronormativa gäller inte endast människors sexualitet, utan även hur människor 

förväntas bete sig utifrån sitt vid födseln tilldelade kön. I unga år sker den största delen av den 

utveckling som leder till vem man växer upp till att bli, därför är allt runtomkring barnet 

avgörande för resultatet. I Queera Läsningar: Litteraturvetenskap möter queerteori (2012) 

skriver Mia Österlund om kön och sexualitet i bilderböcker. Hon talar om hur dessa böcker 

riktade till barn påverkar dem mycket i dess formgivning och därför är det viktigt hur 

böckerna är utformade, speciellt om man har som mål att barnet ska utvecklas utifrån 

premisser utanför den heterosexuella matrisen, eller utifrån olika ideologiers agendor. Hon 

skriver:  

 

På senare år har debatten om könsnormer lett till att illustratörer kan få riktlinjer som “Undvik 

rosa tröjor!” eller “Byt kön!”. De här synpunkterna på bilderbokens utformande hänger ihop 

med ideologiska föreställningar. De är även kopplade till feministiska paradigmskiften, som 

kan avläsas särskilt tydligt i barnböcker. Ingen social rörelse har haft lika stor genomslagskraft 

som den feminismen har haft på barnboken genom decennierna. På motsvarande vis sätter 

rådande värderingar om sexualitet och aktuell queerdebatt spår i samtidens bilderbok.8  

 

En ungdomsroman utan bilder har visserligen ingen illustratör i behov av riktlinjer, däremot 

kan författaren göra aktiva val för att forma berättelsen efter feministiska, normkritiska eller 

andra ideologiska synsätt. I Ohlssons roman går det att utläsa en mängd scener som bottnar i 

just ett feministiskt synsätt, där hon lyfter och ifrågasätter heteronormativa könsroller och 

maktordningar där män har ett högre värde än kvinnor. Hon har givit huvudkaraktären, Ella, 

en röst som med styrka och eftertryck står upp för sig själv och världens alla tjejer. I en scen 

diskuterar Ella och Charlie trubadurer och skämtar om hur “helt normala killar” stöps till 

                                                
8 Mia Österlund, Queerfeministisk bilderboksanalys – exemplet Lindenbaum, i: Queera läsningar: 
[litteraturvetenskap möter queerteori], Katri Kivilaakso, Ann-Sofie Lönngren, & Rita Paqvalen (red.), 
Hägersten: Rosenlarv, 2012, s.253  
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trubadurer i en fabrik. Ella är snabb med att påpeka: “Och tjejer”9, för att belysa att detta 

fenomen inte endast bör gälla killar, att även tjejer kan gå i fällan för detta. Senare ifrågasätter 

hon även en kille i klassen som försöker tvinga henne att vara sekreterare på ett skolprojekt på 

grund av att hon är tjej och därför skriver finast. Ella menar att en fin handstil inte är något 

medfött tillsammans med äggstockarna. Hon är öppen och accepterande gentemot allas sätt att 

vara, något som samtidens feminism i allra högsta grad kämpar för. Niki beskrivs av Ella som 

lite extra normbrytande i sitt beteende vilket inspirerar henne till att eftersträva att vara 

likadan. Trots det framstår inte Ella som en felfri karaktär, då intrigen i huvudsak handlar om 

hennes svek mot sin vän Charlie, vilket gör att hon inte blir helt omöjlig att identifiera sig 

med. En annars perfekt, felfri bild av henne skulle kunna ses som ouppnåelig eller platt. 

Ohlsson har, medvetet eller omedvetet, utformat sin bok på ett sätt som kan påverka ungdomar 

utifrån ett feministiskt synsätt, och därmed bidragit till denna ideologis kamp för 

normbrytande.  

 

Albertalli har även hon varit normbrytande i det som gestaltas i Leah on the offbeat, Leah 

liknar Ella med sin självsäkra röst och ifrågasättande av negativa normer och ideal. Albertalli 

beskriver Leah som en tjej med lite större former, hon faller alltså inte inom idealet där en tjejs 

kropp förväntas vara smal, och Albertalli lägger en del fokus på att låta Leah beröra detta 

ämne. I ett samhälle präglat av normer och ideal som kan vara skadliga, reflekterar hon ofta 

över hur hon ser ut, samtidigt som hon påpekar att hon trivs i sin kropp. I en scen får hon 

frågan om hon bantar, varpå hon förnekar det. 

 

I swear, people can’t wrap their minds around the concept of a fat girl who doesn’t diet. Is 

it that hard to believe I might actually like my body?10 

 

Hon ifrågasätter antagandet att alla vill ha en kropp som faller inom idealet, något som i allra 

högsta grad är normbrytande i dagens samhälle, där det är vanligt att man bantar och tränar för 

att nå särskilda viktmål. Albertalli har inte bara varit normbrytande i sitt sätt att skriva om 

sexualitet och kroppsideal, utan har även lyckats rikta uppmärksamhet mot rasistiska problem. 

Leah försvarar en elev som får motta en rasistisk kommentar, något som återkommer i boken 

och ofta kommer upp i karaktärernas konversationer. En kompis till Leah hävdar att en elev 

endast blev antagen till sitt college på grund av sin hudfärg, att hon är en del av någon slags 

                                                
9 Sara Ohlsson, Ingen normal står i regnet och sjunger, Stockholm: Gilla Böcker, 2016, s.9 
10 Becky Albertalli, Leah on the offbeat, Storbritannien: Penguin Books, 2018, s.14 
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kvotering. Albertalli låter konflikten vara en del av intrigen genom att sporadiskt låta den dyka 

upp i handlingen, och lägger stor vikt vid att låta karaktärerna lära sig av det som sker och att 

reda ut det. Att Leah nästintill bryter kontakten med sin kompis som uttalat sig rasistiskt gör 

att budskapet blir ännu starkare då hon vägrar att ge efter bara för vänskapens skull. 

 

Precis som Ella i Ingen normal står i regnet och sjunger, är Leah bra på att hålla fast vid det 

hon tror på och att inte låta någon trampa på henne eller någon annan. Att både Ohlsson och 

Albertalli gestaltat två starka, självsäkra, bisexuella tjejer ger god representation till hbtq-

samhället, då de inte blir förminskade till sin sexualitet, eller till svaga, osäkra eller stereotypa 

individer, som så ofta annars får stå som representanter.  

 

2.2. Stereotyper och fördomar 

I processen att gestalta karaktärer med en sexuell läggning som faller utanför den 

heterosexuella, är det vanligt förekommande att detta föds ur ett stereotypt synsätt. Att 

bestämma vilka stereotyper som finns och särskilja dessa sker inte genom en officiell ram med 

bestämda kännetecken och egenskaper. Stereotyperna blir snarare synliga genom diskussioner, 

för det mesta gällande ofta upprepade troper och gestaltningar som utmärker sig och är nära 

förbundna med fördomar. En av dessa stereotyper går att urskilja som den homo- eller 

bisexuella karaktären vars sexualitet skrivs fram genom dess förälskelse i en av sina närmsta 

vänner. En stereotyp som bland annat författaren Roxane Gay tar upp i en recension i 

Refinery29, gällande Netflixserien Insatiable (2018). I recensionen diskuterar Gay fenomenet 

i serien med att den är fylld av marginaliserade karaktärer vars enda syfte är att bidra till 

huvudkaraktärens utveckling. En av dessa är Nonnie, den förälskade, homosexuella kompisen, 

som Gay menar utnyttjas i uttröttade försök till att framkalla skratt hos publiken.11  

 

Nonnie, one of the show’s most interesting characters, is relegated to one of the most tired tropes 

of all time, the lovelorn gay girl who unrequitedly pines for her straight best friend. The show 

carelessly mines her pain for laughs, creating several cringeworthy moments.12 

 

                                                
11 Roxane Gay, 2018: Insatiable Is "Lazy, Insulting" From Start To Finish, i: Refinery29, (Hämtad: 
2018-11-29) https://www.refinery29.com/en-us/roxane-gay-insatiable-review-fat-shaming-essay 
12 Gay, (Hämtad: 2018-11-29) 
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Gay kallar detta “en trött trop”, en stereotyp hon menar har använts förut i liknande scenarion, 

där huvudkaraktärens kompis visar sig vara homosexuell och har ett (oftast) hemligt intresse 

för sin heterosexuella kompis. Det Gay allra starkast kritiserar med själva tropen är den 

position karaktären hamnar i, där bilden av henne blir den av en ung tjej utan tillräckligt 

självförtroende för att inte bli kär i sin bästa vän, skapat ur ett fantasilöst, normativt 

tankesätt.13 Däremot finns det inget som säger att det behöver vara något negativt med denna 

trop. Att en person blir kär i sin kompis, oavsett kön, behöver inte innebära att de är osäkra i 

sin sexualitet, eller att känslorna inte kommer bli besvarade, dessutom är det ett fenomen som 

kan ske även i verkligheten, att gestalta detta i konsten behöver alltså inte nödvändigtvis vara 

negativt. Är denna stereotyp närvarande i Ingen normal står i regnet och sjunger, när Ella blir 

kär i en av sina kompisar? Ella och Niki lär känna varandra i början av romanen och de blir till 

synes aldrig riktigt nära varandra, förrän det är djupare känslor inblandat och en romans börjar 

ta form. Frågan är om Niki räknas som en av Ellas vänner på samma sätt som Gay föreslår att 

stereotypen behöver för att vara just en stereotyp. Hade Ohlsson istället bytt plats på Niki och 

Charlie, där Niki istället tagit Charlies plats som barndomskompisen och ändå låtit Ella 

förälska sig i henne – där Niki inte besvarar Ellas känslor – hade man kunnat se en tydligare 

form av den trop Gay kritiserar. Inte heller i Leah on the offbeat står Leah särskilt nära sin 

förälskelse Abby, deras vänskap hinner knappt utvecklas innan de båda erkänner sina känslor 

för varandra och de startar upp en kärleksrelation. 

 

I Ohlssons och Albertallis romaner hamnar huvudkaraktärerna i liknande situationer. 

Känslorna riktas till en kompis och i båda fallen blir de besvarade. Både Ohlsson och 

Albertalli har däremot skrivit fram Ella och Leah som tillräckligt självsäkra för att de ska 

hamna utanför den position Gay beskriver som den osäkra tonårstjejen, som hon menar så 

enkelt kan ske i dessa troper. Om man således ser till Gays beskrivning av stereotypen har 

alltså både Ohlsson och Albertalli undvikit negativa stereotypa bilder av bisexuella tjejer 

genom att låta deras personligheter vara starka och självsäkra, och genom att låta deras känslor 

vara besvarade. 

 

Andra negativa stereotyper brukar röra sig kring hur karaktärerna förväntas bete sig baserat på 

deras sexuella läggning. Att ett beteendemönster är sammankopplat med det sexuella begäret 

är ett vanligt antagande som ofta leder till de gestaltningar vi får se i konsten. Exempelvis att 

                                                
13 Gay, (Hämtad: 2018-11-29) 
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homosexuella män förväntas bete sig feminint, och homosexuella kvinnor förväntas bete sig 

och klä sig maskulint. Ella och Leahs beteendemönster och personligheter är till synes inte 

baserade på deras sexuella preferenser, och verkar inte vara sammankopplade överhuvudtaget. 

 

Som jag tidigare nämnde är stereotyper nära kopplat till fördomar. När en författare som själv 

inte identifierar sig som en del av hbtq-samhället tar sig an att gestalta sådana karaktärer, finns 

risken att underliggande fördomar kring dessa människor blir en del av det resultat som skrivs 

fram i dess verk. Becky Albertalli, som själv är heterosexuell, diskuterar i en intervju hur hon 

förhållit sig till hbtq-gestaltningarna i de böcker hon skrivit. 14 Hon förklarar att det var en 

utmaning för henne, då hon är medveten om vikten i att ge en så rättvis bild som möjligt av 

dessa karaktärer och att undvika stereotyper och fördomar. I skrivprocessen vände hon sig till 

människor som själva kunde berätta om erfarenheter för att ge henne inspiration och tips, och 

hon valde att medvetet bemöta fördomar i böckerna och låta karaktärerna själva vara kritiska.   

 

2.3. Objektifiering  

Att som kvinna bli objektifierad och sexualiserad dagligen, oavsett situation, är mer regel än 

undantag med tanke på dagens maktstrukturer i det patriarkala samhället. Lika vanligt är det 

därför att lesbiska och bisexuella tjejer framställs som sexobjekt för heterosexuella killar. I 

Leah on the offbeat förekommer en scen där en kille visar intresse då en tjejkompis flirtar med 

Leah. Hon reagerar direkt på hans beteende, och reflekterar tyst för sig själv över fenomenet. 

 

Because that’s why bi girls exist, Garrett. For your masturbatory fantasies. I want to scream 

in his face. Dude, if you like me – if you actually like me – then be jealous. Be worried. Be 

something. If this were Nick flirting with me, Garrett would think woah: competition. But 

because it’s Abby, it doesn’t mean anything. It’s like it doesn’t count.15 

 

Albertalli låter Leah sätta ord på en länge ifrågasatt bild där homo- och bisexuella tjejer 

hamnar i en position som åtråvärda sexobjekt för killar att tända på. Leah tänker i denna scen 

specifikt på Garrett, en kille som tydligt visat intresse för henne tidigare, och menar att han 

                                                
14 Soniah Kamal, 2015: Q&A: Atlantan Becky Albertalli on portraying travails of gay teen in “Simon vs. 
the Homo Sapiens Agenda”, i: Artsatl, (Hämtad: 2018-12-10), https://artsatl.com/qa-becky-albertalli-
simon-homo-sapiens-agenda/ 
15 Albertalli, s.116f 
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inte blir svartsjuk då en tjej flirtar med henne, snarare upphetsad. Att en kvinnlig konkurrens, 

Abby, plötsligt uppstått, påverkar inte honom, vilket Leah menar är på grund av att det inte 

tas på allvar, det tas bara som en sexuell lek. Den heterosexuella matris som Butler hänvisar 

till i Genustrubbel är relevant att se till i denna situation, då den manlige karaktären utgår 

ifrån heteronormativa premisser. Utifrån det heteronormativa samhälle han är formad efter 

utgår han från den överensstämmande kopplingen mellan kön, genus och begär, där 

avvikande omständigheter för honom blir något som ej tas seriöst. Att tjejers attraktioner för 

varandra placeras utanför den heterosexuella matrisen gör att den objektifiering som 

anbelangar kvinnor, blir specificerad och skapar en slags egenart av sexualisering av just 

lesbiska tjejer. Detta syns i form av exempelvis pornografi med enbart kvinnliga 

medverkande, mäns beteende gentemot lesbiska kvinnor i exempelvis krogmiljö, inbjudningar 

från män att låta lesbiska par ha sexuellt umgänge med denne, etc. I Feminism (2002) talar 

Lena Gemzöe om problematiken kring pornografin som hon menar i grunden är framfödd ur 

en patriarkal kultur,16 där sex är förbundet med mäns dominans över kvinnor. Däri blir 

kvinnan ett objekt, och därmed den lesbiska kvinnan ett särskilt objekt, som finns till för 

mannens njutning och utnyttjande. I pornografin existerar alltså oftast inte lesbiskt sex för 

någon annan än just mäns njutning. Gemzöe menar även att många feminister ser pornografin 

som “grundbulten i patriarkatets underkuvande av kvinnors sexualitet.”17 På samma sätt blir 

homo- och bisexuella kvinnor underkuvade specifikt på grund av sin sexualitet, i samband 

med sin roll som kvinna. I en artikel i Nöjesguiden kritiserar en kvinnlig musiker de 

kommentarer hon fick motta rörande en musikvideo innehållande ett lesbiskt par. 

Kommentarerna bestod av upprepad sexualisering, där män påpekade hur upphetsade de blev 

av att se två kvinnor tillsammans.  

 

Vid det här laget hade vi hoppats på att folk har insett att lesbiskt sex inte är som på porrfilm där 

sexet ofta är till för att tillfredsställa män. Det är inte okej med dessa kommentarer, på samma sätt 

som det inte är okej att folk busvisslar åt mig och min tjej för att vi ger varandra en kort puss på 

stan.18 

 

                                                
16 Lena Gemzöe, Feminism, Stockholm: Bilda förlag, 2010, s.96 
17 Ibid., s.97 
18 Hateff Mousaviyan, 2017: PERVOTÄTT I KOMMENTARSFÄLTET NÄR MALMÖBANDET 
SJUNGER OM LESBISKT SEX, i: Nöjesguiden, (Hämtad: 2018-12-17) https://ng.se/artiklar/pervotatt-
i-kommentarsfaltet-nar-malmobandet-sjunger-om-lesbiskt-sex 
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Hon påpekade även hur tröttsamt det känns när hennes sexuella läggning anses vara “‘het’ och 

‘porrig’ i en vit, heteromans ögon.”19  

 

Albertalli har inte skrivit in detta sexualiserande i Leah on the offbeat på ett sätt som ger den 

legitimitet, utan har istället använt den som ett redskap för att försöka förgöra den, och öppnat 

upp för diskussion. Ohlsson har lyckats undvika denna sexualisering helt och hållet då varken 

Ella eller Niki sätts i en position där de blir sexualiserade, varken av de andra karaktärerna i 

romanen eller av författaren själv. För att bryta normer och gå emot patriarkala strukturer har 

Ohlsson och Albertalli alltså gått tillväga på olika sätt men med liknande resultat, då de bidrar 

till en ickesexualiserad bild av lesbiska och bisexuella tjejer.  

 

Detta avsexualiserande är avgörande i framförallt feminismens strävan efter jämställdhet. 

Framförallt Albertallis verk, med sina starkt kritiska scener av detta objektifierande, är i allra 

högsta grad politiskt på så sätt att den framför feministisk kritik mot samhällets sätt att se på 

kön. Lena Gemzöe skriver i Feminism om just feminismens grundstenar, där hon menar att 

anledningen till att ideologin skapades och fortfarande existerar, är på grund av att “samhällen 

behandlar de två könen olika - till kvinnokönets nackdel.” 20 Albertalli gestaltar denna i 

grunden feministiska kritik på ett målande och samtidigt tydligt, talande sätt, som 

oundvikligen låter läsaren ta del av det politiska budskapet att krossa patriarkala strukturer.  

2.4. Etiketter och garderoben 

Att försöka sätta en titel eller etikett på sig själv för att beskriva sin sexuella identitet kan för 

många vara bland det viktigaste, medan det för andra kan vara mindre viktigt. I Queer (2010) 

talar Martin Berg och Jan Wickman om metaforen att “komma ut ur garderoben.”21  

 

Garderoben används ofta som ett metaforiskt begrepp och uttrycker ett döljande och 

hemlighållande av homosexualitet på grund av heteronormativitetens tryck och antyder en 

obekväm, eventuellt förtryckande men ibland trygg instängdhet, i motsats till en frigjord men 

kanske skrämmande öppenhet utanför den.22 

 

                                                
19 Mousaviyan, (Hämtad: 2018-12-17) 
20 Gemzöe, s.80 
21 Martin Berg & Jan Wickman, Queer, Malmö: Liber AB, 2010, s.74 
22 Ibid., s.74 
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I Albertallis verk rör sig huvudkaraktärens berättelse kring en process att ta sig ur denna 

instängdhet. Leah känner sig trygg i sin “garderob” och fasar inte nämnvärt över att så 

småningom behöva kliva ur den. Hon känner sig inte intvingad i den och har inga större 

problem med att berätta för enskilda personer vid olika situationer om sin bisexualitet. 

Samtidigt som hon inte är nervös över att behöva komma ut, väljer hon ändå att uppehålla sitt 

hemlighållande i det offentliga rummet, vilket visar på det oundvikliga förtryck hon trots allt 

befinner sig under. Detta tar sig uttryck i olika scener i romanen som exempelvis Garretts 

sexualiserande av henne och deras gemensamma tjejkompis Abby, samt Abbys antagande om 

att Leah skulle vara heterosexuell. 

 

Vid frågan om Ellas “förändrade” sexualitet i Ingen normal står i regnet och sjunger står det 

klart att hon inte brytt sig om att sätta någon etikett på sig själv som varken det ena eller det 

andra. Efter att en klasskompis får reda på Ella och Nikis förhållande får hon frågan om hur 

hennes läggning egentligen ser ut.  

 

- Så du är lesbisk? säger han. 

- Jag vet inte, säger jag. Jag blev kär.  

- I en tjej, alltså är du lesbisk. 

- Spelar det någon roll? säger jag.23 

 

Nackdelen med att låta huvudkaraktärens egna sexualitet stå i bakgrunden och inte låta henne 

beröra frågan skulle kunna vara att det kan tolkas som ett tabubeläggande, samtidigt som Ella 

är tillräckligt säker i sina känslor för Niki och vågar visa dem öppet, att något tabubeläggande 

kring sexualitet inte blir särskilt aktuellt. Ella ifrågasätter snarare varför det skulle vara 

nödvändigt att kalla sig för något bara för att man blivit kär i en människa av samma kön. 

Tidigt i romanens handling har Ella en konversation med Niki, innan de lär känna varandra, 

där Ella är nyfiken gällande ett rykte om att Niki skulle vara homosexuell. 

 

-Jag gillar killar, säger jag. [-] 

-Men du då? säger jag. 

-Vadå?  

-Gillar du tjejer eller killar? 

                                                
23 Ohlsson, s.205 
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-Jag gillar knappt människor, säger Niki24  

 

Inte heller Niki verkar angelägen att sätta någon etikett på sig. Trots att diskussionen om 

sexuella preferenser inte är någon ofta återkommande diskussion i boken, går det att urskilja 

spår av den som ger romanen en legitim plats inom hbtq-litteraturen. 

 

Ella och Leah skiljer sig alltså åt gällande vad de väljer att identifiera sig som. Även om de i 

grunden må vara attraherade av både tjejer och killar och därmed enligt samhällets ramar 

faller inom det bisexuella, är det endast Leah som faktiskt väljer att definiera sig som sådan. I 

Leah on the offbeat har inte Leah talat om för någon annan än sin mamma att hon är bi. Att 

berätta för sina vänner och att vara öppet bisexuell är något hon inte är redo för, däremot är 

det något hon inte känner någon nervositet över, och hon känner sig säker på att hennes 

vänner kommer att godkänna henne för den hon är. Hon känner att det är hennes val när och 

hur hon väljer att komma ut ur garderoben, och det sker slutligen när hon väljer att starta en 

kärleksrelation med Abby. Då Ella aldrig väljer att sätta någon etikett på sig själv i Ingen 

normal står i regnet och sjunger, undviker hon på sätt och vis processen med att komma ut. 

När hennes känslor för Niki blir kända för hennes vänner och familj är det bara en person i 

klassen som ifrågasätter hennes läggning, de andra väljer istället att fokusera på känslorna och 

hur hon ska agera på dem.  

 

I Leah on the offbeat är etiketter viktigt för huvudkaraktären, både gällande sig själv och 

andra. Skillnaden i verken gällande detta förhållningssätt till sexualitet är alltså att det i Ingen 

normal står i regnet och sjunger får röra sig kring handlingar, snarare än en identitet, som det 

istället får vara i Leah on the offbeat.  Leah definierar sig själv som bisexuell och det 

ifrågasätts aldrig genom romanens gång, och när Leahs tjejkompis, och även kärleksintresse, 

börjar fundera kring sin sexualitet blir även detta viktigt för Leah.  

 

“I guess I’m lowkey bisexual?” 

“I don’t think that’s a thing.” 

“What? It totally is.” She pokes my arm. “Lowkey bi.” 

“You’re either bi or you’re not.”25 

 

                                                
24 Ibid., s.41 
25 Albertalli, s.260 
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Leah menar att hennes kompis måste bestämma sig för att hon antingen är bi- eller 

heterosexuell, medan kompisen hellre ser sig själv som “lite bi”. Vidare i scenen påstår Leah 

att “lite bi” inte är en legitim etikett att sätta på sig själv och att kompisen egentligen inte vill 

erkänna för sig själv att hon är bisexuell. Detta är en fråga som kan vara känslig, och att 

gestalta detta kan kräva försiktighet, om man som Albertalli vill vara så trovärdig, rättvis och 

respektfull som möjligt. I mottagandet av romanen går det att finna reaktioner på just denna 

scen, där läsare uppfattat den som okänslig. Nedan följer en kritisk recension från en läsare på 

bokplattformen Goodreads: 

 

It is not okay to say that to someone. It is wrong and hurtful to police the way someone 

identifies, ESPECIALLY when that someone is questioning their sexuality. Now this might’ve 

been okay if it had been acknowledged as an issue later on, if Leah had apologized to the love 

interest about what she said. But it wasn’t. And that’s a huge problem.26 

 

Hon tycker att det är sårande att försöka bestämma för någon annan vad som är rätt och inte 

gällande vad man vill identifiera sig som. Albertallis scen må ha öppnat upp för diskussion, 

men då hon inte återkommer till ämnet, och – som ovanstående recensent påpekade – aldrig 

låter Leah be om ursäkt eller diskutera saken vidare med sin kompis, försvann ett djupare 

syfte med scenen. Istället för att gå vidare i diskussionen gällande etiketter lät hon den ta slut 

där, vilket bevisligen kan uppfattas som problematiskt. Det som händer med Leah som 

karaktär är att hon tydligt visar att hon värderar etiketter, och således värderar sin kompis sätt 

att välja sin egen etikett. Leah, som tidigare framstått som relativt oproblematisk, platt och 

”perfekt” i sina värderingar och ageranden, får här en ytterligare dimension till sig, med 

brister som skaver mot denna första bild. Hon får visa en sida av sig som inte ter sig lika 

godartad som resten av henne tidigare tyckts göra. 

 

Sammanfattningsvis är det svårt att säga ifall både Leah och Ella befinner sig i den 

metaforiska garderoben. Leah är tveklöst instängd – om än relativt frivilligt – i garderoben, 

fram tills romanens slut, medan Ella snarare aldrig verkar befinna sig i någon garderob. Som 

tidigare nämnt; innan hon hinner reflektera över någon annan sexuell identitet än den 

heterosexuella, har hon startat en relation med en tjej där relationen i sig blir det väsentliga för 

henne och alla runt omkring. Ohlsson och Albertalli har alltså förhållit sig till garderoben på 

                                                
26 May, 2018: Goodreads, (Hämtad: 2018-12-18) 
https://www.goodreads.com/review/show/2051183512?book_show_action=true&from_review_page=1 



 
 

17 
 

olika sätt – Ohlsson genom att inte skriva in den alls, och Albertalli genom att inte låta den få 

för stor makt över Leah. Denna skillnad synliggör en problematik i just Albertallis verk, som 

rör sig kring själva behovet av garderoben. Som Berg och Wickman nämnde är det i grunden 

en förtryckande plats, med syfte att undanhålla en bit av sin identitet. I och med att Albertalli 

har skrivit in garderoben i sin roman hamnar Leah i en förtryckt position, som jag nämnde 

tidigare. I inledningen nämnde jag fenomenet med att vara heterosexuell tills det att motsatsen 

bevisas, ett synsätt som den metaforiska garderoben hjälper till med att bibehålla, och som 

blir extra tydlig i Albertallis verk. Leah antas vara heterosexuell av sin omgivning, och 

Albertalli låter henne gömmas i sin garderob bakom försäkringar om att Leah bara väntar på 

det rätta tillfället och egentligen inte mår dåligt av det. Trots att hon inte låter den ha för stor 

makt över Leah går det alltså inte att bortse ifrån dess negativa innebörd. 
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3. Diskussion 

 

Inledningsvis problematiserade jag den låga och dåliga representationen av hbtq-personer 

inom film och litteratur. Efter att ha analyserat de två ungdomsromanerna Ingen normal står i 

regnet och sjunger och Leah on the offbeat anser jag att det är tydligt att de båda har bidragit 

till att ge hbtq-personer mer representation inom litteraturen. De olika framförandena gällande 

hur central sexualiteten tilläts vara i romanerna gör att de kan kategoriseras på olika sätt men 

samtidigt vara goda representanter för hbtq-litteraturen. Samtidigt som denna representation 

kan vara viktig för läsarna – att verken och dess karaktärer på olika sätt blir verktyg för att 

lyfta fram hbtq-personer i samhället, belysa problem som kan beröra dem, samt vägleda 

ungdomar genom sina egna tankar och funderingar gällande sexualitet – kan man också 

fundera kring litteraturens egentliga roll och syfte. Måste all – eller någon – litteratur fungera 

som en handledare eller vägledning? Är litteraturen ansvarig för ungdomars utveckling, och 

är alla författare tvungna att anpassa sina verk efter hur de kommer att påverka de som läser? 

I inledningen hänvisade jag till en av Harry Potter-seriens läsare, vars upplevelse av böckerna 

inte överensstämde med Rowlings uttalanden om sexualitet, och som saknade den 

representation som kunde ha hjälpt honom genom hans egna process i att finna sig i sin 

sexualitet. Ligger ansvaret hos Rowling som författare att vägleda sina läsare genom diverse 

faser i livet? Ligger ansvaret hos någon författare överhuvudtaget? Samtidigt som jag ställer 

mig tveksam till detta, och menar att alla författare har frihet att utforma sina verk hur de vill, 

anser jag att det är bra att det finns författare som medvetet skrivit fram verk som får existera 

som vägledare för de som behöver det.  Hur en författare väljer att skriva sitt verk, och hur de 

väljer att gestalta olika karaktärer och situationer, är ingenting jag personligen eller någon 

annan egentligen kan påverka eller bestämma över. Däremot kan jag välja att analysera och 

begrunda vad det är jag läst, och med hjälp av de teorier och den facklitteratur jag använt mig 

av har jag kunnat belysa hur mina valda verk tar sig uttryck och vilken verkan de kan ha. Jag 

tror att det är viktigt att de som väljer att skriva ungdomsromaner om just hbtq-ämnen är noga 

i sitt arbete, vilket jag anser att både Ohlsson och Albertalli varit. 

 

Ansvaret att representera anser jag däremot skiljer sig från ansvaret kring hur denna 

representation tar sig uttryck. Ohlsson och Albertalli valde båda att skriva om bisexuella 

tjejer. Genom olika utföranden kunde resultatet trots allt likna varandra på så sätt att deras 

gestaltningar av karaktärerna blev trovärdiga. De undvek stereotyper och fördomar i sina 
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verk, och lät karaktärerna handla utefter sina egna känslor och begär utan rättfärdiganden eller 

ursäkter. Trots att stereotyper inte alltid bör vara negativa eller overkliga, är det viktigt att 

dessa stereotyper inte får stå som ensamma representanter, för att på så sätt ge en större bild 

av verkligheten och dess olika uttryck. Jag vill inte hävda att Ella och Leah är varken positivt 

eller negativt gestaltade, snarare att hur de är gestaltade bidrar till en bredare bild av just 

bisexuella tjejer, vilket i sig är positivt. Gay nämnde den osäkra, bisexuella tjejen som en 

negativ stereotyp, samtidigt som denne inte på något sätt är overklig eller icke-autentisk. Att 

däremot upprepa denna sorts karaktär i allt för många filmer, serier och böcker tillåter denna 

bild att bli en av de synligaste och därmed mest igenkända. Bilden av den bisexuella tjejen 

blir därmed endimensionell, och osäkerheten hos henne blir en negativ fördom. Att ge en så 

bred representation som möjligt av varje enskild sexualitet skulle vara det mest ideala för att 

tillfredsställa det behov av representation som finns. I strävan efter detta är det bra att det 

finns författare som bidragit till detta, såsom Ohlsson och Albertalli.  

 

Jag håller med Gay om att stereotypen med den homo- eller bisexuella tjejen som blir kär i sin 

bästa vän ibland kan framställa henne som osäker, med för lite självförtroende för att våga sig 

ut i samhället och hitta en potentiell partner, snarare än att hålla sig till det bekanta och 

trygga. Att Leah och Ella tilläts vara så pass självsäkra som de var, tror jag inte har med deras 

sexuella läggning att göra, trots att det i min analys är nära förknippat med varandra. Att 

skriva fram självsäkra karaktärer och att skriva fram bisexuella karaktärer behöver alltså inte 

nödvändigtvis höra ihop, det ena behövs inte för att skapa det andra, samtidigt som det ena 

heller inte utesluter det andra. Gestaltningarna kan och får ske på annorlunda sätt än dessa, 

Ohlsson och Albertallis gestaltningar är bara två (väldigt lika) av många.  

 

Diskursen kring sexualitet används i Leah on the offbeat på ett tydligt och centralt sätt, där 

Albertalli valde att använda den som ett verktyg för att lyfta de frågor hon ville låta 

karaktärerna diskutera, för att på så sätt öppna upp för en större diskussion kring sexualitet. 

Genom att synliggöra objektifiering och stereotyper och låta Leah ifrågasätta dessa, blir 

verket ett inlägg i samhällsdebatten kring hbtq-frågor. Ohlssons verk, med ett mindre fokus på 

diskussionen kring sexualitet, kanske inte lika tydligt kan fungera som ett inlägg i samma 

debatt, men bidrar trots det till representation för hbtq-personer i litteraturen.  

 

En av de viktigaste sakerna jag upptäckte i min analys var fenomenet med den metaforiska 

garderoben och att komma ut ur den. Jag anser att Albertalli använde sig av garderoben på ett 
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positivt sätt, då hon aldrig lät det bli en fängslade plats för huvudkaraktären, och lät 

tryggheten i det rummet vara större än förtrycket. Genom att göra detta kan läsare som själva 

befinner sig i den metaforiska garderoben finna samma trygghet i den och sig själva, innan de 

gör valet att kliva ur den. Trots att jag problematiserar själva syftet med garderoben och 

behovet att hbtq-personer måste ”komma ut” för att kunna vara sig själva, är den en verklighet 

för många ungdomar, och det är därför positivt att den i vissa fall kan få te sig mindre 

förtryckande och skadlig. Att som Ohlsson aldrig låta sin huvudkaraktär kliva in i någon 

garderob och istället låta henne vara fri från start till slut ute i det offentliga rummet, anser jag 

vara minst lika positivt då läsare får en bild av någon som aldrig får något syfte att 

hemlighålla sin identitet.  

 

En annan viktig upptäckt jag gjorde i min analys är den gällande objektifieringen av homo- 

och bisexuella tjejer. Att Albertalli valde att ta upp frågan på det sätt hon gjorde, att 

ifrågasätta och kritisera den genom Leah, ger läsaren en tydlig bild om var Albertalli 

möjligtvist själv står i frågan, men även hur problematiken kan se ut. Genom att 

problematisera ett sådant utbrett problem genom en karaktär som personligen tillåts relatera 

till och påverkas av det, autentiseras diskussionen i romanen. Det blir så pass personligt för 

huvudkaraktären att man som läsare får se en glimt av hur det kan se ut hos de som berörs av 

problemet, vilket i sin tur kan leda till ett förändrat förhållningssätt hos enskilda läsare. Med 

den mängd sammanhang i verkliga livet där lesbiska kvinnor blir objektifierade, är jag av den 

åsikten att det är viktigt att i konsten gestalta dem med legitimitet, självsäkerhet och makt 

över sig själva.  

 

De övriga normbrytande delarna i verken, exempelvis Leah ifrågasättande av bantning, och 

Ellas kritik mot påståendet att tjejer har finare handstil än killar, tror jag kan bidra till diverse 

tankeställare hos unga läsare. Att varken Ella eller Leah framställs som felfria karaktärer utan 

brister, gör dem trovärdiga just eftersom ingen tjej är perfekt i verkligheten, och heller inte 

behöver sträva efter det.  På så sätt är jag positivt inställd till den feministiska påverkan 

verken kan ha på samhället.  

 

Syftet med uppsatsen var att jämföra de båda verken med varandra för att på så sätt få syn på 

vad som skiljer dem åt, med specifikt fokus på deras gestaltningar av sexualitet. Efter att ha 

gjort min analys och jämfört verken står det klart för mig att de skiljer sig åt nämnvärt när det 

gäller sexualitetens centrala kontra marginella position, trots att intrigerna liknar varandra 
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avsevärt. Den representation många hbtq-personer vill ha får alltså komma fram i dessa båda 

verk på olika sätt, och kanske har framförallt bisexuella läsare fått karaktärer att kunna 

identifiera sig med, om de så behöver det. 
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