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1. Introduktion

Inom den biblioteks-och informationsvetenskapliga forskningen nns en tradition av att 
undersöka förhållandet mellan grupper som på olika sätt denieras som utsatta och 
biblioteksverksamhet och, i vidare bemärkelse, information. I denna tradition ingår 
forskning på och diskussioner rörande icke-heterosexuella, oftast då homosexuella, och 
deras behov och erfarenheter. Att frågor om homosexualitet och homosexuella tas upp 
och diskuteras i biblioteks- och informationsvetenskapliga sammanhang är naturligtvis 
bättre än att de inte gör det. Tystnad i förhållande till socialt underordnade eller 
diskriminerade grupper tenderar att bidra till osynliggörande och marginalisering, och 
synliggörandet har varit en central strategi för många som har arbetat för sexuell 
frigörelse. Man kan fortfarande fråga sig om omfattningen och genomslaget inte kunde 
vara större, om det inte nns mycket kvar att undersöka och diskutera, om det inte också 
gäller att få frågorna att bli något annat än minoritetsfrågor. Men att utrymmet för dessa 
undersökningar och diskussioner ändå nns bör ses som positivt.

Med detta väl sagt uppkommer dock en kanske minst lika viktig fråga: hur tas frågorna 
upp? För när man diskuterar och forskar kan man naturligtvis göra det på många olika 
sätt, och vart och ett av dessa innebär sina egna möjligheter och begränsningar. Det är 
en problematisering av dessa möjligheter och begränsningar jag vill öppna upp för med 
detta arbete. Detta gör jag genom att anlägga ett queerteoretiskt perspektiv på de 
diskurser om homosexualitet och homosexuella identiteter jag menar framträder i ett 
antal examensarbeten (begreppet används här som ett samlingsnamn för specialarbeten 
och magisteruppsatser) från biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningar i 
Sverige. Genom denna problematisering hoppas jag kunna visa på hur även sådana 
forskningsansatser som själva denierar sig som progressiva eller kritiska alltid måste 
hållas öppna för en vidare kritik. I kontexten av biblioteks- och informationsvetenskap 
(framöver även kallat B&I) innebär detta att jag ser mitt arbetes relevans framförallt i ett 
inom- eller metavetenskapligt perspektiv: hur kan queerteoretiska förståelser få oss att 
se på forskning om sexuella identiteter och bibliotek/information på nya sätt?

1.1. Syfte och frågeställningar

Vetenskaplig självkritik och reexivitet kan sägas ha framförallt två syften. Dels 
utvecklas ny kunskap genom att tidigare ansatser och slutsatser sätts i nya perspektiv, 
dels kan föreställningen om en neutral, objektiv forskning kritiseras. Jag vill här ta fasta 
på båda dessa aspekter: genom att analysera och diskutera ett antal examensarbeten från 
B&I-utbildningar vill jag problematisera texterna som varande diskursiva arenor för 
makt. Mitt fokus ligger på hur diskurser om homosexualitet och homosexuella 
identiteter framträder i arbetena. I förlängningen vill jag också verka för ytterligare 
kritiska perspektiv på identiteter inom B&I.

De frågeställningar jag närmar mig mitt material med är:
1. Vilka diskurser om homosexualitet framträder i texterna?

• Hur förhåller sig texterna till teman som essens och konstruktion?
• Hur förhåller sig texterna till teman som likhet och skillnad?
• Hur framställs föreställningar om kön i förhållande till sexualitet?
• Hur framställs den samhälleliga situationen för homosexuella, i samtiden 

och historiskt?
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2. Går det att se några förändringar i hur ovanstående teman berörs under den 
tidsperiod texterna spänner över?

Det rör sig alltså om två övergripande frågeställningar samt om fyra preciserande fråge-
ställningar underordnade huvudfråga 1. De fyra tematiska frågorna aktualiseras av och 
ställs utifrån det queerteoretiska perspektiv jag presenterar närmare i avsnitt 3.2.

1.2. Materialet: urval och avgränsningar

Materialet som ligger till grund för min analys utgörs av 12 texter (6 specialarbeten och 
6 magisteruppsatser) från B&I-utbildningar i Sverige (11 från Bibliotekshögskolan i 
Borås, 1 från Umeå Universitet). De behandlar alla på ett eller annat sätt frågor om 
homosexualitet, eller mer precist: homosexuella identiteter. Texterna spänner över en 
tidsperiod på 33 år, med den äldsta från 1975 och den senaste från 2007.

Under min sökprocess började jag relativt brett, med sökningar i såväl Libris som olika 
artikeldatabaser efter texter rörande homosexualitet ur ett B&I-perspektiv. Snart 
snävade jag in urvalet och valde att inrikta mig på examensarbeten från B&I-
utbildningar, då det visade sig att det framförallt är i sådana arbeten som frågor om 
homosexualitet överhuvudtaget diskuterats i en svensk B&I-kontext. Att jag till slut 
valde att enbart fokusera på dessa, och därmed uteslöt ett litet antal artiklar som berör 
liknande frågeställningar, beror på att jag ville att mitt material skulle ha någon sorts 
gemensam nämnare, en kontinuitet vad gäller upphovssammanhang. Nu är detta inte 
helt oproblematiskt, framförallt med tanke på att utbildningarna har genomgått 
genomgripande förändringar från mitten av 1970-talet till början av 2000-talet.1 Innan 
början av 1990-talet går det egentligen inte ens att tala om biblioteks- och informations-
vetenskap, då utbildningen benämndes ”bibliotekslinjen”, och inriktningen var en 
annan, betydligt mer pragmatisk, än den disciplin med mer akademiska ambitioner vi 
ser idag. De specialarbeten som studenterna avslutade sina studier med att skriva har 
ofta karaktären av kommenterade litteratursammanställningar snarare än systematiskt 
undersökande forskningsarbeten. Men då jag, som diskuteras mer ingående i avsnittet 
”Diskursteori”, inte ser texternas eventuella vetenskaplighet som avgörande, menar jag 
att urvalet ändå kan motiveras på så sätt att de valda texterna kan ses som röster från ett 
biblioteksanknutet utbildningsfält. Det jag är intresserad av är att höra vad dessa röster 
säger, inte nödvändigtvis hur pass teoretiskt väl underbyggda de är.

Att jag i min urvalsprocess riktat in mig på sådana texter som explicit behandlar 
homosexualitet är också det något som kan problematiseras. I historisk forskning om 
homosexualitet framhålls ofta svårigheterna med att utifrån förgivettagna begrepp (som 
just ”homosexualitet”) närma sig texter, då teman som samkönad eller ickenormativ 
sexualitet ofta formulerats i kodade eller symboliska termer, samtidigt som också den 
”ofciella” terminologin varierar över såväl tid som rum.2 Dessutom skulle man, från 
vad som på senare tid börjat kallas ett intersektionellt perspektiv3, kunna hävda att 
frågor om sexualitet är omöjliga att separera från andra sociala strukturer såsom 
etnicitet, klass eller kön, då alla dessa griper in i varandra och det inte nns någon ”ren” 
sexualitet, och alltså inget att särskilt leta efter då det alltid nns sexualitetsaspekter i 
allt som har med människan som social varelse att göra. Med dessa resonemang som en 

1 Se Olausson, Soa 2004, passim.
2 Se t. ex. Faderman, Lillian 1985, s. 15-20; Halperin, David 2002, s. 104-137.
3 Se t. ex. de los Reyes, Paulina & Mulinari, Diana 2005, s. 7 ff.
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sensibiliserande fond vill jag ändå försvara mina val och poängtera att denna studie inte 
strävar efter efter att ge en heltäckande bild av sexualitetsdiskurser inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen, utan ska ses som en begränsad studie av ett litet urval texter.

Min förhoppning är också att den relativt korta tidsperiod det överhuvudtaget funnits 
B&I-utbildningar, samt det uniforma språkbruket vid ämnesordsindexeringen av 
texterna sammantaget gör min slutliga, relativt snäva sökstrategi rimligt heltäckande. 
Denna förhoppning stärks av att jag vid kontroll i arbetenas litteraturlistor ofta nner 
hänvisningar till de tidigare arbeten som jag funnit, men inte till andra uppsatser eller 
specialarbeten. Dock är jag medveten om att det är mycket möjligt att det nns 
ytterligare arbeten som berör homosexualitet, exempelvis som ett litterärt eller
biograskt tema hos en enskild författare eller en genre.

Ett avslutande avgränsningsbeslut jag fattat berör frågan om vad arbetena handlar om 
kontra deras metod/teori. Det nns nämligen ett antal uppsatser från senare år som 
använder sig av vad som omväxlande kallas queerteoretiska eller queerfeministiska 
perspektiv i sina analyser. Även om dessa arbeten kan sägas tangera temat 
homosexualitet har jag här valt att inte automatiskt inkludera dessa i mitt material, då 
mitt syfte handlar om att diskutera själva de sexuella identiteterna, inte de 
analysapparater identiteterna kan förstås med. De arbeten som använder sig av 
queerteoretiska angreppssätt, men applicerar dem på ett material som inte direkt berör 
homosexuella identiteter har jag alltså valt bort. Det går även att se mitt val ur en 
metodologisk synvinkel, i det att den diskursteoretiska ansats, inspirerad av Laclau och 
Mouffe, jag använder mig av skiljer på just identiteter respektive diskurser och sociala 
rum, till vilka även olika teoretiska begrepp knyts.4 Även om dessa uppdelningar inte 
bör ses som absoluta, vilket diskuteras mer utförligt i metodavsnittet nedan, vill jag här 
alltså mena att det ligger utanför mitt arbetes område att ta upp de diskursiva strukturer 
som inte direkt anknyter till homosexuella identiteter.

Två uppsatser har dock utgjort särskilt knepiga gränsfall: Pettersson, Karin: Den 
manliga heterosexuella normen: En analys av SAB-systemet utifrån ett feministiskt och 
queerteoretiskt perspektiv samt Johansson, Johanna & Johansson, Maria: 
Homosexualitet i tre klassikationssystem under tre decennier: Ett queerteoretiskt  
perspektiv på SAB, UDK och DDC. Ingen av dessa har identiteter som det direkta 
föremålet för undersökning, utan de queerteoretiska analyserna appliceras på de text- 
och symbolsystem som klassikationssystem utgör. De avväganden som fått mig att 
ändå ta med den sistnämnda men inte den första tar fasta på att Johansson & Johansson 
genomgående kopplar sin klassikationsanalys till en historisk och social situation i 
vilken homosexuella diskuteras, medan Pettersson kan ses som mer fokuserad på enbart 
klassikationerna och den begränsade koppling till sociala aktörer som görs framförallt 
handlar om kvinnor i en bredare bemärkelse.

Resultatet av mina avgränsningar har slutligen gett mig följande urval av texter:
Alexandersson, Anita (1987). Den långa vägen: Lesbisk skönlitteratur på 

svenska 1900-1987: En bibliogra
Andersson, Miranda (2007). Ung och gay: Informationsbehovet som ung och 

homo- eller bisexuell i komma-ut-processen
Edeholt, Christer (2001). Unga homosexuella och biblioteket: Bi- och 

homosexuella ungdomars behov av information, förebilder och 

4 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000), s. 57.
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identikationsobjekt
Ericson, Kristin & Hvidén, Ulrika (2003). Finnes: ata. Sökes: information.: 

Om lesbiska, informationsbehov och ämnesbestämning av skönlitteratur
Fredin, Ragna (1989). Manlig homosexuell skönlitteratur: En utvecklingsstudie
Fridén, Eric (1990). Homosexualitet: Ett bidrag till en bibliogra över 

homosexualitet och homosexuella i litteraturen 1976-1985
Hedberg, Per (1979). Homosexualitet: Ett kommenterat urval
Johansson, Johanna & Johansson, Maria (2005). Homosexualitet i tre 

klassikationssystem under tre decennier: Ett queerteoretiskt perspektiv 
på SAB, UDK och DDC

Lundborg, Viktoria & Vardeh Navandi, Maryam (2007). Det ligger en 
heteronormativ bok i din säng mamma!: En intervjustudie av hur några 
kvinnor i samkönade relationer upplever informationssituationen 
rörande graviditet och föräldraskap

Magnusson, Jan (1988). Bibliogra över homosexualitet och lesbianism i 
litteraturen c. 1970-1988: En praktisk tillämpning av databassökning

Melin, Olle-Petter (1975). Homosexualitet: En bibliogra
Söderman, James (2006). Att hitta Ett hem vid världens ände: Om sexualitet och 

könsidentitet vid ämnesordsindexering av skönlitteratur

I de fall endast delar av dessa texter används, utifrån kriterier rörande relevens för mina 
frågeställningar, preciseras detta i inledningen till respektive avsnitt av kapitel 4.

1.3. Disposition

Efter detta inledande kapitel, där jag presenterat mina frågeställningar och redogjort för 
de avgränsningar som lett mig till det material jag har att arbeta med, redogör jag i 
kapitel 2 för tidigare forskning. Denna forskning berör två områden som båda är 
relevanta för min studie: tidigare studier av B&I-examensarbeten samt tidigare 
forskning kring representation av homosexualitet inom andra ämnesområden. Särskilt 
relevant för min fjärde delfråga blir i detta senare avsnitt en diskussion om historiogra. 
I kapitel 3 presenterar jag de metodologiska grunderna för mitt diskursanalytiska 
perspektiv, samt, som en bakgrund till de teman mina frågeställningar riktar in sig på, en 
redogörelse för queerteorin med särskilt fokus på dess syn på likhet/skillnad, essens/ 
konstruktion samt kön. Texterna som utgör mitt material redovisas och diskuteras i 
kapitel 4, där jag lyfter fram de aspekter mina tematiserade frågeställningar aktualiserar. 
Texterna presenteras i kronologisk ordning, med början i 1975 års Homosexualitet: En 
bibliogra fram till Ung och gay från 2007 (som publicerades några månader senare än 
Det ligger en heteronormativ bok i din säng mamma! från samma år). Temaanalysen 
kommer inte att ske utifrån någon strikt uppdelning utifrån de fyra preciserande 
frågeställningarna, utan vävs i mångt och mycket samman, då de teman frågorna berör 
också ses som i olika grad interrelaterade. Då materialet är olika rikt på för mina syften 
intressant stoff kommer dessa avsnitt också att bli av något varierande omfattning. En 
jämförande diskussion, som återknyter till de diskursteoretiska begrepp och analys-
perspektiv jag introducerar i avsnitt 3.1, kommer i kapitel 5, där jag dels ställer texterna 
mot varandra för att se likheter och olikheter och dels, med min andra huvudfråge-
ställning som utgångspunkt, kommer att diskutera eventuella diskursiva förändringar 
över min undersökningsperiod. Efter en diskussion kring vad queerperspektivet har att 
tillföra min förståelse avslutas kapitlet med några reektioner över arbetets utförande 
och uppslag för vidare forskning. Det avslutande kapitel 6 utgörs av en sammanfattning.
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2. Tidigare forskning

Några studier av hur sexuella identiteter representeras inom biblioteks- och 
informationsvetenskaplig forskning har inte gjorts tidigare. Överhuvudtaget tycks det 
som att reexiva analyser av disciplinen med ett kritiskt fokus på hur diskurser 
(re)produceras är ett område som är mycket litet utforskat. Detta gör att jag närmar mig 
forskningen som här kommer att redovisas något från sidan: den utgör inte direkta 
förelöpare men kan ändå ses som i olika grad relevant. Som jag ser det rör det sig 
framförallt om två ämnesfält till vilka mitt arbete kan relateras: studier av 
examensarbeten inom biblioteks- och informationsvetenskapen samt studier av hur 
temat homosexualitet behandlats inom andra forskningsfält.

Ett tredje fält, det som utgörs av homosexualitetsforskning inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen, betraktar jag här som endast sekundärt relevant, då det i 
egentlig mening inte relaterar till mitt ämne utan utgör det större sammanhang ur vilket 
mitt material hämtas. Det skulle också kunna hävdas att ett vidare fält av litteraturs-
tudier inom biblioteks- och informationsforskningen, eller mer avgränsat: studier av 
särskilda teman inom ämnesområdet, utgör en väsentlig bakgrund, men jag har valt att 
inte följa dessa trådar i någon nämnvärd utsträckning. Detta eftersom det vidare fältet av 
litteraturstudier är så pass omfattande att en rimlig översikt svårligen låter sig göras 
inom de begränsade ramarna för detta arbete, samtidigt som en precisering till de 
eventuella studier av enskilda teman som gjorts inom disciplinen ställer till problem vad 
gäller rimliga sökstrategier: hur avgränsa ett fält som kan innehålla vad som helst?

Jag kommer här att sammanfatta vad jag menar vara de mest intressanta bidragen till de 
två nyss denierade ämnesfälten – studier av examensarbeten inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen och studier av temat homosexualitet inom andra forskningsfält 
– för att i ett avslutande avsnitt också reda ut vilken relevans jag anser dessa kan ha för 
mitt eget arbete.

2.1. Studier av examensarbeten inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen

De studier jag här intresserar mig för är sådana som har biblioteks- och informations-
vetenskapliga examensarbeten som sitt studieobjekt. Härutöver nns ett antal uppsatser 
som exempelvis behandlar hur uppsatser arkiveras eller olika aspekter av själva 
uppsatsskrivandet hos B&I-studenter, oftast rörande informationssökningsprocessen. 
Det rör sig i samtliga fall om magisteruppsatser; några studier på högre vetenskaplig 
nivå av examensarbeten verkar inte nnas, i vart fall inte rörande svenska förhållanden. 
Som tidigare nämnts är jag dock medveten om det mer omfattande fältet av 
inomvetenskapligt reexiva litteraturstudier, där exempelvis Maj Klasson lämnat 
väsentliga bidrag.5 Min uppfattning är dock att dessa litteraturstudier inte nämnvärt 
diskuterar de frågor om vetenskapens förhållande till samhälleliga diskurser som 
intresserar mig här, utan snarare identierar och problematiserar forskningstendenser ur 
ett begränsat akademiskt och inomdisciplinärt perspektiv.

I magisteruppsatsen Disciplinen vi delar: En innehållsanalys av magisteruppsatser vid 
Bibliotekshögskolan i Borås gör Kristin Johannesson en statistisk analys av de 

5 Se Klasson, Maj 1990; Klasson, Maj; Loughridge, Brendan & Lööf, Staffan 1999.
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magisteruppsatser som skrevs vid BHS under 2005. Syftet är att undersöka teoretiska, 
epistemologiska, metodologiska och tematiska tendenser hos uppsatserna, i förhållande 
till den kollegieindelning utbildningen är indelad i. Vidare vill Johannesson se huruvida 
dessa tendenser talar för att biblioteks- och informationsvetenskapen bör ses som tvär- 
eller mångvetenskaplig, det vill säga i vilken grad olika vetenskapliga perspektiv 
befruktar varandra eller existerar som parallella inriktningar inom den övergripande 
disciplinen. Studien kan alltså sägas ägna sig åt den ovan nämnda kategorin av 
inomdisciplinära frågeställningar, varför jag här inte kommer att diskutera den i någon 
utförligare grad, men ändå vill ta med den som ett exempel på hur denna forsknings-
inriktning kan se ut, särskilt då den så tydligt fokuserar på just magisteruppsatser.

Johannesson nner i sin analys att uppsatserna i relativt hög grad visar olika mönster 
vad gäller såväl epistemologiska grunder som val av forskningstema, beroende på vilket 
kollegium de är skrivna inom.6 När det gäller teoretiska och metodologiska 
utgångspunkter är situationen något mer varierad, även om det också där tenderar att bli 
en viss kollegiemässig nischning, alltså att exempelvis kritisk teori och textanalys är 
vanligare inom kollegium 1 (där studenterna inriktar sig på ”bibliotek, kultur och 
information i ett samhällsperspektiv”).7 Detta menar hon talar för att biblioteks- och 
informationsvetenskapen, i vart fall i det begränsade sammanhang som de analyserade 
uppsatserna utgör, snarare bör förstås som mång- än tvärvetenskaplig. I sin analys av 
detta förhållande närmar sig Johannesson perspektiv som tangerar mer övergripande 
frågor om vetenskapens roll i samhället, då hon pekar på det problematiska i att 
”traditioner och konventioner” vad gäller vetenskapliga utgångspunkter kan göra att 
man missar fruktbara perspektiv och inte ställer sig vissa frågor.8

Charlotta Gyllström visar i sin magisteruppsats Trender och ämnesval hos 
magisteruppsatser inom kunskapsorganisation 1995-2005: En innehållsanalys på hur 
magisteruppsatser inom det begränsade B&I-fältet kunskapsorganisation under en 
tioårsperiod (med nedslag vartannat år från 1995) har följt vissa tidsbundna tendenser 
vad gäller de ämnen uppsatserna behandlar. Ett av de mest framträdande mönstren är att 
frågor kring informationsteknik seglade upp som ett dominerande ämne under slutet av 
1990-talet, för att sedan minska under 2000-talet.9 Ett konstant intresse identierar 
Gyllström i klassikationssystem, medan queryeffektivitet, queryexpansion samt 
utvärdering av informationsåtervinningssystem börjat behandlats mer och mer de 
senaste åren.10 I en diskussion om orsakerna till dessa trender talar Gyllström om tre 
möjliga faktorer: utbildningens ändrade karaktär och inriktning, inuenser studenter 
emellan och större samhälls- och teknikförändringar. Några denitiva slutsatser dras 
inte när det gäller dessa faktorers inverkan, men hon konstaterar att ”det är tydligt att 
den allmänna tekniska och samhälleliga utvecklingen samt Internets växande betydelse 
har spelat en viss roll i sammanhanget”.11 I vilken mån, och på vilket sätt denna relation 
mellan samhälle och vetenskap skulle gå att problematisera eller analysera vidare är inte 
heller något Gyllström diskuterar.

6 Johannesson, Kristin 2006, s. 57. Utbildningsindelningen, som var i system vid BHS 1999-2006, 
omfattade fyra kollegier: ”Bibliotek, kultur och information i ett samhällsperspektiv”, 
”Kunskapsorganisation”, ”Individers och gruppers interaktion med bibliotek och informationssystem” 
samt ”Organisationen och dess informationsresursers användning och utveckling”.

7 Johannesson, Kristin 2006, s. 40, 42, 58.
8 Ibid., s. 2, 58.
9 Gyllström, Charlotta 2007, s. 40.
10 Ibid., s. 45 f.
11 Ibid., s. 46.
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Barn, ungdomar och genusperspektiv: Magisteruppsatsers utgångspunkter och 
problemval av Jonas Söderholm undersöker biblioteks- och informationsvetenskapliga 
magisteruppsatser från perioden 1994-2006 ur ett perspektiv inspirerat av Thomas S. 
Kuhns teorier om paradigm och normalvetenskap. De analyserade texterna har samtliga 
ett genusperspektiv (vilket Söderholm denierar som ett ”samlingsbegrepp för 
akademiska perspektiv och förklaringsmodeller för observation och analys av 
genusstrukturella problemområden; exempelvis könsidentitet, könsmaktsordning, 
heteronormativitet och könsroller”12) och berör på olika sätt frågor om barns och 
ungdomars förhållande till litteratur och/eller bibliotek. Dels görs en kvantitativ studie 
av samtliga uppsatser med de denierade temana och dels en kvalitativ närläsning av 10 
utvalda uppsatser. Söderholms slutsats är dels att det nns en uppåtgående tendens i 
antalet genustematiska uppsatser under den studerade perioden, dels att det nns ett 
samband mellan hur angelägna författarna tycker att genusfrågor är och den grad 
uppsatsernas utgångspunkter bekräftas i sina analyser. Detta senare samband menar han 
i ett större perspektiv blir problematiskt då genusintressade forskare ”allt för tydligt 
framstår som en homogen, i inbördes samförstånd nickande grupp”13 och viktiga 
kritiska perspektiv riskerar att marginaliseras samtidigt som de genusinriktade 
studiernas trovärdighet kan ifrågasättas då de framstår som förutsägbara.

Då Söderholm delar upp de analyserade uppsatserna i sådana med explicita respektive 
implicita genusperspektiv ser han att de förstnämnda uttrycker en högre grad av 
personligt grundad angelägenhet, d.v.s. uppsatsförfattarna upplever själva ett 
engagemang för frågor rörande kön och ser detta engagemang som en drivkraft bakom 
sina val av ämnen. Uppsatserna med ett implicit genusperspektiv talar oftare om ett mer 
allmänt hållet intresse för ett relativt outforskat frågeställningskomplex.14 Detta kan 
kopplas, via ett resonemang om uppslag för vidare forskning, till frågan om relationen 
mellan den forskning uppsatserna är en del av och det samhälle forskningen är en del av. 
Söderholm menar att den angelägenhet de studerade uppsatsernas författare visar upp är 
en del av en större kritisk samhällskraft som hittills inte tagits så väl till vara inom B&I-
utbildningen, och efterlyser studier av ”tripolaritet[en] student-utbildning-samhälle” för 
att bättre förstå orsaker och samband kring de ämnes- och perspektivval uppsatserna är 
en produkt av.15 Att olika samhälleliga tendenser gör sig påminda i och påverkar 
forskningen är alltså något Söderholm ser som i grunden positivt, och han uttrycker 
också själv en tydlig angelägenhet för just genusfrågornas belysande.16 Som nämnts 
ovan menar han dock också att en ökad mångfald av röster, vad gäller olika sorters 
teoretiska perspektiv, är viktig för genustemats fortsatta utveckling inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen.

2.2. Studier av temat homosexualitet inom andra forskningsfält

Det har gjorts ett ertal studier av hur olika vetenskapliga discipliner behandlat frågor 
om homosexualitet. Framförallt har dessa riktat in sig på de medicinska, 
sexualvetenskapliga och psykologiska områdena, och då kunnat visa på hur diskurser 
inom dessa vetenskaper bidragit till att forma föreställningar om homosexuella 
identiteter som normavvikande och problematiska. Ofta tar studierna sin utgångspunkt i 

12 Söderholm, Jonas 2007, s. 10.
13 Ibid., s. 7.
14 Ibid., s. 59 f.
15 Ibid., s. 57.
16 Ibid., s. 7, 57.
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den tes losofen och idéhistorikern Michel Foucault drev i sitt verk Sexualitetens 
historia, att det var just läkare, sexologer och psykologer som etablerade de sexuella 
kategorierna under 1800-talets andra hälft. Genom att kartlägga vad som uppfattades 
som avvikande sexuella beteenden och klassicera dessa uppstod en ny diskursiv 
ordning på sexualitetens område. Enligt Foucault ck denna ordning konsekvenser 
också för hur människor i allmänhet upplevde sig själva och andra:

Den homosexuelle på 1800-talet har blivit en personlighet med ett förutet, en 
historia och en barndom, en karaktär, en livsform; en morfologi också, med en 
indiskret anatomi och kanske en mystisk fysiologi. Hans sexualitet genomsyrar 
hela hans person. (...) Sodomiten var en återfallsförbrytare, den homosexuelle 
är nu en art.17

Huvudfokus för denna sorts studier ligger alltså på ett relativt historiskt avstånd, även 
om det också nns exempel på studier av senare tids medicin. Då det, som jag nämnde 
ovan, rör sig om ett relativt omfattande antal studier, och de dessutom ofta angränsar till 
ett än mer omfattande fält av idé- och sedeshistoriska undersökningar av de sexuella 
identiteternas historia, bör följande urval framförallt ses som exemplierande 
illustrationer av bredare forskningstendenser, valda delvis utifrån min egen förförståelse 
av och kännedom om fältet.

Ett typfall av de texter som behandlar den äldre tidens medicin/sexualvetenskap/
psykologi (historiskt sett går vetenskaperna i mycket i varandra) kan här historikern 
Harry Oosterhuis Stepchildren of nature: Krafft-Ebing, psychiatry and the making of 
sexual identity få utgöra. Oosterhuis analyserar i boken hur den sexualvetenskaplige 
pionjären Richard von Krafft-Ebing under slutet av 1800-talet kom att forma 
föreställningar om inte bara homosexualitet utan i stort sett alla tänkbara ickenormativa 
sexuella praktiker och identiteter, framförallt genom det inytelserika verket 
Psychopathia sexualis. Även om utgångspunkten är att de sexuella identiteterna i någon 
mån skapades av psykiatriker som Krafft-Ebing, gör Oosterhuis en viss revidering i 
förhållande till Foucault, då han också menar att det är viktigt att se på hur ett 
omgivande samhälle och inte minst de ”avvikande” människor som kom i kontakt med 
dessa vetenskapsmän också påverkade den diskurs som utformades. “Sexual identities 
originated not only as medical inventions; changes in society as well as in the 
experience of self set the condition for their emergence.”18 Vetenskapen blir alltså i 
denna analys inte enbart ett instrument i disciplineringen av människor, utan mer 
komplext inbegripen i en sorts dialektik där också till exempel homosexuella själva 
utgör en kraft.

Den historiska tråden tas också upp av idéhistorikern och genusvetaren Jennifer Terry i 
hennes An American obsession: Science, medicine and homosexuality in modern 
society, men här spinns den vidare också in i vår tid. Även Terry tar fasta på hur de 
vetenskapliga diskurserna formas i samspel med omgivningen och då särskilt olika 
homosexuella aktörer. Där Oosterhuis koncentrerade sig på hur enskilda individer kom 
att påverka, genom att göra sina ömmande livsberättelser tillgängliga för vetenskapen, 
utgår dock Terry från en mer koniktbaserad analys. Den påverkan som sker, menar 
Terry, utgörs nämligen framförallt av en organiserad rörelse för homosexuellas 
rättigheter. Hon visar på hur det är genom att ifrågasätta heteronormativa antaganden 

17 Foucault, Michel [1976] 2002, s. 64 f.
18 Oosterhuis, Harry 2000, s. 14.
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inom den medicinska forskningen och verka för mer nyanserade representationer av 
homosexuella som en på många sätt konservativ vetenskap kommit att förändras. Denna 
kamp har inte bara skett inom vetenskapens egna rum och genom dess egna former, utan 
också i en mer allmän offentlighet och genom direkt aktion.19 På detta sätt framträder en 
mer skeptisk bild av den medicinska vetenskapen, som förstås som formad av ett 
genomgripande heteronormativt samhälle, medan det progressiva hoppet sätts till 
homosexuella själva och deras kollektiva strävanden. I Terrys analys lösgörs alltså 
homosexuella på ett radikalt sätt från en heteronormativ struktur, som förläggs någon 
annanstans: i samhället i stort eller hos en traditionell läkarveternskap.

Kulturantropologen och genusvetaren Ulrika Dahl har i rapporten ”Det viktiga är inte 
vad extremisterna tycker utan vad den stora majoriteten gör” gjort en sammanställning 
över forskning om homofobi och heteronormativitet, med särskilt fokus på svenska 
förhållanden. Även om Dahls intresse alltså riktar sig mot de diskriminerande och 
exkluderande strukturer som till exempel homosexuella utsätts för, berörs också 
vetenskapliga föreställningar om sexuella identiteter i hennes material och analys, 
varför jag här inkluderar rapporten. Dahl går igenom sex vetenskapliga discipliner 
(psykologi; sociologi och socialt arbete; juridik, rättsvetenskap och kriminologi; 
antropologi; etnologi; historia och idéhistoria), nio forskningsteman (såsom arbetsliv, 
folkhälsa, idrott och våld i samkönade relationer), myndighetsinitierade skrifter samt C- 
och D-uppsatser. Hon konstaterar att samtidigt som forskningen alltid riskerar att 
reproducera problematiska strukturer (som till exempel när homofobi ses som en 
individuell patologi snarare än ett större, strukturellt problem20) så har den också 
kommit att inuerats av ”en feministisk kritik av vetenskap och kunskap”21 och ”[i] takt 
med en allt tydligare HBT-aktivism och att HBT-personer syns i media synliggörs också 
homofobins uttryck och former i olika delar av samhället”.22 Det verkar alltså som att 
Dahl i viss mån följer den linje Terry skissade upp: det är först genom ingripanden 
”utifrån”, från någon sorts civilt samhälle, som vetenskapen kan åstadkomma något 
annat än konserverande av heteronormativa strukturer. Men samtidigt pekar Dahl också 
på de begränsningar som kommer av att de kritiska ansatserna från till exempel kvinno- 
eller HBT-rörelser i forskningsprocessen alltsomoftast kanaliseras genom statliga 
institutioner, och vidare att de redan från början kan bära på egna ideologiska 
skygglappar. Det tydligaste exemplet som ges är när den svenska jämställdhetspolitiken 
och -forskningen diskuteras, och Dahl menar att det är ett problem att den så ensidigt 
fokuserat på frågor om arbete och produktivitet och dessutom i sina analyser utgår från 
att det endast nns två kön, som framförallt förhåller sig till varandra.23 För att på ett 
positivt sätt kunna lösa sådana problem pekar slutligen Dahl på behovet av genus- och 
sexualitetsforskning som står oberoende av samhällsekonomiska och sakpolitiska mål, 
samt vikten av kritska analyser som inbegriper era maktdimensioner.24

I en artikel om svensk historisk forskning om homosexualitet menar historikern Jens 
Rydström att den forskningen har genomgått tre stadier från 1970-talet och framåt. Den 
tidiga perioden, som Rydström kategoriserar som “Ourstory”, karakteriserades av en 
vilja att komplettera den traditionella historieskrivningen med vad man menade var en 
undertryckt minoritets erfarenheter. Här står källstudier och föreställningen om att 

19 Terry, Jennifer 1999, s. 367 ff.
20 Dahl, Ulrika 2005, s. 18.
21 Ibid., s. 24.
22 Ibid., s. 28. HBT står för homosexuella, bisexuella och transpersoner.
23 Ibid., s. 24 f.
24 Ibid., s. 33 f.
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”upptäcka” historien – och framförallt de homosexuella – i centrum.25 Denna tradition är 
snarlik det som Rydström identierar som nästa fas: ”Essentialism”. Även här förutsätts 
de homosexuella nnas som en konstant historisk närvaro, men i förhållande till 
“Ourstory” intar man nu ett mer kritiskt förhållningssätt gentemot vad som ses som ett 
historiskt förtryck. Mot detta förtryck ser man också hur homosexuella själva genom 
historien har gjort motstånd och skapat alternativa sätt att leva.26 Slutligen formulerades 
också den ståndpunkt Rydström kallar ”Konstruktivism”. Här utgår historikerna från att 
sexuella begär genom historien har formats och uttryckt sig på så skiftande sätt att det 
blir anakronistiskt att tala om homosexualitet i andra tider än vår egen. Istället 
intresserar man sig för analyser av hur identiteter konstruerats i olika tider och på olika 
platser, vilka processer som drivit denna utveckling och vilka effekter de fått.27 

Rydström menar att dessa inriktningar förvisso har existerat sida vid sida, men 
framhåller ändå att den övergripande inriktningen har gått mot konstruktivism, särskilt i 
och med queerteorins genomslag från 1990-talets andra hälft. Queerteorin sägs också ha 
bidragit på ett betydande sätt genom att istället för att ifrågasätta och diskutera de 
avvikande kategorierna fokusera på de normativa mönster och institutioner som skapar 
dessa kategorier som just avvikande.28

Ett ifrågasättande av denna sorts schematiska och progressionsinriktade 
vetenskapshistoriogra görs dock av historikerna Sara Edenheim och Cecilia Persson, 
om än i en kontext av bredare genusvetenskap, och mer specikt genusvetenskaplig 
utbildning. De frågar sig om det inte nns andra sätt att framställa genusvetenskapen än 
”en evolutionär utveckling mot allt bättre feministiskt tänkande”29, en historiesyn de 
menar är alltför vanlig hos genusinriktade forskare. Det går att se tydliga paralleller 
mellan en sådan framåtskridande berättelse och Rydströms ovan redogjorda, där tidigare 
forskning påstås vara endimensionell och identitetsbekräftande, medan samtiden sägs 
präglas av reexiv kritik och mer komplexa förståelser av makt. Edenheim och Persson 
menar istället att det alltid pågått en kamp om tolkningsföreträde, att det alltid funnits en 
mångfald av perspektiv och att berättelser som målar en entydig bild av det förutna 
snarare bör ses som uttryck för ideologiska och diskursiva intressen i samtiden.30 Vad de 
förespråkar för att komma undan dessa problem är inte en mer komplett och komplex 
historieskrivning, en där ”alla” perspektiv skulle kunna inkluderas, utan istället en mer 
radikal och explicit utgångspunkt i nuet:

Kanske kan vi försöka ta den genealogiska ansatsen på allvar: vilka är dagens 
könsrelaterade problem? Vad berör studenterna personligt/politiskt idag? 
Vilken roll kan akademin spela som reproducent eller upplösare av dessa 
problem? (...) [E]ller för att göra det än mer intressant: ’vad innebär de allmänt 
formulerade lösningar som betonar autencitet, mångfald, rättvisa, tolerans och 
respekt?’, det vill säga alla dessa honnörsord som genomsyrar politiken i en 
värld smockfull av orättvisor. Det privilegium det innebär att formulera både 
problemen och lösningarna kan kanske på så sätt synliggöras istället för att 
befästas och naturaliseras.31

25 Rydström, Jens 2004, s. 209 f.
26 Ibid., s. 210 ff.
27 Ibid., s. 212 f.
28 Ibid., s. 222, 226 f.
29 Edenheim, Sara & Persson, Cecilia 2006, s. 9.
30 Ibid., s. 11.
31 Ibid., s. 13.
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Denna dekonstruerande ansats ligger på ett sätt i linje med de perspektiv Rydström 
identierar som de senaste, queerteoretiska, vilket blir tydligt när Edenheim och Persson 
diskuterar hur vetenskapen bör bli något annat än ”en identitetsskapande/bekräftande/ 
cementerande kunskapsproducent” och menar att föreställningen om fasta identiteter 
snarare är ett hinder för en köns- och sexualpolitiskt radikal rörelse än dess 
förutsättning.32 Men där Rydström förstår en sådan position som endast den senaste 
länken i en kronologiskt uppbyggd kedja vill Edenheim och Persson helt bryta med 
kronologin och hävda att kedjan i sig är en ideologisk konstruktion.

En liknande problematisering av (homo)sexualitetsforskningens historiogra görs av 
socialantropologen Fanny Ambjörnsson i boken Vad är queer?. Efter att själv ha gjort 
en historisk översikt av hur frågor om homosexualitet formulerats och agerats kring – en 
mer samhälleligt inriktad historik som dock i väsentligt korresponderar med den 
vetenskapliga, där identitetens centrala betydelse under senare tid sägs ha kommit att 
ifrågasättas33 – visar hon på hur det går att ”queera” också historieskrivningen, det vill 
säga framställa den på ett annat, destabiliserande sätt. Detta gör hon genom att visa på 
hur olika aspekter måste tonas ned eller helt osynliggöras för att bilden av ett linjärt 
framåtskridande ska framträda, och genom att se hur dessa förträngda aspekter visar på 
möjligheten av andra berättelser. De exempel Ambjörnsson fokuserar på är hur tidigare 
perioders aktivister använt sig av ironiska strategier för att ifrågasätta dels identiteter 
som sådana och dels heteronormativiteten som en ofrånkomlig utgångspunkt på ett sätt 
som mycket väl kan förstås som queert dekonstruerande, samt hur ett vitt, urbant, 
manligt och USA-centrerat perspektiv missar viktiga inuenser från exempelvis den 
amerikanska medborgarrättsrörelsen, svart feminism, landsbygdsaktivister eller den så 
kallade tredje världens teoretiker och aktivister.34

2.3. Relevans av tidigare forskning

Att samtliga tre uppsatser som behandlar studier av magisteruppsatser inom B&I är 
skrivna under de senaste två åren ck mig inledningsvis att fundera på möjliga brister i 
min sökstrategi: om det under två år skrivits tre arbeten på temat borde det väl 
åtminstone skrivits något under tidigare år. Men upprepade och varierade sökvägar 
ledde mig återigen fram till endast dessa tre, och då det även i arbetena i fråga bara 
hänvisas till dem av de tre som skrivits tidigare har jag jag nöjt mig med att konstatera 
att forskningsdelfältet uppenbarligen är i sitt vardande.

Av de tre texter som analyserar biblioteks- och informationsvetenskapliga uppsatser är 
det framförallt Söderholms jag ser som relevant för mitt eget arbete, dels då det är den 
som, i sin kvalitativa del, ligger närmast min egen metodologiska utgångspunkt, men 
framförallt för att det är den som tydligast ställer frågor om vetenskapens förhållande 
till omvärlden. (Att Söderholm dessutom valt att studera uppsatser med genustematik, 
något som ligger nära mitt område av sexualitetsfrågor, är kanske inte av avgörande vikt 
men underlättar ändå för mig när det gäller att se paralleller.) Även Gyllström berör 
förvisso relationen mellan forskning och samhälle, men endast som ett outvecklat 
konstaterande att det nns (vad som framstår som relativt okomplicerat kausala) 

32 Edenheim, Sara & Persson, Cecilia 2006, s. 14. För en utvecklad kritik av identitetspolitikens 
framstegspositivism i förhållande till svensk lagstiftning, se Edenheims doktorsavhandling: Edenheim, 
Sara 2005.

33 Ambjörnsson, Fanny 2006, s. 13 ff.
34 Ibid., s. 27 ff.
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samband. Den av Söderholm nämnda tripolariteten student-utbildning-samhälle, som i 
hans uppsats ses som den centrala arenan för kopplingar mellan vetenskap och omvärld, 
kommer jag i och för sig inte att studera närmre här, även om det går att se mitt intresse 
för hur diskurser (re)produceras i mitt material som ett perspektiv på frågan. Istället för 
att betrakta tripolariteten så att säga utifrån eller ovanifrån, och kartlägga den som en 
helhet, kan man se mitt arbete som en närstudie av ett utsnitt: relationen mellan 
studenternas texter (och alltså inte deras motiv, som Söderholm i och med hans 
fokusering på studenternas ”val” verkar tala om) och övergripande sexualitets- och 
identitetsdiskurser. En ytterligare tråd jag vill ta fasta på är hur Söderholm motiverar 
vikten av att kritiskt granska den vetenskap man är en del av. På samma sätt som han 
menar att det är viktigt med genusteoretisk forskning inom B&I-fältet, och att det just 
därför är av vikt att föra en kritisk diskussion om denna forsknings premisser och 
begränsningar, för att möjliggöra en än mer livaktig och mångfaldig vetenskap, menar 
jag att det förhåller sig med queerteoretisk forskning (eller forskning om betydelsen av 
sexualitet) inom B&I. En kritisk analys görs inte för att avfärda eller misskreditera, utan 
för att vidareutveckla och förbättra.

I studierna av hur andra vetenskapliga discipliner behandlat frågor om homosexualitet 
vill jag här framförallt peka på två aspekter som jag nner viktiga för mitt eget arbete. 
Den första är de olika perspektiv som lagts på relationen mellan kulturella/sociala 
strukturer och den forskning som bedrivits. Här går det grovt sett att identiera två 
tendenser: en emancipatorisk och en kritisk. Båda kan sägas se traditionell vetenskap 
som präglad av heteronormativa föreställningar, men drar därefter slutsatser på något 
olika sätt. Den emancipatoriska tendensen menar jag kännetecknas av att förhålla sig till 
den historiska vetenskapen som något relativt homogent; exempelvis menar Terry att 
medicinsk forskning och praktik i stort sett har varit negativ och fördömande i sitt 
förhållande till homosexualitet. Mot detta ställer man möjligheten av en ny vetenskap i 
”det godas” tjänst; en vetenskap som aktivt är en del av rörelsen för sexuell jämlikhet i 
det att den utgår från (exempelvis) homosexuella som fullvärdiga agenter vars 
erfarenheter och perspektiv kan bidra med något positivt. Dahl, som här får exempliera 
den kritiska tendensen, pekar även hon på en problematisk historisk tradition av 
heteronormativ forskning, men är till skillnad från en emancipatorisk hållning inte 
odelat positiv till den forskning som säger sig utgå från de (tidigare) marginaliserades 
position. Genom att se även denna forskning som bärare av ideologiska föreställningar 
möjliga att kritisera ur andra synvinklar suddas den tydliga gränsen mellan vad som 
skulle kunna kallas fördomsfull och frigjord vetenskap ut. Istället blir den väsentliga 
frågan ifall forskningen öppnar upp för vidare kritik eller befäster tidigare positioner 
och strukturer. Att jag här tecknar dessa tendenser något schematiskt och att de i vissa 
fall kan korsa och gå in i varandra är självklart, men som kontrasterande arketyper 
menar jag att de kan fylla en klargörande funktion.

Den andra aspekten jag vill belysa särskilt är periodiceringen och typologiseringen av 
forskning kring homosexualitet. Då mitt eget material sträcker sig över perioden 1975-
2007, just den period som ofta identierats som den mest dynamiska i sammanhanget, 
är det intressant att se vilka tolkningar som gjorts av strömningar inom andra 
forskningsfält under samma tid. En möjlighet vore att se i vilken mån mitt eget material 
överensstämmer med de tre stadier Rydström talar om. En sådan studie skulle dock 
kräva tydligare denitioner av särskiljande drag och möjligtvis försvåras av materialets 
relativa litenhet. Då jag dessutom i stort instämmer med Edenheims och Perssons 
kritiska anmärkningar på riskerna med historiograns linjära positivism och vikten av 
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att i varje analys se den funktion som skapas här och nu vill jag istället nöja mig med att 
förhålla mig till Rydströms indelningar som kategorier möjliga att, med Ambjörnssons 
ord, ”queera”.
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3. Metod och teori

I arbetet med mitt valda material kommer jag att använda mig av en diskursteoretisk 
modell inspirerad av de politiska teoretikerna Ernesto Laclau och Chantal Mouffe. Efter 
en översiktlig genomgång av några allmänna förståelser av och perspektiv på 
diskursbegreppet kommer jag här att redogöra för hur de menar att diskurser kan förstås 
och analyseras. I avsnitt 3.2 kommer jag sedan att gå igenom de queerteoretiska 
förståelser av sexualitet jag ser som relevanta för min analys.

3.1. Diskursteori

Föreställningen om språket som maktbärande och maktskapande är i någon mån central 
för alla diskursanalytiker, och något jag själv skriver under på som en förutsättning i 
detta arbete. Genom detta kan jag sägas anknyta till den tredje maktdimension Göran 
Bergström och Kristina Boréus presenterar i sin översikt av samhällsvetenskapliga 
textanalyser, ”makten över tanken”,35 alltså hur i mitt fall texter, genom formuleringar, 
fokus, utformning eller ämnesval, har makt att skapa föreställningar. Denna makt skulle, 
såsom Bergström och Boréus denierar den, kunna denieras som ideologisk, i en 
specik bemärkelse. För mig är det viktigt att här göra en viss precisering av hur jag 
tagit till mig denna maktförståelse. Traditionellt brukar nämligen ideologianalyser 
ställas i viss kontrast till teorier om diskurser,36 där ideologibegreppet knyts till en 
marxistisk föreställning om åtskillnad mellan ett samhälles ekonomiska bas och dess 
kulturella överbyggnad, och ideologins ses som endast en förmedlad och förvanskande 
instans av de grundläggande och faktiska ekonomiska förhållandena. Detta sägs leda till 
en enkelriktad förståelse av text där det alltid nns en underliggande verklighet, ett dolt 
intresse som en forskare eller kritiker kan få tillträde till. Det är på detta sätt jag menar 
att Bergström och Boréus tredje maktdimension kan tolkas som en ideologisk sådan, 
vilket blir tydligt när de menar att ”makten över tanken” förmår människor att ”agera på 
ett sätt som egentligen inte alls ligger i deras intresse”.37Mot detta ställs diskursen som 
en föreställning om språket som i sig konstituerande av världen, ett förhållningssätt som 
också innebär att maktförhållanden inte alltid är endimensionella eller denitiva utan 
snarare utspridda, decentrerade och rörliga. Forskarens uppgift blir då inte heller att 
”avslöja” någon underliggande sanning, utan snarare visa på hur det går att tolka 
diskursens funktioner och effekter. Jag vill här inte påstå mig kunna göra någon särskilt 
djuplodande redogörelse för hur man på bästa sätt navigerar mellan ideologi- eller 
diskursanalys, utan nöjer mig med att stå fast vid ett användande av diskursbegreppet, 
samtidigt som jag också kan se hur frågor kring makt också kan förstås mer komplext 
även inom en ideologikritisk analys.38

Siv Fahlgren, forskare inom socialt arbete och genusvetenskap, formulerar diskurs-
analysens uppgift, i relation till diskussionen ovan, som att den ”syftar till att omvandla 
tro till misstro snarare än till att ersätta ’falska sanningar’ med i någon mening bättre 
eller ’sannare sanningar’”.39 För att tydliggöra hur detta låter sig göras i en analys av just 
vetenskapliga texter, där föreställningar om ”sanning” kanske är särskilt påtagliga, 

35 Bergström, Göran & Boréus, Kristina 2000, s. 13.
36 Se t.ex. Mills Sara 2004 s. 26 ff. varifrån följande presentation hämtats.
37 Bergström, Göran & Boréus, Kristina 2000, s. 13.
38 Se Mills, Sara 2004, s. 42, 93 för redogörelser av hur Slavoj Žižek och Rosemary Hennessy utvecklar 

nyanserande ideologiförståelser.
39 Fahlgren, Siv 1998, s. [1].

14



poängterar hon vidare att vetenskapen inte bör ses som något skilt från större system av 
ideologi och makt: den opererar alltid i och begripliggörs av ett omgivande samhälle.40 

Det är alltså inte av någon direkt avgörande betydelse huruvida en text förstås som 
varande ”vetenskaplig” eller ”vardaglig” (även om det kan ha betydelse för de diskurser 
man ser den som anknytande till), det väsentliga är att alla framställningar av världen 
också i viss mån skapar effekter som formar och omformar den.41

I sin analysmodell använder sig Laclau och Mouffe av en rad specika termer.42 Jag 
kommer här att presentera och diskutera några av dem, som blir särskilt användbara för 
mig: mästersignikant, ekvivalenskedja samt vad Marianne Winther Jørgensen och 
Louise Phillips sammanfattar som teorier om gruppbildning. Alla dessa relaterar till 
konstruerandet av diskursiva identiteter, vilket gör dem lämpade för min undersökning 
av hur mitt material framställer homosexualitet och en homosexuell identitetsposition. 
Även Bergström och Boréus framhåller att diskursanalys överlag är ”lämplig när frågor 
om social identitet ställs”43 då den möjliggör en förståelse av dessa identiteter som 
diskursivt konstruerade snarare än förgivettagna, stabila kategorier. Laclau och Mouffe 
presenterar också andra begrepp, för olika analytiska nivåer eller sfärer: där
mästersignikanten betecknar en identitetsmässig struktur kallas en mer övergripande 
diskursiv44 knutpunkt för nodalpunkt och organiseringen av sociala rum sker genom 
myter. Winther Jørgensen och Phillips ger i sin genomgång av modellen följande 
konkretiserande exempel: ”man” är en mästersignikant organiserande identitet, ”liberal 
demokrati” en nodalpunkt i en samhällsdiskurs och ”väst” en myt som organiserar det 
sociala rummet.45 Det går vidare att hävda att alla dessa nivåer i sin tur är 
sammanlänkade och beroende av varandra, vilket jag snart kommer att återkomma till.

Mästersignikanterna, som i mitt fall kan vara ”homosexuell”, ”ata” eller ”bög”, är 
enligt Laclau och Mouffe tomma begrepp, de har ingen bestämd betydelse utan får 
mening först då de sätts i samband med andra begrepp, i vad som med den 
diskursteoretiska terminologin kallas artikulation. Denna process av teckenorganisering 
och teckenomförhandling speciceras med termer som:
• element (”de tecken som inte slutgiltigt fått sin mening xerad, de tecken som är 

mångtydiga”46)
• ytande signikant (”de tecken som olika diskurser försöker ge innehåll på just sitt 

sätt”47)
• moment (de elementtecken som xerats i betydelse)
• diskurs, som är det övergripande system som strävar efter att göra elementen till 

stabila moment i sin egen ordning.48

Jag kommer här inte att fördjupa mig i alla detaljer av denna process eller de ovan 

40 Fahlgren, Siv 1998, s. 23 f.
41 Ibid., s. 76 f.
42 Då det är just denna begreppsapparat jag är intresserad av, och då det har påpekats att Laclau och 

Mouffe inte utför empiriska analyser av det slag exempelvis jag här är intresserad av, utan rör sig på 
ett mer abstrakt plan (Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise 2000, s.57; se även Bergström, 
Göran & Boréus, Kristina 2000, s 237.), kommer jag att använda mig av de presentatationer som ges 
av diskursteorin i metodinriktade handböcker snarare än vända mig direkt till Laclau och Mouffe.

43 Bergström, Göran & Boréus, Kristina 2000, s. 237.
44 Här vill jag lägga särskilt tyngdpunkt på just ”övergripande”, då jag använder termen ”diskursiv” för 

att beskriva processer även på det förstnämnda, identitetsmässiga, planet.
45 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise 2000, s. 57.
46 Ibid., s. 34.
47 Ibid., s. 35.
48 Ibid., s. 35 f.
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presenterade begreppen ”nodalpunkt” och ”myt”, utan inrikta mig på det delsystem som 
direkt rör förståelsen av identitetskonstruktioner: hur mästersignikanter blir delar av 
ekvivalenskedjor samt den förståelse av representation Laclau och Mouffe presenterar.

Den specika artikulation som utförs i en text skapar vad Laclau och Mouffe kallar 
ekvivalenskedjor mellan tecken, vilket innebär att betydelser mejslas ut i förhållande till 
en rad andra tecken, beroende på vad som ses som sammanhörande och inte 
sammanhörande. Winther Jørgensen och Phillips ger återigen ett exempel med ”man” 
som, menar de, en allmän diskurs kopplar positivt till ”’styrka’ och ’fotboll’ (och 
mycket annat) och ställer (...) mot ’kvinna’ och ’passiv’ och ’stickning’”.49 Här kan vi 
alltså se att de tecken som rör identiteter inte enbart relaterar till varandra, utan i lika 
hög grad till de tecken som rör övergripande diskurser eller sociala rum. Att jag valt att 
inrikta mig på det som mest direkt rör identiteter bör därför ses endast som en ingång 
till materialet, inte som att det endast är dessa identiteter och ingenting annat jag 
kommer att diskutera. Det är just de kopplingar som knyts mellan identiteterna och 
andra föreställningar som intresserar mig.

I Laclau och Mouffes analys, kan vi alltså se. är en identitet aldrig naturlig eller given: 
den skapas i processer knutna till skiftande sociala institutioner och maktrelationer. När 
sedan individuella identiteter sammanförs till kollektiva sker ytterligare en politisk 
överlagring, då också gruppbildning sker diskursivt snarare än följer av naturlighet. Den 
gemenskap gruppen tillskrivs skapas ”genom att vissa identitetsmöjligheter framhävs 
som relevanta och andra ignoreras”.50 På så sätt ställs gruppen i kontrast till andra 
grupper samtidigt som dess interna heterogenitet undertrycks. Enligt Laclau och 
Mouffes modell sker detta genom representation, det vill säga när ”någon talar om eller 
till en grupp eller på en grupps vägnar”.51 Huvudsakligen talar Laclau och Mouffe om 
formell politisk representation, alltså sådan som sker i parlament eller hos politiska 
grupperingar, men det går också att använda termen i en vidare bemärkelse, vilket jag 
gör då jag menar att det försiggår en representation också i de texter som är föremål för 
min egen analys. Det är genom denna representation som, såsom min inledande 
frågeställning är formulerad, diskurserna om homosexualitet framträder i texterna. 
Framträdandet förutsätter alltså här inte någon underliggande struktur eller natur som så 
att säga träder fram igenom texten, utan innebär ett diskursivt formerande.

I min analys kommer jag alltså att behandla de identitetsbegrepp som relaterar till 
homosexualitet, såsom ”homosexuell”, ”ata” eller ”bög”, som mästersignikanter. Jag 
undersöker hur dessa i texterna fungerar som ytande signikanter, det vill säga något 
som texten strävar efter att ge en för det specika sammanhanget fungerande betydelse. 
Jag analyserar hur detta sker genom att se till hur det skapas ekvivalenskedjor där
signikanterna genom positiva eller negativa associationer kopplas till andra begrepp. 
Sammantaget kan detta ses som en analys av hur texterna skapar en representation av 
homosexuelitet, en representation vars identitetspolitiska implikationer problematiseras.

Slutligen vill jag kort diskutera det sätt på vilket Laclau och Mouffes diskursteori ställts 
i kontrast till den kritiska diskursanalys som förknippas med Norman Fairclough, samt 
hur jag vill försöka positionera min egen analys i förhållande till denna kontrastering. 
Winther Jørgensen och Phillips denierar det kritiska i Faircloughs analys som ”att den 

49 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise 2000, s. 50.
50 Ibid., s. 51 f.
51 Ibid., s. 52.
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ser det som sin uppgift att klarlägga den diskursiva praktikens roll i upprätthållandet av 
den sociala värld (...) som innebär ojämlika maktförhållanden”, samt att dess syfte är att 
bidra till en förändring av dessa förhållanden i riktning mot större jämlikhet.52 En sådan 
förståelse av vad kritik är kräver alltså normativa ställningstaganden hos forskaren, 
samtidigt som den placerar den sociala världen i en position av relativ autonomi 
gentemot de diskurser som analyseras. Men om en politisk ambition av emancipation 
alltså förknippas med Fairclough, betyder det att en analys trogen Laclau och Mouffe å 
andra sidan underförstått är en resignation inför en diskursernas relativism? Från en 
utgångspunkt inspirerad av losofen Michel Foucault går problemet att se på ett annat 
sätt. Ur detta perspektiv blir kritiken möjlig som något immanent i en analys, snarare än 
en separerad måttstock enligt vilken forskningen bör mätas. I ett samtal med lingvisten 
och den politiske teoretikern Noam Chomsky diskuterar Foucault de möjliga grunderna 
för politiskt motstånd. Apropå Chomskys hänvisande till en ideal rättvisa, en rättvisa 
som framställs som grunden för en kritisk forskares politiska strävanden, invänder han:

It is true that in all social struggles, there is a question of ‘justice’. To put it 
more precisely, the ght against class justice, against its injustice, is always 
part of the social struggle (...) But if justice is at stake in a struggle, then it is as 
an instrument of power; it is not in the hope that nally one day, in this or 
another society, people will be rewarded according to their merits, or punished 
according to their faults. Rather than thinking of the social struggle in terms of 
‘justice’, one has to emphasise justice in terms of the social struggle.53

För Foucault är alltså inte rättvisa något självständigt existerande mot vilket en kritiskt 
medveten analytiker har att sträva, utan snarast ett strategiskt verktyg att använda i en 
pågående kamp. Det kan verka cyniskt, kanske särskilt då svaret på Chomskys följande 
invändning om vikten av moralisk rättfärdighet blir “One makes war to win, not 
because it is just”54, men jag vill mena att det nns fruktbara aspekter av detta 
perspektiv. Även om det självrättfärdigande kriget kan ses som en synnerligen 
problematisk metafor ser jag nämligen något positivt i rörelsen bort från ett 
essentialiserande av den rättvisa kritiken sägs vilja nå. Det handlar om att förskjuta 
grunden för vad som utgör kritik, så att den också vänds mot sig själv och på så sätt blir 
än mer radikal. Filosofen Judith Butler utvecklar tankegångarna i en artikel om 
Foucault:

(...) the primary task of critique will not be to evaluate whether its objects – 
social conditions, practices, forms of knowledge, power, and discourse – are 
good or bad, valued highly or demeaned, but to bring into relief the very 
framework of evaluation itself.55

Genom att på detta sätt förstå objektet för kritik inte som något separerat från den 
position varifrån man kritiserar, utan som en ram som också inbegriper kritikern – det 
skulle kunna gå att kalla det diskurs i stället för ramverk – öppnar denna förståelse upp 
för en oavslutat demokratisk process, där även kritikerns roll i skapandet och 
upprätthållandet av problematiska strukturer kan komma att bearbetas. Kriget förs också 
mot en själv, inte för att det är rättvist utan för att det nns en möjlighet att bli något 
annat. Det är i denna bemärkelse jag vill kalla min analys kritisk, vilket också 

52 Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise 2000, s. 69.
53 Chomsky, Noam & Foucault, Michel 1974, s. 180.
54 Ibid., s. 182.
55 Butler, Judith [2001] 2004, s. 306 f.
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paradoxalt nog betyder att jag har en viss sympati gentemot de texter jag valt: på samma 
sätt som jag ser dem inbegripna i maktdiskurser, kommer också den här texten att vara 
öppen för kritik. 

3.2. Queer

För att visa på hur frågor om sexualitet går att förstå som knutna till samhälleliga 
strukturer och diskursiva maktordningar, snarare än något som enbart rör den enskilda 
individens privatliv och psykologi, vill jag nu vända mig till de analyser som ryms 
under beteckningen queerteori. Ingången till detta görs via en bredare feministiskt 
inspirerad förståelse av det samhälleliga och en övergripande redogörelse av 
kontrasterande perspektiv på just (homo)sexuella identiteter.

Till det samhälleliga räknar jag i detta arbete inte bara (eller ens främst) juridiska 
regelverk, arbetsmarknad, parlamentariska processer eller andra institutionaliserade 
strukturer. Förvisso är det viktigt att sätta in en text även i en sådan kontext: under vilka 
institutionella omständigheter möjliggjordes den? Men ett ensidigt fokus på sådana 
”hårda” förhållanden förbigår andra viktiga aspekter av människans sociala tillvaro. I 
linje med bland annat många feministiska samhällsvetare56 vill jag vidga förståelsen av 
det samhälleliga till att inkludera identitetsformeringar, subjektsuppfattningar, språkliga 
och relationella normer, ja allt som har med hur vi fungerar tillsammans som sociala 
varelser att göra. Själva handlingen att dra en gräns för där det politiska (eller socialt 
relevanta) slutar och det privata (eller naturliga) börjar menar jag alltså är politisk, och 
som sådan omstridd och kontingent. Även om ett sådant synsätt ofta förknippas med en 
poststrukturalistisk position kan det vara på sin plats att, som feministen och 
queerteoretikern Judith Butler gör, påminna om hur kritiken också har en annan historia:

Av vilken anledning skulle en rörelse som söker kritisera och förändra 
sexualitetens sociala reglering inte betraktas som väsentlig för den politiska 
ekonomins verksamhet? Att sådan kritik och sådant förändringsarbete har 
central betydelse för det materialistiska projektet var i själva verket ett 
huvudargument för dem som var intresserade att sammanföra marxism och 
psykoanalys på 1970- och 1980-talen. Argumentet var utan tvekan inspirerat av 
Engels och Marx själva och deras tes att ’produktionssätt’ måste omfatta även 
sociala förbindelser.57

För mig innebär detta att min analys riktar in sig på hur föreställningar om sexualitet 
produceras i examensarbeten och uppsatser från biblioteks- och 
informationsvetenskapliga utbildningar. Detta som exempel på hur samhällsstrukturerna 
inte bara framträder, utan också skapas, i texten.

Det är inte bara homosexualitetens relation till samhälle och politik som går att se på 
olika sätt. Även det som skulle kunna kallas homosexualitetens ontologiska status är en 
omtvistad fråga. Grovt sett kan man tala om två olika förhållningssätt: ett essentialistiskt 
och ett konstruktivistiskt.58 En essentialistisk syn på homosexualitet innebär att det 
sexuella begäret förstås som en i individen fast förankrad essens, en ofrånkomlig kärna, 
som inte sällan betraktas som biologiskt betingad. En konsekvens av detta är att 

56 Se t. ex. Wendt Höjer, Maria & Åse, Cecilia 1999
57 Butler, Judith 2005, s. 247.
58 Rosenberg, Tiina 2002, s. 23 ff.; för en inspirerande problematisering av uppdelningen, se Fuss, Diana 

1989, s.1-21.
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homosexualiteten betraktas som en given, historiskt oföränderlig storhet. Att fråga sig 
vad en homosexuell person är eller vad homosexualitet betyder blir i ett essentialistiskt 
sammanhang något ganska onödigt, samtidigt som svaren ständigt förutsätts: 
homosexuell är den som är predisponerad till emotionellt och sexuellt begär till personer 
av samma kön och homosexualitet är denna persons sexuella läggning. Denna grupp 
människor kan sedan leva under olika samhälleliga förhållanden, vara mer eller mindre 
förtryckta eller accepterade, diskriminerade eller jämställda. Det väsentliga för 
essentialisten är att de alltid nns på ett oproblematiskt sätt.

En konstruktivistisk förståelse, å andra sidan, tar fasta på och problematiserar just de 
frågor essentialismen tar för givna, och tar inte en slutgiltig homosexuell identitet för 
given. Hur kommer det sig att vi frågar vem som är homosexuell, och vad får sådana 
frågor för konsekvenser? Subjektet är för konstruktivisten inte en prediskursiv orsak, 
utan ett resultat av en mängd konstruktioner: sociala, språkliga, relationella. Det är 
vidare viktigt att förstå dessa konstruktioner som oavslutade processer, så i egentlig 
mening är subjektet inte ens ett resultat, utan ett pågående, öppet arbete. Där 
essentialisten ser sociala sammanhang som verkande utanför eller på individen menar 
konstruktivisten att dessa sammanhang uttrycks i och genom individen, de lämnar spår 
och och möjliggör strategier och motstrategier och konstituerar sammantagna en 
historiskt kontingent identitet. Det är till detta konstruktivistiska synsätt jag ansluter mig 
då jag betraktar mitt material, inte som återspeglande någon absolut, sammanhängande 
eller oföränderlig verklighet vad gäller begreppet homosexualitet, utan som kulturella 
uttryck av ett komplext och föränderligt socialt fält, uttryck möjliga att problematisera.

Den konstruktivistiska positionen har kommit att förknippas med en teoribildning (och, 
bör det poängteras, också en aktivistisk strömning) runt begreppet queer. Det brukar 
ofta framhållas att detta fält ingalunda utgörs av en enhetlig teori eller någon analytisk 
samstämmighet. Socialantropologen Fanny Ambjörnsson formulerar det som att 
”begreppet inte är en gång för alla xerat, utan snarare yter mellan olika innebörder 
beroende på sammanhang, politisk hemvist och personlig erfarenhet”.59 De 
gemensamma nämnarna för vad som ändå samlas under rubriken queerteori 
sammanfattar Ambjörnsson i fyra centrala teman:
• Heteronormativitet, alltså ett intresse för att analysera ”de institutioner, lagar, 

strukturer, relationer och handlingar som upprätthåller heterosexualiteten som något 
enhetligt, naturligt och allomfattande”.60

• Sexualitet, eller mer precist ”diskussionen om normalitet och sexualitet. Vad räknas 
som normalt sexuellt beteende (...)? Bör sexualitet se ut på ett visst sätt för att vara 
okej? Hur uttrycks makt genom våra föreställningar om ’bra’ och ’dålig’ sex?”61

• Genus, det vill säga ”hur föreställningar om manligt och kvinnligt bygger på – och 
förutsätter – en normerande heterosexualitet.”62

• Trans, vilket här betyder att queerteoretiska ansatser utgår från ”identiteters 
inneboende föränderlighet, ambivalens och instabilitet”63 och ser dessa identiteter 
som ständigt återskapade och inte essentiella, vilket också leder till ”möjligheter till 
förändring och subversivitet.”64

59 Ambjörnsson, Fanny 2006, s. 31.
60 Ibid., s. 52.
61 Ibid., s. 49.
62 Ibid., s. 49.
63 Ibid., s. 49.
64 Ibid., s. 49.
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I vad som ofta refereras till som den artikel som introducerade queerteorin i Sverige 
använder Don Kulick, även han socialantropolog, en något annan minimidenition av 
vad som utgör queerteorins kärna. Kulick skriver att queera perspektiv kännetecknas av 
att ”de alla betraktar den normativa heterosexualiteten som ett problem som borde 
förklaras”,65 vilket kan ses som synonymt med Ambjörnssons första punkt. Detta fokus 
på den problematiska heterosexualiteten kan ses både som ett strategiskt svar på en lång 
tradition av heteronormativt ifrågasättande av homosexualiteten, dess orsaker, uttryck 
och konsekvenser, och som en kritik av tidigare forskning kring (homo)sexuella 
identiteter, där kategorier, som jag diskuterade ovan i avsnitt 2.2, ofta setts som på 
förhand givna och forskaren sett som sin uppgift att exempelvis lyfta fram 
homosexuellas erfarenheter och historia. Även om jag håller med om att den normativa 
heterosexualiteten ”borde förklaras” ser jag här Ambjörnssons tematiseringar som mer 
användbara, då de öppnar upp för en vidare kritisk analys av identitetsdiskurser per se. 
Som jag ser det ifrågasätter ett queert projekt värt namnet inte bara den normativa 
heterosexualitetens privilegierade status, utan de villkor under vilka alla sexuella 
kategorier (re)produceras.

Frågan om sexualitetens relation till könet, den som anspelas på i Ambjörnssons tredje 
tema ovan, har också den varit livligt diskuterad, såväl inom medicinen och psykologin 
som hos samhällsvetenskapligt inriktade feminister och queerteoretiska tänkare och 
aktivister. Här vill jag slutligen kort försöka positionera mig inom den senare 
diskussionen. Gayle Rubin, en amerikansk socialantropolog, menade i sin text “The
trafc in women” från 1975 att heterosexualiteten som en social konstruktion vilade på 
tre ben:
• Förstärkandet av skillnader.
• Isärhållandet av maskulint och feminint kön och deras heterosexuella förbindelse.
• Tabut  mot alla andra sexuella arrangemang.
Sammantaget skapade detta “the sex/gender system”.66 Senare reviderade hon denna 
framställning något för att mer betona den relativa autonomin hos regleringen av den 
sexuella ordningen. I denna senare framställning fokuserar hon på vad hon kallar “the 
sex hierarchy”, där den nuvarande (västerländska, bör kanske tilläggas) dominerande 
ordningen premierar ”nt sex”, d.v.s. heterosexuellt, monogamt, reproduktivt sex inom 
äktenskapet, medan ”fult sex” (transvestism, fetischism, sadomasochism, prostitution) 
stigmatiseras, och sådant som onani och stabila homosexuella förhållanden nns 
någonstans i en omtvistad gråskala i mitten.67 Om denna revidering kan ses som ett 
närmande mot sexualitetspolen på en tänkt sexualitet/kön-skala, nns det också de som 
samlar sig mer entydigt vid den andra. Feminister som förespråkar lesbianism som en 
politisk strategi mot ett patriarkalt samhälle kan sägas underordna sexualiteten frågan 
om kön, då varje sexuell praktik i grunden ses som antingen understödjande eller 
hotande könsmaktsordningen.68 Denna spänning mellan å ena sidan en analys som 
verkar utesluta en förståelse av hur varje position blir bekönad, och å andra sidan en 
ståndpunkt som riskerar dölja varje annan maktaspekt under detta bekönande, hanterar 
Judith Butler så här:

Om vi slutligen kan enas om att sexualitet är omöjlig att förenkla till genus, 
eller genus till sexualitet, måste vi fortfarande insistera på deras inbördes 

65 Kulick, Don 1996, s. 9.
66 Laskar, Pia 2005, s. 11 f.
67 Rubin, Gayle [1984] 1998, s. 108 ff.; för en (implicit) tillämpning av teorin, se t. ex. Wasniowski, 

Andréaz 2007.
68 Richardson, Diane 2000, s. 21.
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relation. Om genus är mer än ett stigma, en etikett människan bär, så är det en 
normativ institution som söker styra de sexuella uttryck som utmanar de 
normativa gränserna för genus. Då är genus ett medel genom vilket reglering 
av sexualitet äger rum.69

Jag vill inte slutgiltigt deniera vad jag menar den exakta relationen mellan kön och 
sexualitet är, utan nöjer mig här med att hålla spänningen i rörelse, medveten om dess 
komplexitet. De tolkningar jag gör av texterna bör inte heller ses som denitiv, utan ett 
försök att ställa dem i ett förhoppningsvis något förklarande sken, men bara utifrån en 
av alla möjliga vinklar.

69 Butler, Judith 2005, s. 310 f.
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4. Resultatredovisning

I detta kapitel kommer jag att redogöra för de texter som utgör mitt material och hur jag 
menar att de belyses av mina frågeställningar. Varje text presenteras först kortfattat, och 
i de fall det är aktuellt gör jag en preciserande avgränsning av vilka delar av arbetena 
jag ser som aktuella för min analys. Efter detta följer analyserande och kommenterande 
sammanfattningar av de aspekter i texten jag ser knyta an till mina frågeställningar. 
Detta görs dock utan att jag explicit använder mig av den diskursanalytiska terminologi 
som diskuterades i avsnitt 3.1, även om de teoretiska förutsättningarna och 
konsekvenserna av diskursteorin givetvis impliceras. I kapitel 5 kommer jag att 
återvända till en mer systematiserad diskursanalys, där texterna också jämförs med 
varandra. De frågeställningar som berörs i detta kapitel är de preciserande till min första 
huvudfråga, alltså hur diskurser om homosexualitet framträder utifrån teman som 
likhet/skillnad, essens/konstruktion, könsuppfattningar och den samhälleliga situationen 
för homosexuella. I redogörelsen kommer det att visa sig att dessa frågor – framförallt 
då de rörande likhet/skillnad och essens/konstruktion – yter in i varandra något, men 
min förhoppning är att temana ändå ska framträda någorlunda tydligt. I några fall visar 
sig också materialet inte ge täckning åt samtliga teman. Vad gäller min frågeställning 
om en eventuell diskursiv förändring över tid kommer den att behandlas i kapitel 5.

4.1. Homosexualitet: En bibliogra

Det äldsta av de arbeten jag har valt är Homosexualitet: En bibliogra. Det är en 
omfattande sammanställning av facklitteratur, tidskriftsartiklar, skönlitteratur, biograer 
och offentliga tryck med fokus på perioden 1965-1975. Arbetet inleds med en utförlig 
inledning med rubriken ”Homosexualitet – en översikt av förhållanden”. Det är denna 
inledning jag här behandlar som mitt material. Till stora delar består inledningen av 
ganska långa citat från olika källor. Då dessa citat står okommenterade, vilket kan antas 
betyda att författaren använder dem för att framställa teorier, argument och förståelser 
han också ser som ”sina egna”, väljer jag att betrakta dem som tillhörande texten.

Texten inleds med en motivering till varför författaren anser sig behöva ge en så utförlig 
introduktion. Det menas att ”materialet till stor del utmärks av en fördomsfull och 
tendensiös inställning” och att ämnet ”under lång tid varit tabu-belagt”.70 Mot denna 
fördomsfulla tystnad ställs senare vad som beskrivs som ”högklassig” vetenskap och 
forskning.71 Skillnaden mellan de båda denieras som att den senare ska vara 
värderingsfri, vilket underförstått verkar innebära fri från negativa värderingar. En 
annan, men i viss mån parallell, motvikt till fördomarna är den organiserade kampen för 
och av de homosexuella själva. Denna konikt mellan stolthet och fördom, presenterad 
som en dualism mellan rätt och fel, är något jag kommer att få skäl att återvända till.

Även om det i mångt och mycket är en negativ bild av situationen för homosexuella 
som målas upp, nns det en tydlig hoppfullhet och föreställning om framsteg i texten. 
Denna progressiva utveckling knyts till det arbete homosexuella själva utfört, och hur 
detta bekämpat äldre tiders fördomar. Utvecklingen konkretiseras i en genomgång av 
olika länders juridiska förhållanden, där det menas att i Sverige ”råder ett jämförelsevis 
litet lagligt förtryck”, och att lagens ”diskriminering nu väntas försvinna i och med att 

70 Melin, Olle-Petter 1975, s. (1).
71 Ibid., s. ix.
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sexualbrottsutredningen i december 1975 lägger fram sitt betänkande”.72 Genom att på 
detta sätt skapa kontraster mellan förutet (som knyts till förtryck) och framtid 
(associerat med frihet), och samtidigt koppla en sådan progression till ett medvetande-
höjande arbete, framstår också texten själv som på en gång rättfärdig och oundviklig.

Under rubriken ”Vad är homosexualitet?” framträder en spännande paradox kring 
föreställningar om likhet och särart. Å ena sidan argumenteras mot samhällets 
fokusering på det sexuella hos homosexuella genom att lyfta fram hur homosexualiteten 
”ofta också har andra, djupgående, personlighetsingripande aspekter”. Här framhålls 
alltså en – förvisso odenierad, men ”djupgående” – homosexuell särskillnad i syfte att 
kritisera vad som framställs som en endimensionell och skandaliserande sexxering. 
Redan i stycket under poängteras å andra sidan att det ”inte [nns] mer som skiljer 
homosexuella från andra grupper av människor med andra sexuella inriktningar”.73 

Detta går att läsa, och skrivs sedan rakt ut, som att homosexuella är lika de hetero-
sexuella74, men man skulle också kunna se formuleringen ”andra sexuella inriktningar” 
som en öppning som gör motstånd mot en kategorisering baserad på dualismer (som 
homosexualitet/heterosexualitet). Någon möjlig spänning i förhållandet mellan de två 
påståendena talas det hur som helst inte om, och i avsnittet ”Forskningen” framstår det 
som att betonandet av likhet mellan homo- och heterosexuella är en självklarhet för den 
”högklassiga” vetenskapen.75 Frågan om likhet eller olikhet kan alltså snarast förstås 
som strategiskt underordnad projektet att motverka fördomar. När det passar detta högre 
syfte framhålls särskillnad, och när det behövs poängteras likhet. Min poäng här är inte 
att underkänna texten som inkonsekvent. Snarare vill jag visa på hur det kan sägas vara 
något annat som sägs med dessa argument, och hur texten, trots sina uttalade ambitioner 
att tydligt klarlägga, är öppen för omtolkningar och destabiliserande läsningar.

Att det nns mer eller mindre medvetna tvetydigheter i texten gör sig också bemärkt i 
fråga om kön. Ingenstans i texten nämns lesbiska särskilt, förutom i två korta passager, 
en om den amerikanska Kinsey-undersökningen och en om kvinnor inom försvaret.76 

Istället sker gång på gång en betydelseglidning som innebär att ”homosexuella” 
kommer att betyda ”homosexuella män”. Jag ger här bara ett exempel på hur 
(o)märkligt detta sker: ”Till denna myt hör också föreställningen, att de homosexuella 
med förkärlek orienterar sig mot kvinnliga yrken”.77 Möjligtvis går detta att förstå som 
att det rör sig om två parallella begrepp: homosexuella respektive lesbiska, även om det 
aldrig uttryckligen sägs eller relationen mellan dem reds ut. En sådan lösning skulle 
också förutsätta en manlig norm i och med att ”homosexuell” skulle komma att 
samtidigt stå som en övergripande kategori och som en beteckning av just en man inom 
kategorin. Som med så många andra resonemang i arbetet nns dock även här en 
spännande ambivalens, som aldrig riktigt avgörs. Det är framförallt i det avslutande 
avsnittet, ”Utsikter”, som detta blir tydligt. Där ställs frågan om varför ”den feminint 
lagde mannen väcker en särskild animositet och placeras lägst i värderingshierarkin 
både av heterosexuella och homosexuella män”.78 Svaret ges i en hypotes om att den 
traditionella maskuliniteten innebär en obalans vad gäller en föreställt allmänmänsklig 
avvägning mellan dominans och underkastelse. Denna obalans, där dominansen tagit 

72 Melin, Olle-Petter 1975, s. xi.
73 Ibid., s. iii.
74 Ibid., s. iii, x.
75 Ibid., s. ix.
76 Ibid., s. i, vii.
77 Ibid., s. v.
78 Ibid., s. xi.
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överhanden och skapat en rädsla för vad som ses som kvinnligt, ifrågasätts och ses som 
mycket problematisk. Så även om man kan säga att det är en oreekterat manlig röst 
som talar i texten är det en manlig röst som åtminstone reekterar över sig själv.

4.2. Homosexualitet: Ett kommenterat urval

Nästa arbete i kronologin är Homosexualitet: Ett kommenterat urval. Det utgörs av en 
sammanställning av litteratur och tidskrifter från 1970 till 197979 ordnade efter SAB-
systemet och genomgående försedda med resonerande kommentarer. I en kort inledning 
diskuteras bibliotekens roll som positiva informations-källor och människans behov av 
”litteratur som hon kan identiera sig med och som kan hjälpa henne”.80 Urvalet kan 
sägas spegla denna strävan efter uppbygglighet, även om det nns något ”negativt 
exempel”81 och kommentarerna ibland ger kritiska synpunkter.

Även här går det att se en tydlig uppdelning i vad som är fördomsfullt och vad som är 
frigjort. En explicit koppling mellan homokamp och vetenskap görs, där den senare 
under den förras inytande ”tar större hänsyn till de homosexuella själva”.82 Det är 
också i länder med starka homosexuella befrielserörelser som ”mycket av det bästa om, 
av och för homosexuella har publicerats”.83 Men det nns också fördomar hos de 
homosexuella själva. Stämningen i en bok summeras med ”självförakt, självförtryck, 
självömkan”, en nedslående bild som förklaras med att boken utspelas under 1940- och 
50-talen.84 Det blir tydligt att förtryck framförallt är något som kopplas till det förutna, 
och förhoppningen är uppenbarligen att det blir lättare och lättare att leva som homo-
sexuell. Årens gång och den organiserade stoltheten är dock ingen garant för att det ska 
bli bättre: en roman från 1977 kritiseras utifrån att den skulle vara för idylliserande i sin 
beskrivning av ett oproblematiskt accepterande av huvudpersonens homosexualitet.85

Ifrågasättanden av könsroller är något som i texten närmast självklart kopplas till en 
progressiv behandling av homosexualitet. Ett exempel på detta är hur Gerd 
Brantenbergs bok Egalias döttrar, en feministisk satir om ett samhälle där patriarkatets 
ordning ställts på ända och männen är de förtryckta, i texten okommenterat förstås som 
en homosexuell bok.86 Genom detta kan man se hur homosexualitet antas skilja sig från 
heterosexualitet genom det sätt genus manifesteras: en ”manlig” man, liksom en 
”kvinnlig” kvinna, får antas vara heterosexuell, medan en ickenormativ iscensättning av 
genus kopplas till homosexualitet. Detta blir också tydligt i diskussionen kring en bok 
om den amerikanska Gay liberation-rörelsen och ”det farliga inytande Black Power 
med sin hårda machismo, mansdyrkan, har haft på vissa delar av den homosexuella 
befrielserörelsen”.87 Det är alltså tydligt att det i texten menas nnas något hos den 
homosexuelle som skiljer honom eller henne från en heterosexuell person. Talet om 
”farligt inytande” pekar dock på att denna skillnad snarare är resultatet av social 
inverkan än något medfött eller inneboende. Denna konstruktivism återspeglas i ett 
avsnitt om mansrörelsen, där en författare refereras ha blivit ”besviken då han nner alla 

79 Utgivningen av en av de refererade tidskrifterna startade dock redan 1954.
80 Hedberg, Per 1979, s. 2.
81 Ibid., s. 24.
82 Ibid., s. 3.
83 Ibid., s. 3.
84 Ibid., s. 11.
85 Ibid., s. 9.
86 Ibid., s. 8.
87 Ibid., s. 18.
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det heterosexuella samhällets normer också bland de homosexuella. Men kanske nns 
där ändå, genom den homosexuella rörelsen, ett hopp för framtiden”.88 Skillnaden blir 
här inte absolut, utan snarare ett moraliskt kriterium för hur en ”god” homosexuell bör 
vara: en homosexuell att hoppas på är dels en del av en rörelse och dels kritisk mot de i 
ett heteronormativt samhälle rådande föreställningarna om genus.

Även kulturella koder kopplade till nationer och samhällssystem används för att belysa 
vad som är önskvärt och inte. Föreställningen om en särskild amerikansk kultur används 
för att deniera en bok som genomsyrad av individualism, en framgångsideologi som 
också kopplas till kön då det står att ”huvudpersonen lika så gott kunde varit man”.89 

Kvinnligheten som ett socialt förhållande lyser dock igenom i och med att samma 
huvudperson ”kämpar i underläge i alla ögonblick. Det kan inte vara en man”.90 När en 
parallell till kvinnorörelsen dras verkar däremot de lesbiska hamna mellan stolarna, då 
”de homosexuellas” paroll presenteras som ”Det är skönt att vara bög”.91 Liknelsen med 
kvinnorörelsen begränsar sig också till en gemensam vilja att visa ”glädje och stolthet 
över sig själv”92. På så sätt framstår homosexualiteten som på en gång inneboende – 
något att erkänna och vara stolt över – och konstruerad – då dess uttryck formas av 
sociala strukturer. Återigen går det att se hur talet om likhet och skillnad eller essens och 
konstruktion är högst ambivalent, medan det grundläggande kriteriet för bedömning av 
både litteratur om homosexualitet och homosexuella personer – frågan om (själv)förakt 
och (själv)förtryck eller glädje och stolthet – ligger som en mer eller mindre dold, men 
alltid närvarande, underström texten igenom.

4.3. Den långa vägen

I Den långa vägen diskuteras, utifrån en tidsmässig periodicering och genremässig 
kategorisering, den lesbiska romanens utveckling. Texten tar sitt avstamp i ett 
konstaterande av lesbiska kvinnors dubbla underordning i förhållande till såväl en 
manlig som en heterosexuell norm. Efter en övergripande inledning presenteras och 
kommenteras knappt hundra romaner från 1900 till 1987, med övervikt åt böcker 
publicerade under den valda periodens andra hälft. Urvalet sägs vara gjort av ”positiv 
och aktuell litteratur” som ska ge en lesbisk läsare ”identikation och igenkännandets 
glädje”.93

Texten kopplar den förändring den lesbiska litteraturen sägs ha genomgått till hur 
samhället förändrats, och framförallt till kvinnorörelsens framväxt under seklets senare 
hälft. I och med denna rörelses feministiska medvetenhet sägs litteraturen börja ge en 
verkligare och mer positiv bild av lesbianism.94 Mot detta ställs den äldre litteraturen, 
som generellt beskrivs negativt: ”halvpornogrask”, schablonartad, fördomsfull, 
avbildande ”mäns rädsla och önskedrömmar” och omöjliga för lesbiska att identiera 
sig med då ”framställningen hade som syfte att chockera borgerligheten”.95 Men 
återigen går det att se hur även den moderna litteraturen vandrar på en knivsegg: några 
böcker sägs sakna en feministisk synvinkel, vara endast skenbart frigjorda, 

88 Hedberg, Per 1979, s. 15.
89 Ibid., s. 9.
90 Ibid., s. 9.
91 Ibid., s. 3.
92 Ibid., s. 3.
93 Alexandersson, Anita 1987, s. 1.
94 Ibid., s. 24.
95 Ibid., s. 3, 4, 5, 28.
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deprimerande eller rent olämpliga medan andra kritiseras för att den lesbiska kärleken 
skildras så ”självklart och tveklöst (...) att det verkar lite overkligt” eller på annat sätt 
inte framstå som trovärdiga.96 Om en författarinna i slutet av 1920-talet kunde komma 
undan med en ”sentimental, självförtryckande och fördomsfull” roman eftersom 
tidsandan krävde mod för att skriva något överhuvudtaget nns inte samma ursäkter för 
samtidens författare, som låter ”de gamla fördomarna” lysa igenom.97 Genom att 
betrakta de problem som nns i textens samtid som rester av ”gamla fördomar” kan 
föreställningen om ett historiskt framåtskridande vidmakthållas.

Relationen mellan sexualitet och kön hanteras i texten på ett utförligt resonerande sätt. 
”Kärlekens uttryck är socialt betingade” sägs det, och vidare ”Vi föds sexuella och 
skolas in i heterosexualitet”.98 Denna sexuella formbarhet är också grunden för den 
dynamik som menas uppstå mellan kvinnomedvetenhet och lesbianism. Förhållandet 
dem emellan är dock inte helt ickehierarkiskt ur ett politiskt perspektiv. I förhandlandet 
mellan konstaterandet att ett lesbiskt förhållande inte är någon utopisk idyll och tilltron 
till det radikala i ett kvinnotillvänt liv framstår följande mening som central: ”Kärleken i 
sig är opolitisk men kvinnoförtrycket är det inte”.99 Lesbiska förstås också utveckla ett 
särskilt kvinnomedvetande, vilket också innebär att de kvinnor som via en feministisk 
rörelse kommer i kontakt med ett sådant medvetande tar steget att bli lesbiska.100 

Lesbianismen blir alltså en lösning på kvinnofrågan, den får sitt positiva värde som en 
feministiskt möjlig position snarare än en sexualitet väsentlig i sin egen rätt och 
potentiellt radikal i förhållande till en heterosexuell norm. En sådan bild av könet som 
slutligen avgörande kan också ses i behandlingen av Virginia Woolfs roman Orlando, 
där huvudpersonens ytande könsidentitet ses som en till censuren anpassad lösning på 
den reella problematiken: lesbianismen.101 Istället för att se det som en problematisering 
av sexuellt begär förstås androgyniteten som en enkel maskering av det underliggande, 
sant kvinnliga könet som begär ett annat kvinnligt kön. Denna föreställning går tillbaks 
på diskursen om historiskt framåtskridande – det ses som omöjligt att under 1920-talet 
ha skrivit utifrån andra ramar än de satta av ”censuren” – samtidigt som den under-
bygger den lesbiskt och feministiskt medvetna argumentation texten genomgående för.

4.4. Bibliogra över homosexualitet och lesbianism i litteraturen c. 
1970-1988

Specialarbetet Bibliogra över homosexualitet och lesbianism i litteraturen c. 1970-
1988 utgörs, efter kort introduktion, av 344 poster med titlar som berör homosexualitet 
och/eller lesbianism inom litteraturvetenskap och skönlitteratur. Inledningen utgörs 
huvudsakligen av en rent teknisk redogörelse av arbetet med att ta fram katalogposterna 
ur en databasvärd. I några korta avsnitt behandlas dock vad som ses som den viktigaste 
utvecklingen för frågor kring homosexualitet sedan det sena 1970-talet och genom 
1980-talet, och det är dessa jag här använder som grund för min analys.

När det gäller de ord som i texten används för att beteckna dem som i tidigare arbeten i 
stort sett genomgående hänvisats till som ”homosexuella” (eller ”lesbiska”) uppvisas 

96 Alexandersson, Anita 1987, s. 20, 39, 44, 45, 55, 62.
97 Ibid., s. 21, 28, 43.
98 Ibid., s. 2, 14.
99 Ibid., s. 19.
100Ibid., s. 22.
101Ibid., s. 28 f.
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här en viss variation. Förutom ord som ”homosexuella” eller ”lesbiska” används också 
”gay-people”, ”bögar” eller ”det enkönade sammanboendet”, liksom sammansatta ord 
som ”böglm” och ”gaykonstnärer”.102 Att detta görs i samband med diskussioner om 
vad som framställs som en inom kulturen ökad synlighet och er kommersiella arenor 
för homosexuella kan ses som ytterligare förstärkande bilden av en utveckling från 
isolering och anonymitet till öppenhet och mångfald.

Den viktigaste förändringen för homosexuella under 1980-talet sägs vara framträdandet 
av aids, som påverkat situationen på era, och delvis motstridiga sätt. Dels sägs 
”allmänheten [ha] sammankopplat AIDS med bögar och ett frigjort sexualliv”,103 en 
koppling som framställs som negativ. Dels har den nya utsattheten inneburit ett ökat 
stöd från samhällets sida i form av ekonomiska resurser till preventivt arbete.104 Denna 
utveckling kan i förlängningen också förstås som en fråga om likhet kontra skillnad, då 
den får konsekvenser för det sätt på vilket homosexuella framställer sig själva och hur 
organisering sker. Genom att ”[d]en tidiga kampandan har efterträtts av en långsammare 
lunk, som kräver uthållighet och en vilja att befästa homosexualiteten som livsform i det 
allmänna medvetandet”105 kan man säga att en normaliseringsprocess inletts, som gör att 
tidigare föreställningar om en kulturel särart frångås för ett arbete som ”likställer homo- 
och heterosexuella förhållanden”.106 Återigen går det dock att se en viss ambivalens, då 
begrepp som ”gaykonstnärer”, kan ses som uttryck för ett fortsatt betonande av homo-
sexuell specicitet. En möjlig lösning som texten bjuder på är att förstå vissa aspekter 
av skillnadsdiskursen – det frigjorda sexuallivet och kampandan – som överspelade, 
medan andra – såsom kulturell kreativitet – är fortsatt relevanta inom en likhetsdiskurs.

4.5. Manlig homosexuell skönlitteratur

I Manlig homosexuell skönlitteratur presenteras fyra författarskap (E. M. Forster, André 
Gide, Jean Genet och Allen Ginsberg) och representativa böcker från dessa diskuteras 
och jämförs. Den huvudsakliga linjen består i att sätta böckerna i relation till hur 
samhällets syn på homosexualitet förändrats under 1900-talet, med särskilt fokus på 
effekterna av den (homo)sexuella frigörelsen.

Liksom i de tidigare arbetena tecknas här en grundläggande dyster bild av hur historien 
behandlat de ”homosexuella”. Förtrycket spåras tillbaka till tiden innan Moseböckernas 
nedtecknande, och dess konsekvenser följs sedan i en obruten linje fram till 1900-
talet.107 En brytpunkt mellan den tidiga, diskreta och kodade homosexuella litteraturen 
och senare tiders öppenhet lokaliseras med en jämförelse av Gide och Genet. Där Gide 
under 1900-talets första decennier sägs vara ”öppenhjärtlig” men ”aldrig rå eller 
provocerande” och ”lämnar (...) något åt vår fantasi”108 står Genet vid seklets mitt för ett 
”frossande i (...) homosexualitet, (...) prostitution och (...) allmänt vidriga 
omständigheter”109. Framåtskridandet är alltså inte entydigt positivt utan sker ”på gott 
och ont”.110 För även om den tidiga litteraturen tvingas anpassa sig till en repressiv och 

102Magnusson, Jan 1988, s. 8, 10.
103Ibid., s. 8.
104Ibid., s. 9.
105Ibid., s. 9.
106Ibid., s. 10.
107Fredin, Ragna 1989, s. 5 f.
108Ibid., s. 17.
109Ibid., s. 16.
110Ibid., s. 14.
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fördomsfull omgivning framstår det som att antydningarna och symboliken tillmäts ett 
visst romantiskt skimmer. I och med den sexuella frigörelsen verkar förhållandet mellan 
samhället och den homosexuella litteraturen helt omvälvas. Nu determineras inte 
litteraturen av omvärldens fördomar (som intressant nog aldrig sägs ha försvunnit eller 
ens omformulerats111). Istället placerar sig de här representerade författarna i en 
negerande position, genom provokationer, vulgariteter och chockerande extremer.112 

Möjligen kan denna negation förklaras som ett nödvändigt uppbrott, men det är ändå till 
dem som ”skildrar homosexualitet på ett mer vardagligt sätt”113 som förhoppningen 
slutligen ställs. Att något skildras vardagligt ställs här i kontrast till dels den tidigaste 
periodens försiktighet och dels frigörelselitteraturens ”provocerande och chockerande” 
framställningar. Samtiden tycks till slut, efter en dialektisk utveckling, vara mogen för 
den gyllene medelvägen, vilket kan tolkas som en sorts historiens slut.

Förståelsen av vad homosexualitet och en homosexuell identitet innebär är här tydligt 
essentialistisk och ahistorisk. Det talas om att bekänna sin homosexualitet, acceptera sin 
sexuella natur och inse sin rätta och sanna natur.114 Att det tidiga 1900-talets litteratur 
här beskrivs som subtil, antydande och diskret blir ett bevis i sig på att den egentligen 
handlar om homosexualitet.115 Särskilt intressant blir detta då en passage om Gides 
giftermål diskuteras. Att Gide ingått äktenskap med en kvinna presenteras här som 
något som ”känns ofattbart”.116 För att begripliggöra denna synbara ickehomosexualitet 
antyds att vad Gide egentligen sökte inte var relationen till kvinnan i sig, utan ”något 
kyskt och rent” som denna representerade, och det hela sammanfattas som uttryck för 
”ett omedvetet behov av att trotsa den egna naturen”.117 Som en parallell till samhällets 
utveckling i stort förutsätts en enkelriktad identitetsprogression hos individen från 
förtryck eller omedvetenhet till erkännande, och när Gide en gång väl förståtts som 
homosexuell blir varje tecken på något annat obegripligt.

Ett begrepp som återkommer i talet om ”den homosexuella litteraturen”, i synnerhet den 
tidiga, är ”särdrag”.118 Detta, och det näraliggande ”särart”,119 kan vid en första anblick 
ses som en indikation på en skillnadsbetonande syn på homosexuell identitet, men vid 
en närmare granskning blir bilden något mer komplicerad. Att det är just den tidiga 
litteraturen som sägs visa dessa särdrag förklaras nämligen med att författarna under det 
tidiga 1900-talet var ”mer eller mindre tvingade” att presentera sina verk i en särskild, 
antydande, språkdräkt för att undvika censuren.120 Särarten är alltså historiskt och 
kulturellt specik, en strategisk position snarare än ett uttryck för en (trots allt 
existerande) essens. Under senare tid, det vill säga i textens 1980-tal, sägs denna 
framtvingade särart ”lyckligtvis” ersättas av mer ”varierade framställningar”, en 
utvecklingsbeskrivning som tyder på att homosexuella kan vara precis lika vanliga eller 
ovanliga som vem som helst, bara samhället tillåter dem.121

111Undantaget Svenska kyrkans hållning, där en ”liberalisering (...) tycks (...) vara på väg”, en 
förhoppning som dock snarast rör framtiden. Fredin, Ragna 1989, s. 7.

112Ibid., s. 16, 17, 18.
113Ibid. s. 20.
114Ibid., s. 8, 10, 11, 12.
115Ibid., s. 4.
116Ibid., s. 13.
117Ibid., s. 13.
118Ibid., s. 3, 4.
119Ibid., s. 3.
120Ibid., s. 4.
121Ibid., s. 20.
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4.6. Homosexualitet: Ett bidrag till en bibliogra över homosexualitet 
och homosexuella i litteraturen, 1976-1985

Detta arbete presenteras som en komplettering av 1975 års Homosexualitet: En 
bibliogra och förtecknar, i drygt 2500 poster, såväl fack- som skönlitteratur under den 
valda tidsperioden. Inledningen, som är den text jag kommer att utgå ifrån som mitt 
material, utgörs huvudsakligen av bibliograska och praktiska överväganden samt en 
genomgång av tidigare arbeten inom området. Av denna anledning blir min analys av 
texten något begränsad.

Att arbetet ses som motiverat av en i någon mån identitetspolitisk relevans, alltså att det 
är viktigt för homosexuella att kunna nna litterära förebilder och identikationsobjekt, 
är något som går att ana bland annat då bibliograns urvalskriterier diskuteras. Här sägs 
å ena sidan att ”ingen hänsyn [har] tagits till litterär eller vetenskaplig kvalitet”, vilket 
skulle kunna tala emot en uppfostrande eller uppbygglig ambition.122 Å andra sidan 
fortsätter texten ”Däremot har pornogra sållats bort i möjligaste mån”.123 Orsakerna till 
detta, eller vad som menas med pornogra, är inget som redogörs för, men en inte 
alltför avlägsen tolkning är att det har att göra med vad som anses som lämplig 
litteratur, i bemärkelsen sådan som dels inte väcker anstöt hos omgivningen och dels 
verkar för vad som ses som en sund och respektabel självbild. Att pornogrask litteratur 
på något sätt är negativ går hur som helst att förstå av uttrycket ”sållats bort”, och av att 
detta sållande alls gjorts till en prioritet. Huruvida detta är rimligt att se som uttryck för 
en konstruktivistisk hållning är svårt att säga: likaväl som urvalet kan vara gjort som ett 
led i ett medvetet formande av vad en homosexuell identitet kan eller bör vara, går det 
att se det som en pragmatisk eftergift till en heteronormativ sedlighetsdiskurs.

Vad som går att utläsa om föreställningar om den samhälleliga situationen och dess 
historiska utveckling framträder återigen den framstegstanke som presenterats i de 
tidigare texterna. Orsakerna till utgivningssituationen i olika länder förklaras vara 
”beroende av lagstiftningsmässiga och historiska olikheter”,124 och vad gäller dessa kan 
den homosexuella frigörelsekampen ses som en drivande faktor i vad som förstås som 
en positiv riktning.125

4.7. Unga homosexuella och biblioteket

Unga homosexuella och biblioteket är en intervjustudie av sex homo- eller bisexuella 
personer där relationen mellan bibliotek, litteratur och ungdom står i fokus. Utöver 
intervjumaterialet presenteras även en genomgång av utvald ungdomslitteratur från 
framförallt 1990-talet som berör homosexualitet. Arbetets syfte är att undersöka vilka 
särskilda informationsbehov bi- och homosexuella ungdomar kan tänkas ha och hur 
biblioteken på bästa sätt kan tillgodo dessa. Som bakgrund görs en översyn av det 
svenska 1900-talets samhällsdiskurs kring homosexualitet. I följande analys har jag 
utelämnat det kapitel i arbetet där intervjuerna redogörs för, då det är av en 
genomgående refererande karaktär och därmed inte direkt kan sägas utgöra en del av 
den vetenskapliga diskurs jag är intresserad av. Detta val går att ifrågasätta, då det i viss 
mån förutsätter en åtskillnad mellan vetenskap och ickevetenskap som jag egentligen 

122Fridén, Eric 1989, s. viii.
123Ibid., s. viii f.
124Ibid., s. viii.
125Ibid., s. xi.
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vill kritisera. Det går också att argumentera för att det urval och de formuleringar som 
presenteras i texten är ett resultat av just en ltrering genom vetenskaplig 
diskursproduktion, snarare än informanternas ursprungliga berättelser. Jag vill dock 
hävda att på samma sätt som då det rör sig om en bibliogra, där jag inte behandlat 
urvalet av böcker som ett föremål för analys i sig, kan dessa intervjuer ses som ett 
bakgrundsmaterial till den text jag är ute efter att analysera, ett bakgrundsmaterial som 
förvisso presenteras som en del av texten, men detta snarast av metodologiskt praktiska 
skäl. Däremot betraktar jag de analyserande kommentarerna och sammanfattningarna av 
intervjuerna som görs i arbetet som ingående i mitt material.

Vad gäller beskrivningarna av samhällsutvecklingen och -situationen för homosexuella 
menas inledningsvis att ”attityderna under 1900-talet har blivit tolerantare”, men att 
”ämnet fortfarande till viss del [är] tabu”.126 Då detta ska beskrivas mer utförligt 
presenteras den juridiska utvecklingen som att ”samhällets ofciella syn (...) [har] gått 
från brott till sjukdom och i slutet av seklet till ett slags erkännande”.127 Att erkännandet 
inte är fullständigt exemplieras med partnerskapslagen, som sägs vara 
”diskriminerande” vad gäller exempelvis rättigheter rörande adoption.128 En mer 
allmänkulturell utveckling, inte direkt knuten till lagar eller en ofciellt sanktionerad 
diskurs, beskrivs på ett liknande sätt. Här har ”stereotypa och fördomsfulla 
skildringar”129 under 1900-talets lopp alltmer kommit att ersättas av ”en mer tillåtande 
och öppen inställning”.130 Böcker skrivna ”åtminstone efter 1980 och helst efter 1990” 
är att föredra som läsrekommendation till ungdomar, då dessa böcker till skillnad från 
äldre litteraturens fokus på ”de problem som kan nnas med att vara homosexualitet och 
ung” ses som ”positiva och stödjande”.131 Samtidigt påpekas att det ”[f]ortfarande nns 
många fördomar” och att psykisk ohälsa liksom utsatthet för hot och våld är vanligt 
bland homosexuella.132 Något som gör textens framställning särskilt intressant är hur 
den nyss presenterade utvecklingen omtalas som en redogörelse för en ”diskurs”, vilket 
likställs med ”rådande samhällssyn”.133 Genom att formulera det som att denna diskurs 
är något som rör sig ”runt homosexualitet” eller är ”angående homosexualitet”134 

framstår själva homosexualiteten som något egentligen existerande skilt från diskursen. 
Diskursen kan alltså påverka och få konsekvenser för homosexuella, men konstituerar 
dem inte på något grundläggande sätt. Denna konikt mellan konstruktion och essens 
kommer, vilket jag återkommer till, också att beröra synen på identitet.

Framställningen av den ännu inte fullgångna toleransutvecklingen innebär, förutom en 
syn på identitetskategorierna som mer eller mindre givna också att heterosexualiteten i 
viss mån befästs som norm. Förvisso ifrågasätts den föreställning som ofta brukar få stå 
som en sammanfattning av begreppet heteronormativitet: att man utgår från att alla 
människor är heterosexuella.135 Men då slutmålet för ”[d]en positiva diskurs- och 
attitydförändring som skett under 1900-talet” beskrivs står förhoppningen till att ”den 

126Edeholt, Christer 2001, s. 1.
127Ibid., s. 6.
128Ibid., s. 6.
129Ibid., s. 6.
130Ibid., s. 8.
131Ibid., s. 59.
132Ibid., s. 7, 8.
133Ibid., s. 2.
134Ibid., s. [i (Abstrakt)], 2.
135Se t.ex. ibid., s. 77, 80. Om heteronormativitet, se Rosenberg, Tiina 2002, s. 100.
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homosexuella livsstilen (...) får samma värde som den heterosexuella”.136 Även vid 
andra tillfällen framställs det heterosexuella som en neutral position som inte behöver 
kritiseras i andra aspekter än att homosexualiteten inte har samma status: det är positivt 
då homosexuella ”lever ut sin sexualitet med samma självklara rätt som heterosexuella 
gör” och ”känslan är densamma om man blir kär i en person av samma kön eller i en av 
det andra könet”.137

Frågan om essens och konstruktion i förhållande till identitet tas upp som en explicit 
diskussion, där den ambivalenta slutsatsen blir att konstruktivismen förvisso ses som 
”intressantare”, men att det för den enskilde mycket väl kan upplevas som att den 
sexuella identiteten är en ”inifrån kommande känsla eller drift”.138 Att något denitivt 
ställningstagande inte uttrycks här innebär dock inte att det inte går att se hur texten i 
övrigt formulerar en viss identitetsförståelse. Exempelvis talas det om ”ett accepterande 
och bejakande” av bi- eller homosexualitet, att ”medvetandegöra” omedvetna känslor, 
det ovan nämnda ”erkännandet” från samhället eller att ”identiera sig med sina 
känslor”.139 Just vikten av identitet och identikation framstår central, ett resonemang 
som återkommer i åtskilliga passager uppsatsen igenom.140 Sammantaget menar jag att 
dessa beskrivningar av förhållandet till en homosexuell identitet går att förstå som 
essentialistiska, om än i en annan bemärkelse än den som presenteras i texten själv. Där 
förklaras essentialismen vara teorier som utgår från att sexuell läggning är något 
”biologiskt och kanske genetiskt betingat”.141 Genom att på detta sätt enbart knyta 
essentialism till vad som snävare kan kallas biologism, lämnas utrymme att senare tala 
om en x homosexuell identitet i termer av ”känslor” eller ett ”själv” utan att detta ses 
som just essentialistiskt.

Då frågor om kön lyfts i texten handlar det ofta om hur föreställningar om sexuell 
identitet knyts till genusuttryck. Detta hänger i sin tur ihop med tanken på ”stereotypa 
och fördomsfulla skildringar”, vilka framställer en homosexuell kvinna som ”manhaftig, 
kortklippt, med starka aversioner mot män”,142 medan en homosexuell man förknippas 
med femininitet.143 Att dessa inverterade könsidentiteter kopplas till fördomar och ett 
överspelat förutet får konsekvenser för textens implicita könspolitik. I en diskussion 
kring den skönlitterära boken Spelar roll av Hans Olsson går detta att se relativt tydligt. 
Här sägs att det i bilden av homosexualitet ”ingår en reducerad manlighet som blir 
skrämmande för pojkar”.144 Olssons bok lyfts fram som en positiv motbild till en sådan 
föreställning, då huvudkaraktären ”beskrivs efter ett ganska konventionellt 
könsrollsmönster” och det enda ”könsrollsöverskridande (...) är hans homosexualitet” – 
”en tanke som kan upplevas som befriande”.145 Här blir alltså det könspolitiskt relevanta 
projektet inte att ifrågasätta könsroller som sådana, utan en sorts rehabilitering av 
maskuliniteten till att inkludera även manlig homosexualitet, något som blir särskilt 
intressant då den tidigare kritiserade lesbiska stereotypen också sades vara ”aktiv i den 

136Edeholt, Christer 2001, s. 76.
137Ibid., s. 59, 61.
138Ibid., s. 9.
139Ibid., s. 11, 17, 19.
140Ibid., se t.ex. s. 1, 2, 3, 13, 16, 17, 18, 59, 60, 62, 63, 66, 67, 70, 76, ,81, 82.
141Ibid., s. 8.
142Ibid., s. 7.
143Ibid., s. 11 f., 14.
144Ibid., s. 65.
145Ibid., s. 67.
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nya kvinnorörelsen”.146 Talet om en ”mångfasetterad kultur där den homosexuella 
livsstilen förhoppningsvis får samma värde som den heterosexuella”147 kan alltså i viss 
mån sägas förutsätta en normalisering och ett utraderande av vad som ansetts utgöra 
livsstilens uttryck.

4.8. Finnes: ata. Sökes: information

I Finnes: ata. Sökes: information diskuteras, utifrån en intervjustudie och genomgång 
av viss biblioteks- och informationsvetenskaplig litteratur, det speciella 
informationsbehov lesbiska kan ha samt de åtgärder i form av framförallt 
ämnesordsindexering av skönlitteratur biblioteken kan vidta för att underlätta 
tillfredsställandet av dessa behov. Detta sker utifrån ett queerteoretiskt perspektiv, där 
utgångspunkten är att lesbiska lever marginaliserade i ett heteronormativt samhälle. Av 
samma skäl jag anförde rörande Unga homosexuella och biblioteket har jag här inte 
inkluderat redogörelsen av intervjuerna i mitt material. Inte heller berör jag de avsnitt 
som endast avhandlar ämnesordsindexering.

När texten ska ge en beskrivning av det samhälle lesbiska och homosexuella har att röra 
sig i råder vid en första anblick inte mycket tvekan: ”samhällets framtoning är 
heteronormativ” och ”kännetecknas av heterosexism”.148 Att det dessutom är patriarkalt 
och har mannen som norm anses ”vara väl vedertaget”.149 Dessa förhållanden kan dock, 
åtminstone vad gäller den svenska kontexten, sägas inskränka sig till ”människors 
attityder, s.k. informella lagar”,150 medan den formella lagstiftningen kan ses verka för 
ett likställande. Detta illustreras med en sammanfattning av förhållandena från 1944 års 
avkriminalisering till beslutet 2003 om att tillåta samkönade par prövas som 
adoptivföräldrar samt rätt till närståendeadoption,151 en framställning som ger intryck av 
obrutna framgångar ur ett perspektiv av likaberättigande. Att även de informella 
attityderna ändrats lyfts förvisso fram då det talas om ”en ’ny’ öppenhet”, där kändisar 
kan utgöra förebilder i offentligheten och en lesbisk kulturvärld trots allt har ett visst 
utrymme.152 Denna öppenhet ställs dock i ett kritiskt perspektiv då det dels menas att 
utrymmet kunde vara betydligt större och dels att den tolerans som ses som det 
heteronormativa samhällets förutsättning för öppenheten också kan bli till ett 
osynliggörande. Denna senare aspekt berör också hur texten presenterar en syn på 
likhet/särart. Genom att ta avstånd från en hypotes om att de problem lesbiska upplever 
i sitt informationssökande kommer sig av ”homoentliga” bibliotekarier kommer frågan 
om den osynliggörande toleransen upp. Det sägs att ”många bibliotekarier anstränger 
sig för att vara vidsynta (...) och anser, helt riktigt, att denna grupp inte skiljer sig från 
andra i samhället”.153 Konsekvensen av denna vidsynthet menas dock kunna bli negativ, 
då den får bibliotekarierna att missa de speciella informationsbehov som kommer, inte 
av några inneboende egenskaper eller intressen hos de lesbiska, utan av den situation av 
osynlighet de benner sig i i ett heteronormativt samhälle.154 Toleransen missar alltså att 
förstå heteronormen som just norm, vilket också leder till att heterosexualiteten kan 

146Edeholt, Christer 2001, s. 7.
147Ibid., s. 76.
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kvarstå som underförstådd utgångspunkt i ämnesordsindexering, även då speciella 
tillägg för homosexualitet eller lesbisk kärlek görs.155

Då resonemanget om förhållandet mellan likhet och särart utvecklas presenteras det på 
följande sätt: ”den homosexuella gruppen i sig [har] inte några speciella kännetecken 
som gör att de behöver specik information, istället är det samhällets politiska 
strukturer som genererar detta informationsbehov”.156 Att heteronormen på detta sätt 
sägs ”tvinga” lesbiska till en position av skillnad går också att förstå som en från 
motsatt perspektiv positiv strategi: en strategisk essentialism där de kategorier som 
egentligen förstås som konstruerade används som givna för att skapa politisk kraft eller 
personligt själverkännande. Att essentialismen i denna text skulle vara just strategisk 
snarare än reell eller omedveten styrks av hur hur framväxten av de moderna 
identitetskategorierna framställs. I en passage beskrivs hur ”[m]öjligheten att deniera 
sig som lesbisk, i den mening vi gör idag, uppstod (...) först under det sena 1800-
talet”157 och den queerteori texten anknyts till förklaras mena att ”varken genus eller 
sexualitet är inre egenskaper utan (...) de är maktstrukturer som denieras genom 
diskriminering och vidmakthålles genom upprepning”.158 Samtidigt som dessa 
formuleringar görs explicit går det att se vissa spänningar som destabiliserar textens 
position på ett sätt som jag menar går utöver en enbart strategisk essentialism. I en 
diskussion kring begreppet ”komma ut” går det att se hur motsättningen mellan 
konstruktivism och essentialism förhandlas för att kringgå ett absolut ställningstagande:

Vi ställer oss alltså närmare en lineär tolkning av begreppet ’komma ut’ i den 
enskilda människans vardag men vi närmar oss ett socialkonstruktivistiskt 
synsätt då vi ser på samhället som helhet.159

På andra ställen ligger spänningen dock mer under ytan. När det till exempel sägs att 
”vi” ”idag” denierar endast en mening av lesbiskhet framstår det som att de strukturer 
som rör identitetsformeringarnas förändring endast är diakront aktiva, det vill säga att 
det vid en viss tid i historien såg ut på ett sätt, idag på ett annat och förändringen sker 
över tid. I och med detta blir varje bestämd tidsperiod enhetliggjord och de konikter 
rörande denitioner och intressen som verkar inom en samtid osynliggörs. Då det 
dessutom sägs att det var det faktum att ”homosexuella beteenden var straffbart”160 som 
tidigare förhindrade identikationen som lesbisk ligger föreställningen om att vi idag 
lever med den ”sanna” erfarenheten av vad det innebär att vara lesbisk, en erfarenhet 
tidigare förtryckt och förnekad, snubblande nära.

Att texten så tydligt anknyter till queerteoretiska perspektiv skulle kunna vara något 
som ställer till ytterligare komplikationer kring identitets- och könskategorierna, då 
queer så tydligt förknippas med en kritik av essentialism. Även här blir dock textens 
hållning något av en kompromiss. Frågan om könets betydelse kan tjäna som ett 
exempel på vad jag menar. Förhållandet mellan queer och feminism presenteras som att 
queer, som rörelse och teori, överskrider feminismens könsseparatistiska utgångspunkt 

155Ericson, Kristin & Hvidén, Ulrika 2003, s. 71.
156Ibid., s. 65.
157Ibid., s. 14.
158Ibid., s. 37.
159Ibid., s. 16; en ”lineär tolkning” innebär i sammanhanget en föreställning om att det nns en 

inneboende identitet som successivt framträder och förverkligas i komma ut-processen.
160Ibid., s. 14.
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och inkluderar en mångfald av köns-/genusuttryck.161 Denna breddning uttrycks också i 
förhållande till gayrörelsen, där historiskt sett en rad grupper som setts som 
ickerepresentativa eller på annat sätt identitetspolitiskt besvärliga, såsom transsexuella, 
transvestiter, fjollor eller ”manliga” lesbiska, kommit att marginaliseras.162 Denna 
öppning mot ett vidare fält av identiteter kringskärs dock av de denitioner texten gör 
av de lesbiska vilka arbetet handlar om. Genom att kalla även de intervjuade som själva 
ser sig som bisexuella för ”lesbiska”163 förstärks den identitetsmässiga homogenisering 
queerbegreppet var menat att kritisera. Det går att se detta som en subversiv 
omformulering av begreppet ”lesbisk”, där det blir till en politiserad kategori 
betecknande de kvinnor som ”bryter mot allt det patriarkala samhället står för”.164 Å 
andra sidan sägs ordet användas synonymt med ”homosexuell kvinna”, och denieras 
okommenterat utifrån diskursiva maktinstitutioner som Svenska Akademiens ordlista 
och Nationalencyklopedin,165 vilket kan ses tala mot ett sådan subversivt användande. 
Jag skulle här istället vilja förstå det som sammanhängande med en viss syn på 
normerande strukturer. Att queerteorin intresserar sig för ”hierarkiska relationer mellan 
dikotomiska par”166 förstås nämligen inte direkt som att dessa dikotomier är instabila 
och kan och bör dekonstrueras, utan används som en solidaritetsförklaring till den 
position som ses som underordnad. På så sätt tas heteronormens postulerat 
deterministiska dualism som intäkt för att frånta de bisexuella kvinnorna en
självidentikation. Detta diskursiva tvångsäktenskap ter sig ibland något märkligt: 
”kvinnliga homo- och bisexuella (...) är dubbelt marginaliserade i vårt samhälle – de är 
både kvinnor och homosexuella”.167

Vid andra tillfällen låter dock denna dualism mellan det heteronormativt över- och 
underordnade andra allianser komma till uttryck. Trots att ”även gaykulturen verkar 
utgå från den allestädes rådande manliga normen”168 så förklaras, med viss förvåning, 
hur de intervjuade kvinnorna tycker sig ha behållning av att läsa böcker av och om 
manliga homosexuella. Detta blir begripligt genom att framhålla att ”även homosexuella 
män är ickenormativa och lever i samma situation som lesbiska”.169 I och med att det 
nämns just som ”samma” situation menar jag att dualismen på detta sätt förstärks 
snarare än kritiseras: istället för en mångfald som kan uttrycka sig och sina viljor på 
obegränsade sätt framträder en underordnad grupp som på en gång ställs mot och 
strävar efter att likställas med den norm som uteslutit den.

4.9. Homosexualitet i tre klassikationssystem under tre decennier

Detta arbete utgörs av analyser av och jämförelser mellan hur tre olika klassifkations-
system behandlat ämnet homosexualitet från det tidiga 1970-talet till början av 2000-
talet. Arbetet utgår från kritisk klassikationsteori – där den ordning klassikationen 
skapar sägs (re)producera samhälleliga attityder och normer – och queerteori – som 
fokuserar den heterosexuella norm som strukturerar förståelsen av sexuella identiteter. 
Analysen sätts i relation till det samhälle och den tid de olika klassikationssystemen 

161Ericson, Kristin & Hvidén, Ulrika 2003, s. 37.
162Ibid., s. 15.
163Ibid., s. 16.
164Ibid., s. 9.
165Ibid., s. 16.
166Ibid., s. 19.
167Ibid., s. 9.
168Ibid., s. 9.
169Ibid., s. 68.
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framställts i och jämförelserna sker dels mellan de system som representerar samma 
tidsperiod och dels hur varje system utvecklats över det valda tidsspannet.

För att i texten ringa in vad som menas med det queerteoretiska perspektivet används, 
förutom den grundläggande tesen om den normativa heterosexualiteten, en rad utsagor 
om identitetsförståelse. Det sägs bland annat att ”[q]ueerrörelsen vill betona de 
homosexuellas särart”,170 en särart som dock aldrig bestäms i naturliga eller givna 
termer. Identiteter menas förstås som ”sociala uppnningar”171 som ”bara gäller i just 
det samhället under just den perioden”.172 Då en historisk redogörelse för 
homosexualiteten sedan ges används dock identitetskategorin ”homosexuell” 
oproblematiserat för att beteckna såväl människor i antikens Grekland som 1500-talets 
London.173 I en annan passage kritiseras ett klassikationssystem för att inte inbegripa 
en homosexuell aspekt under avdelningen etnologi, då ”det nns dokumentation som 
bevisar att homosexualitet funnits långt tillbaka i tiden och i olika typer av 
samhällen”.174 Textens synbart konstruktivistiska och historiserande anspråk kan alltså 
ses visa sig ambivalenta. Vad som dock genomgående ifrågasätts och dekonstrueras är 
”heterosexualiteten som normgivande och naturlig”.175 Men även här dras en skiljelinje 
mellan kritik av kategorin heterosexualitet i sig och kritik av den överordnade position 
som norm denna kategori menas inta. I ett resonemang om införandet av en särskild 
underavdelning för heterosexualitet i ett klassikationssystem ses detta som ”ett steg i 
rätt riktning” ur queerteoretiskt perspektiv, då det förstås som ett synliggörande av 
heterosexualiteten som något specikt snarare än en outtalad norm.176 ”[U]r ett annat 
queerteoretiskt perspektiv”, fortsätter sedan resonemanget, ”kan man däremot hävda att 
det är något negativt” eftersom ett mål inom queerteorin sägs vara att verka för att 
upplösa sexuella kategorier.177 Motsättningen löses genom ett konstaterande att 
kategoriseringar ändå är nödvändiga inom ett klassikationssystem.

Föreställningen om en utveckling som går ”i rätt riktning” återkommer genomgående i 
texten, formulerad på lite olika sätt.178 Vad som kännetecknar den negativt beskrivna 
historien som denna utveckling rör sig ifrån är dels ”fördomar” såsom 
sammankopplandet av homosexualitet med pedoli, våld, incest eller sadism, att se 
homosexualitet som en sjukdom eller att ämnet var tabubelagt179 och dels den allmänna 
uppfattningen av heterosexualiteten som varande ”målet och meningen med livet”.180 Då 
de klassikationssystem arbetet avhandlar ses som representativa för olika samhällen 
(Sverige, Västeuropa respektive USA) diskuteras också hur utvecklingen och 
situationen ser ut på något olika sätt. USA beskrivs som ett land med ”en rättslig 
tradition av att staten påtvingar samhället moraliska påbud”181 och den amerikanska 
allmänheten sägs vara ”en blandning av bigotter och fördomsfria”,182 vilket leder till att 

170Johansson, Johanna & Johansson, Maria 2005, s. 5.
171Ibid., s. 6.
172Ibid., s. 5.
173Ibid., s. 19.
174Ibid., s. 33.
175Ibid., s. 59.
176Ibid., s. 37.
177Ibid., s. 37.
178Se t. ex. Ibid., s. 14, 27, 37, 38, 49, eller för ”utveckling i fel riktning”: s. 60.
179Ibid., s. 8, 22, 28, 41.
180Ibid., s. 5.
181Ibid., s. 42.
182Ibid., s. 48.
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vissa paradoxala attityder går att spåra i det valda klassikationssystemet.183 Vad gäller 
Västeuropa konstateras att det inte nns någon enhetlig syn, utan vissa länder har 
”kommit längre än Sverige eller lika långt” när det gäller acceptans och juridiskt och 
socialt likställande mellan hetero- och homosexuella.184 Villkoren i Sverige ses på 
många sätt vara liggande i utvecklingens framkant, med diskrimineringsskydd och 
partnerskap som exempel på tolerans,185 även om den heterosexuella normen i SAB, det 
svenska klassikationssystemet, ”successivt har stärkts” i och med den tidigare 
diskuterade bristen på inklusion av heterosexualitet som särskild kategori.186 På ett 
globalt plan beskrivs hur ”väst är ett föredöme” jämfört med länder där dödsstraff 
tillämpas på personer involverade i samkönad sexualitet.187 Detta rör framförallt den 
senare tidens förhållanden: under 1970-talet rådde fortfarande en mängd fördomar. Vad 
det är som driver på den beskrivna utvecklingen är inte helt tydligt, även om politiska 
grupper som vill ”förbättra de homosexuellas ställning och höja medvetenheten hos 
allmänheten” nämns som en möjlig faktor.188

Då homosexualitet uttryckligen denieras i texten används en formulering från 
Nationalencyklopedin: ”känslomässig och sexuell dragning till individer av det egna 
könet”.189 Genom en sådan denition blir frågan om kön central för framställningen, om 
än implicit. Vad som är ”det egna könet” är nämligen inte helt självklart i en queer 
kontext. I en utläggning om ämnet homosexualitets inordning under rubriken 
”Könsrollsfrågor” i SAB kommer problematiken i öppen dager: ”Att kön och sexualitet 
är nära relaterat är uppenbart. Utan uppdelningen i kön går det inte att diskutera 
begreppen heterosexualitet och homosexualitet eftersom dessa förutsätter att man talar 
om kön.”190 Kategorin kön är här något som förutsätts för att en viss förståelse av 
sexualitet ska bli begriplig: könet blir den grund på vilken sexualiteten byggs. Men 
själva könsuppdelningen föreslås sedan kunna ses som ”kulturellt betingad”, något som 
”[k]ulturen kräver” som en förutsättning för ”obligatorisk heterosexualitet”.191 Om könet 
nyss sågs som den naturliga kategori från vilken heterosexualitet och homosexualitet 
härleds som en given konsekvens går det nu istället att se både kön och sexualitet som 
sammanvävda i en social maktordning: de förutsätter varandra men är båda 
konstruerade och möjliga att iscensätta annorlunda.

Någon eventuell omformulering eller subversion går dock inte texten vidare med, utan 
återvänder till en något mer stabiliserande och konserverande hållning gentemot 
kategorierna, då det föreslås att homosexualitet istället borde kunna placeras under 
samma klassikationsrubrik som ”nationella, etniska, rasmässiga, språkliga [eller] 
religiösa” minoriteter.192 Dessa grupper är förvisso möjliga att se som konstruerade och 
öppna för förändring även de, men samtidigt kan de, i och med att de talas om som just 
”minoriteter”, också menas bygga tydligare på idén om en specik grupp, snarare än 
företeelser inom en social och diskursiv ordning. En sådan minoritetsposition skulle för 
homosexualitetens räkning kunna ses som en föryttning från en medikaliserande 

183Johansson, Johanna & Johansson, Maria 2005, s. 52.
184Ibid., s. 33.
185Ibid., s. 27.
186Ibid., s. 63.
187Ibid., s. 21.
188Ibid., s. 21.
189Ibid., s. 19.
190Ibid., s. 24.
191Ibid., s. 24.
192Ibid., s. 25.
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diskurs till en mer allmänt social, men dock utan att föreställningen om en 
grundläggande, alltid redan existerande grupp ifrågasätts eller problematiseras på det 
sätt förståelsen av en kulturellt kontingent obligatorisk heterosexualitet innebär.

4.10. Att hitta Ett hem vid världens ände

Att hitta Ett hem vid världens ände presenterar en queerteoretisk analys av den 
ämnesordsindexering av skönlitteratur som görs vid svenska bibliotek. Dels studeras hur 
tjugo böcker med särskild relevans för HBT-personer (homosexuella, bisexuella och 
transpersoner) indexerats i sex utvalda bibliotekskataloger, dels granskas Svensk 
Biblioteksförenings ämnesordslistor Att indexera skönlitteratur ur ett kritiskt
klassikationsteoretiskt perspektiv och dels intervjuas tre indexerare som får ge sin syn 
på hur de tänker kring frågor om indexering och heteronormativitet. Analysen utgår från 
queerteoretiska begrepp som heteronormativitet, inkluderande och exkluderande, vilka 
får förklara hur ickeheterosexuella identiteter marginaliseras och ett binärt könssystem 
upprätthålls i ämnesordsindexeringen. Eftersom texten framförallt talar om hur 
sexualitet och könsidentitet presenteras i indexering, och inte lika tydligt ger några 
”egna” beskrivningar, kommer jag att koncentrera mig på textens teoretiska 
utgångspunkter och de identitetsförståelser dessa implicerar.

Liksom i Finnes: ata. Sökes: information och Homosexualitet i tre klassikations-
system under tre decennier används här Nationalencyklopedin som en utgångspunkt för 
denitionen av homosexualitet.193 Om denna denition, med sin tydliga koppling till 
könskategorier, i de förra arbetena fått stå okommenterad problematiseras den här 
istället som ett uttryck för den heteronormativa ordning texten sätter sig att analysera. 
Det är framförallt ur ett perspektiv som inkluderar transpersoner och intersexuella, 
personer födda med oklar eller tvetydig könstillhörighet, som det binära könssystemet 
med enbart män och kvinnor blir problematiskt, då dessa personer uppenbart 
överskrider kategorierna på olika sätt.194 Istället för att ge någon denitiv och xerad 
betydelse till varken kön eller sexualitet placerar texten dessa kategorier i förhållande 
till en norm och hur denna norm konstruerar en viss verklighet, en verklighet möjlig att 
dekonstruera.195 Å andra sidan används begrepp som ”HBT-personer”, ”homosexuella 
män” eller ”lesbiska” också som referenter till vad som förstås vara faktiskt existerande 
personer,196 något som skulle kunna tolkas som ett medvetet strategisk synliggörande. 
Just användandet av ett begrepp som HBT-personer kan vidare ses som en identitets-
politisk vidgning, som utöver att se till dem som ställs utanför den heterosexuella 
normen på grund av ett samkönat begär också inkluderar transpersoner, vars genus-
uttryck eller -identitet överskrider de heteronormativt förväntade. Genom detta kopplas 
sexualitet till kön, inte genom något nödvändigt inbördes beroende, utan genom en 
gemensam marginalisering i förhållande till en maktstruktur.

4.11. Det ligger en heteronormativ bok i din säng mamma!

Genom intervjuer med tio kvinnor i samkönade relationer som planerar att få eller redan 
har fått barn genom insemination vill denna studie undersöka den speciella situation ett 
heteronormativt samhälle skapar för den representerade gruppen. Dessutom diskuteras 

193Söderman, James 2006, s. 11.
194Ibid., s. 11 f.
195Ibid., s. 12.
196Se t. ex. ibid., 5, 18, 24, 40.
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det informationsbehov kvinnorna ger uttryck för samt hur biblioteken kan komma att 
tillgodose dessa behov. Utgångspunkten är en queerteoretisk förståelse av 
heteronormativitet och en socialkonstruktivistisk modell för förståelse av vardaglig 
informationssökning. Liksom i fallen med Unga homosexuella och biblioteket och 
Finnes: ata. Sökes: information har jag inte inbegripit de avsnitt som redovisar 
intervjuerna i det material jag här analyserar.

Vad texten säger om den samhälleliga utvecklingen rörande homosexualitet är 
huvudsakligen en redogörelse för den lagstiftning som kontrollerat förhållandena, från 
avkriminalisering fram till beslutet att tillåta insemination också för lesbiska par. 
Utvecklingen, som ses som positiv, menas vara resultatet av ”en lång och hård kamp”, 
en kamp som ”är långt ifrån över (...) innan lagarna är lika för alla”.197 Utöver enbart en 
juridisk historieskrivning formuleras här en förhoppning om en framtid, en framtid som 
inte är självklar och given, utan blir till ett politiskt ställningstagande och uppmaning till 
fortsatt strävan i den angivna riktningen. Det går vidare att se hur denna kamp framställs 
som en kamp mot just det förutna, snarare än mot intressen i en samtid (förutom i den 
mån det kan nnas sådana som manifesterar en ”förutenhet”) då det beskrivs som att 
det i lagarna ”fortfarande förekommer skillnader mellan hetero- och homosexuella”.198 

En annan intressant aspekt av beskrivningarna av samhällssituationen är att USA lyfts 
fram som ett land där ”[h]omofobin och sexualkonservatismen är mycket större (...) än i 
Sverige”.199 Att detta görs samtidigt som det konstateras att den amerikanska 
forskningen ”kommit längre än den svenska i undersökandet av biblioteks- och 
informationsvetenskapliga forskningsproblem i förhållande till hbt-grupper”200 

komplicerar också förståelsen av vad en framgångsrik kamp egentligen kan innebära.

Det läggs i texten stor omsorg vid att nyansera och problematisera de 
identitetskategorier som används. Utgångspunkten är ”kategorier och identiteter (såsom 
lesbisk och kvinna) [är] socialt konstruerade”,201vilket här inte så mycket förstås i ett 
historiskt som i ett samtida perspektiv. Det framhålls att ”i gruppen kvinnor i samkönat 
föräldraskap ryms det personer med olika syn på kön och sexualitet”,202 vilket får 
konsekvenser för hur begrepp som ”lesbisk” används i texten. Trots medvetenhet om 
risken för att reproducera totaliserande föreställningar inom ramen av en i grunden 
heteronormativt organiserad ordning landar resonemanget i en ”strategisk 
essentialism”.203 Med ett sådant perspektiv lyfts en gemensam marginalisering i 
förhållande till den heterosexuella normen fram som en grund för gemenskap, de 
skillnader som nns inom gruppen som sådan till trots. Här går det dock att se en viss 
skillnad i graden av problematisering. Även om olikheterna sades beröra både syn på 
”kön och sexualitet” är det främst den senare kategorin som lyfts upp till diskussion, 
medan referenten ”kvinna” arbetet igenom används okommenterat.204 Vid ett tillfälle blir 
dock även könsfrågan särskilt uppmärksammad: i en passage som kritiskt diskuterar de 
intervjuades behov av information om den möjliga bristen på manlig närvaro i deras 
familjekonstellationer kommenteras att:

197Lundborg, Viktoria & Vardeh Navandi, Maryam 2007, s. 11.
198Ibid., s. 54. Min kursivering.
199Ibid., s. 19.
200Ibid., s. 19.
201Ibid., s. 2.
202Ibid., s. 2; liknande nyanseringar återkommer bl.a. på s. 9, 61.
203Ibid., s. 2.
204Se t. ex. ibid., s. 2, 3, 32, 36.
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Det tycks vara något väldigt speciellt med kön då exempelvis ingen av de vita 
informanterna uppger att de vill veta hur barnet kan komma att påverkas av att 
båda föräldrarna är vita. Könen behandlas i detta fall som naturliga, konstanta 
och ömsesidigt uteslutande.205

Om detta går att se som en större beredvillighet att rikta ifrågasättanden utåt snarare än 
inåt i texten nns en liknande tendens i en passage om vad som utgör ett queerteoretiskt 
perspektiv:

Vi har valt att se den studerade gruppen som normbrytare i ett heteronormativt 
samhälle men vi skulle också, i enlighet med ett queerteoretiskt perspektiv, 
kunna tolka barnaskaffandet i en monogam relation som ett heteronormativt 
beteende. Att ett lesbiskt, eller ett samkönat kvinnopar, skaffar barn med 
varandra är att gå från att vara normbrytande till att närma sig normen.206

Ett sådant perspektiv avskrivs dock som ”väldigt teoretiskt”,207 vilket kan ställas i 
relation till arbetets förhoppning om att kunna bidra med ”emancipatorisk kunskap”.208 

För att kritisera heteronormen anses alltså de identitetskategorier denna norm bygger på 
i viss mån behöva bekräftas. Återigen kan det vara värt att framhålla att ett bekräftande i 
texten dock alltid sker i förhållande till de skillnadsskapande maktstrukturer hetero-
normen reproducerar, inte som ett accepterande av någon egentligt existerande grupp: 
”kvinnor i samkönat föräldraskap har inte några särskilda informationsbehov som 
skiljer sig från andra föräldrars. (...) Det som däremot är specikt är att de benner sig 
utanför normen”.209

4.12. Ung och gay

Ung och gay är en intervjustudie som redogör för det informationsbehov sju homo- eller 
bisexuella personer i åldrarna 18-25 upplever sig ha haft i samband med att de öppet 
etablerade sina identiteter som just bi- eller homosexuella. Här undersöks vilka 
informationskällor som använts, vilka hinder informanterna säger sig ha upplevt och 
vilken betydelse bibliotek haft i processen. Utgångspunkten är ett antagande om att 
erfarenheten av att leva i ett heteronormativt samhälle gör det särskilt svårt – och viktigt 
– för dessa ungdomar att nna användbar och positiv information beträffande frågor 
som rör deras sexuella identiteter. Vad gäller teoretiska perspektiv berör dessa endast 
informationsbehovsaspekten. Precis som i de tidigare intervjustudierna utelämnar jag de 
delar av texten som utgörs av intervjuredovisning från min analys, men inkluderar de 
sammanfattningar och analyser av dessa som står som mer kommenterande. Inte heller 
har jag i min analys tagit med de passager som uteslutande rör förståelsen av 
informationsbehov och -sökning utifrån ett generellt perspektiv.

Då texten ger en beskrivning av det samhälle som omger informanterna sägs det vara 
”ett faktum” att det ”präglas av heterosexism” eller vara ”starkt heteronormativt”.210 Vid 
era tillfällen återkommer den senare formuleringen också med ett tillägg: ”Samhället 

205Lundborg, Viktoria & Vardeh Navandi, Maryam 2007, s. 51.
206Ibid., s. 59.
207Ibid., s. 59.
208Ibid., s. 1.
209Ibid., s. 50.
210Andersson, Miranda 2007, s. 30, 18, 41.
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av idag är fortfarande starkt heteronormativt”.211 Detta ”fortfarande” får även tjäna som 
markör vid andra passager som rör den samtida situationens förhållande till historien: 
”det [ligger] fortfarande en problematik i att många människor fortfarande bär på gamla 
fördomar”, ”många tror fortfarande idag att en lesbisk kvinna är en manhaftig kvinna”, 
”[i] många länder är det fortfarande förbjudet att visa homosexuella känslor”, 
”uppsatsen tar upp hur homo- och bisexualitet fortfarande ses som någonting 
onormalt”.212 Sammantaget menar jag att detta mycket tydligt presenterar en bild av 
moralisk anakronism, då de beskrivna företeelserna ses som klandervärda rester av ett 
förutet som egentligen inte borde nnas kvar. Den utveckling som istället ses som 
positiv går mot alltmer ökad acceptans och likställdhet mellan homo-/bisexualitet och 
heterosexualitet.213 Då dessa två bilder ställs mot varandra inskärps föreställningen om 
en riktig och önskvärd utveckling kontra negativa anomalier: ”Även om dagens 
samhälle ser bättre ut för många homosexuella nns det en ökande trend med hatbrott 
mot homo- och bisexuella”.214

För att deniera vad homosexualitet är vänder sig texten till Svenska Akademiens 
Ordlista, där – liksom i Nationalencyklopedin – föreställningen om två binära kön blir 
central. En viss revidering sker dock då ordlistans ”sexualdrift inriktad mot” 
omformuleras till ”förmågan att förälska sig i och känna lust till en person av” – samma 
kön.215 Denna betoning av kärlek och lust kan ses som en strävan mot att framställa 
homosexualiteten som mer mjukt mänsklig eller till och med romantisk i kontrast till en 
klinisk (och, återigen, föråldrad?) syn. Vidare sker något intressant då en formulering 
hämtad från RFSL216 om homosexualitet som ”en av tre sexuella inriktningar som nns” 
för uppsatsens syften kortas ned till ”en sexuell inriktning”.217 Denna möjliga öppning 
mot en större mångfald av sexuella uttryck och identiteter är dock inget som någon 
annanstans i texten tas till vara. Den antydda mångfalden förutsätter inte heller någon 
instabilitet hos kategorierna, eller en direkt möjlighet till förändring av dem, snarare 
fastslås deras denitiva karaktär, dels genom det upprepade och oproblematiserade 
användandet av dem och dels genom meningar som: ”Ett faktum är att sexualiteten är 
något grundläggande”.218 För att nna något som går emot föreställningen om tydliga, 
en gång för alla givna identitetskategorier får jag gå till arbetets sista sida. Som en 
förklaring till att några informanter inte uppger sig ha haft något särskilt 
informationsbehov i samband med att de ”kom ut” som homo- eller bisexuella sägs att 
”de själva inte såg den förändrade sexuella läggningen som ett problem”.219 Hellre än att 
låta detta innebära någon erkänd konstruktivism vill jag se det som uttryck för idéen att 
individer inte ses ha någon sexualitet alls innan puberteten, och att förändringen består i 
att homo- eller bisexualiteten överhuvudtaget ”upptäcks”. Formuleringen kan också få 
belysa frågan om likhet och särart, då den tyder på att den ickeheterosexuella positionen 

211Andersson, Miranda 2007, s. 5, 6, 14, 19, 24.
212Ibid., s. 5, 9, 10, 18; citatet om ”många länder” där det är ”förbjudet att visa homosexuella känslor” (s. 

10) exemplieras märkligt nog med Sydafrika, ett land som har ett väl utbyggt juridiskt erkännande av 
homosexuella och samkönade relationer, med såväl antidiskrimineringslagstiftning som rätt till 
äktenskap. Textens referens görs till en artikel om två mördade lesbiska aktivister, varav den ena varit 
aktiv i utformandet av landets nationella hiv/aids-policy. När homosexuella i texten sägs ”avrättas” 
görs alltså en kolonialistisk sammanblandning av en ”ickevästerländsk” stat och en enskild mördare.

213Ibid., s. 5, 8 f., 17.
214Ibid., s. 9.
215Ibid., s. 6.
216Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter.
217Andersson, Miranda 2007, s. 6.
218Ibid., s. 10.
219Ibid., s. 42.
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inte innebär en ”avvikelse” eller ett problem utan går att förstå som något ”normalt”. Att 
några informanter av denna anledning inte menar sig ha något särskilt 
informationsbehov ses dock i texten som förvånande, och den huvudsakliga 
inställningen är att det nns speciella informationsbehov hos gruppen. Detta går, som 
jag tidigare diskuterat, att förstå som att även om det inte nns några inneboende 
skillnader eller särdrag så skapar den heteronormativa omgivningen speciella 
förutsättningar för den homo- eller bisexuella gruppen. Det övergripande perspektivet i 
texten får dock ses som att då omgivningen till slut blivit nog tolerant och inkluderande 
kommer homosexualiteten inte alls att utgöra något kännetecknande.
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5. Avslutande diskussion

Jag kommer i detta kapitel att återknyta till de diskursanalytiska metodbegrepp jag 
introducerade i avsnitt 3.1 för att använda dessa i en sammanfattande redogörelse av 
texterna, utifrån frågeställningen (med dess fyra preciseringar, som här presenteras i 
varsitt avsnitt) om vilka diskurser om homosexualitet som framträder i texterna. Efter 
detta för jag en jämförande diskussion om den eventuella förändring över tid som kan 
ha skett rörande diskursen, där jag kopplar mina slutsatser till den tidigare forskning 
rörande vetenskaplig historiogra jag redovisat i avsnitt 2.2. En återkoppling till mina 
queerteoretiska utgångspunkter avslutar själva analysdelen. Därefterföljer några 
metodologiska reektioner kring mitt arbetes genomförande samt uppslag för vidare 
forskning.

5.1. Sammanfattande diskursanalys

För att göra en sammanfattande analys av texterna kan det först vara värt att återvända 
till de begrepp som presenterades som centrala i diskursteorins förståelse av text.220 

Först och främst påminns vi då om vikten av att se språket inte som något neutralt 
förmedlande av en yttre verklighet, utan en arena för formerande av verkligheten. 
Genom att tala om något på ett visst sätt och inte ett annat skapas vissa möjligheter och 
andra marginaliseras. En diskursanalytisk ansats innebär alltså inte att en underliggande 
mening eller sann tolkning ska vaskas fram, utan att man visar på hur texten i sig 
producerar diskursiva effekter. Genom begreppet mästersignikant går det att förstå hur 
språkliga element, som texten tar sig an som ytande signikanter som i sig saknar en 
fast betydelse, genom att kopplas och ställas i kontrast till andra skapar 
ekvivalenskedjor där de, i ett givet sammanhang, stabiliseras till fasta moment som 
bygger upp en diskursiv struktur. I fråga om identiteter, som till exempel de 
(homo)sexuella identiteter jag intresserar mig för i detta arbete, inbegriper denna 
process också representation, en gruppbildning för att skapa kollektiv som ställs i 
relation till andra grupper genom att ”vissa identitetsmöjligheter framhävs som 
relevanta och andra ignoreras”.221 Hur sker då detta i de texter jag valt att arbeta med?

Till en början måste det naturligtvis poängteras att texterna sammantagna inte utgör 
någon harmoniserande enhet, utan alla verkar för att etablera sina specika diskursiva 
positioner. Jag kommer här att peka på vad jag menar framträdande drag, men de ska 
inte förstås känneteckna alla texterna. Motstridiga tendenser, både inom och mellan 
texterna, kommer att brytas mot varandra för att betona materialets mångtydighet.

Att alla texterna på ett eller annat sätt hanterar föreställningar om homosexualitet eller 
homosexuella är den allra minsta gemensamma nämnaren. ”Homosexuell(a)” kan alltså 
sägas vara den mästersignikant vilken texterna försöker stabilisera som en grund för 
diskursen om homosexualitet. I några fall förekommer även andra termer, såsom 
”lesbisk”, ”ata”, ”bög”, ”gay”, ”queer” eller ”hbt-person”,222 som mer eller mindre 
parallella beteckningar, men texterna hanterar dem på något olika sätt. För att få den 
ytande signikanten att fungera som en del i en sammanhållande diskurs mejslas dess 

220Se avsnitt 3.1 för utförligare referenser och diskussion kring denna begreppsapparat.
221Winther Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise 2000, s. 51 f.
222Se t. ex. Hedberg, Per 1979, s. 3; Alexandersson, Anita 1987, s. 1; Magnusson, Jan 1988, s. 8; 

Ericson, Kristin & Hvidén, Ulrika 2003, s. 15 f.; Söderman, James 2006, s. 5; Lundborg, Viktoria & 
Vardeh Navandi, Maryam 2007, s. 2; Andersson, Miranda 2007, s. 5.
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betydelse fram i samspel med andra begrepp. Detta kan ses göras från två perspektiv: 
antingen genom att ställa signikanten, här ”homosexuell”, i kontrast till vad den förstås 
inte vara, eller genom att positivt knyta den till andra, sammanhörande begrepp som 
bygger dess konturer. Ofta sker detta samtidigt, som i Unga homosexuella och 
biblioteket när huvudkaraktären i en ungdomsbok beskrivs som en positiv 
identitetsförebild eftersom ”[a]nnorlundahet, utanförskap och avvikande 
könsrollsbeteende kopplas inte till den homosexuella identiteten” medan ”han är duktig 
på basket och (...) spelar gitarr” och, så klart, ”attraheras av pojkar”.223 Det går dock att 
se vissa dominerande tendenser som skiljer sig åt mellan arbetena, tendenser som också 
knyter an till vilket perspektiv som anläggs på frågan om essens kontra konstruktion.

5.1.1. Essens/konstruktion

De arbeten som tydligast ger sig på att deniera homosexualitet i termer av vad denna 
sexualitet är ser det som en ganska enkel fråga om begär till personer av samma kön.224 

Här förknippas alltså den sexuella identiteten dels med en förståelse av sexuellt begär 
och dels med en förståelse av kön. Att dessa förståelser i sin tur inte annat än 
undantagsvis225 blir föremål för tydliga denitioner eller utredande resonemang gör 
dock den synbart tydliga denitionen just endast skenbart tydlig. De arbeten som å 
andra sidan framförallt sätter homosexualiteten i relation till en exkluderande norm,226 

det vill säga förstår homosexualiteten som (en del av) det som inte inbegrips i den 
normativa heterosexualiteten, kan ses ha en mer accepterande hållning till kategoriernas 
öppenhet och provisoriska karaktär och har därmed större beredskap för att se dem som 
föränderliga. Min poäng är inte här att arbetena i den förra gruppen alla är 
essentialistiska medan de senare är konstruktivistiska, det är uppenbart att det nns 
betydligt mer komplexa drag i dem alla. Snarare vill jag mena att också de texter som 
försöker slå fast en bestämd och stabiliserande betydelse av vad det är att vara 
homosexuell aldrig riktigt lyckas med detta, då de ekvivalenskedjor som smids – till 
begär, kön eller något annat – bara förskjuter instabiliteten till en annan plats. Om 
homosexualitet är ett begär till samma kön, vad är då ”begär”? Vad är ”samma”? Och 
vad är ”kön”? Genom att istället förhålla sig till kategorin som alltid redan relationell – 
här i förhållande till en heteronormativ samhällsstruktur, som i sin tur kan ses i 
förhållande till en genusordning och så vidare – kan kategorin dels lättare fås att fungera 
som en allierande snarare än alienerande plattform227 och dels sätts tydligare fokus på de 
maktstrukturer som skapar olikhet och ojämlikhet. Det är dock värt att lyfta fram att 
detta inte sker på något entydigt sätt i någon av texterna, då essentialiserande 
framställningar kan ses i dem alla, om så endast retoriskt och strategiskt använda.228

Att kategoriseringarna som sker i texten är potentiellt koniktfyllda kan visas med två 
exempel där den diskursanalytiska förståelsen av representation kommer väl till pass. 

223Edeholt, Christer 2001, s. 67.
224Melin, Olle-Petter 1975, s. iii; Edeholt, Christer 2001, s. 5; Ericson, Kristin & Hvidén, Ulrika 2003, s. 

14; Johansson, Johanna & Johansson, Maria 2005, s. 19; Andersson, Miranda 2007, s. 6.
225Se t. ex. Johansson, Johanna & Johansson, Maria 2005, s. 24 för ett problematiserande av kön.
226Alexandersson, Anita 1987 s. 1; Söderman, James 2006, s. 12; Lundborg, Viktoria &Vardeh Navandi, 

Maryam 2007, s. 2.
227Som görs i Lundborg, Viktoria & Vardeh Navandi, Maryam 2007, s. 2; se även Ericson, Kristin & 

Hvidén, Ulrika 2003, s. 9, 68 för exempel på samma strategi i en text som även uttrycker en mer 
stabiliserande kategoriförståelse.

228Se t.ex. Ericson, Kristin & Hvidén, Ulrika 2003, s. 65; Lundborg, Viktoria & Vardeh Navandi, 
Maryam 2007, s. 2.
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Det första kommer från Finnes: ata. Sökes: information där den intervjuade gruppen 
kollektivt benämns som ”lesbiska”, trots att det framgår att vissa informanter själva 
betraktar sig som bisexuella.229 Genom att på detta sätt framhäva den lesbiska 
identiteten som relevant och ignorera möjligheten av en bisexuell subjektsposition 
skapar texten en bild av ett sammanhållet kollektiv som delar erfarenheter och 
identitetspolitiska intressen. Den tvingande representationen visar också på den 
implicita vikten av kön i den framställda diskursen, då de relationer informanterna 
förväntas ha till andra kvinnor framhävs, medan manlighet framförallt representeras i 
form av den norm som marginaliserar informanterna. Jag har nu gjort karakteriseringen 
medvetet drastisk, och det kan och bör nämnas att på många ställen i texten talas det om 
”homo- och bisexuella kvinnor” och det faktum att ”osynliggörandet” diskuteras helt 
öppet kan ses som ytterligare en förmildrande nyansering. Nästa exempel är däremot 
försåtligare, då den subsumerande representationen sker helt okommenterat. I 
Homosexualitet: En bibliogra talas genomgående om ”homosexuella” som den grupp 
människor texten behandlar. Någon explicit deniering av vilka dessa homosexuella ska 
förstås vara görs aldrig, men genom ett antal kopplingar till könade företeelser går det 
att förstå att det handlar om manliga homosexuella.230 Genom att på detta sätt exkludera 
kvinnor från identikation med signikanten ”homosexuell” kan talet om de villkor och 
erfarenheter som rör de homosexuella komma att framstå som neutralt och inkluderande 
när i själva verket en stor grupp blir osynliggjord. Genom dessa två exempel vill jag 
visa på vikten av att inte se endast till det som explicit uttrycks i en text rörande den 
representation som görs, utan också undersöka vilka grupper och möjliga positioner 
som utesluts utan att ens nämnas som uteslutna. En sådan tyst position är för övrigt i 
båda dessa exempel de personer som inte enkelt inordnas i ett binärt könssystem.

5.1.2. Likhet/skillnad

Att texterna inte lättvindigt låter sig delas in i enkla och sammanhängande kategorier 
som fullt ut intar den ena eller andra positionen blir, liksom då det handlade om 
essentialism kontra konstruktivism, tydligt då det gäller frågan om likhet och skillnad. 
Texterna bär på många mångtydigheter och ambivalenser, och det går att se hur frågan 
förhandlas genom en kontrasterande diskussion om huruvida en eventuell skillnad ses 
som positiv eller negativ. I exempelvis Den långa vägen kopplas föreställningar om en 
särskild lesbisk personlighet samman med fördomar och negativa schabloner medan en 
skildring som beskrivs som ”naturlig och normal” framhålls som positiv.231 Här 
diskuteras homosexualiteten i termer av både skillnad och likhet (förutsatt att ”normal” 
kan ses beteckna just icke-avvikelse), men de olika förståelserna värderas olika. I 
Homosexualitet: Ett kommenterat urval lyfts å andra sidan en könsrollsifrågasättande 
homorörelse fram som något hoppfullt i förhållande till ”det heterosexuella samhällets 
normer”.232 Här inverteras alltså värderingsskalan och det normlika ifrågasätts. Denna 
senare position kan ses utgöra ett undantag i materialet, då det vanligaste är att likheten 
används som ett argument gott i sig, och skillnadsföreställningar, i den mån de 
diskuteras, förstås som stereotyper eller fördomar. Här kan det återigen vara på sin plats 
att låta de diskursanalytiska begreppen komma till användning. I den mån 
homosexualiteten förstås som en ytande signikant, ett begrepp vilket texten har att 
etablera som funktionellt i den diskurs som skapas, är det nödvändigt att koppla den till 

229Ericson, Kristin & Hvidén, Ulrika 2003, s. 16.
230Melin, Olle-Petter 1975, s. iv, v, xi f.
231Alexandersson, Anita 1987 s. 5, 57.
232Hedberg, Per 1979, s. 15; en liknande poäng görs i Melin, Olle-Petter 1975, s. xi f.
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andra begrepp i ett positivt sammanhang. Vad som utgör ett positivt sammanhang är 
förvisso ingenting entydigt eller en gång för alla överenskommet, och det går att se de 
strategier jag nyss nämnde som verkande i olika, delvis motstridiga, större diskurser. Att 
tala om ”schablonbilder” anknyter till de föreställningar om positiv utveckling till vilka 
jag återkommer senare: en bild målas upp av att det skett en missrepresentation som 
döljer en sannare verklighet vars tid det nu blivit att framträda. Om den tidigare 
schablonbilden framställts som en negativ kontrast till en norm, en manifestering av det 
normen inte accepterar, blir det viktigt att den nu framträdande, ”verkligare” bilden 
istället stryker normen medhårs och presenteras som icke-hotande, icke-annorlunda. En 
sådan assimilationsdiskurs behöver inte vara alltigenom normanpassad: i Den långa 
vägen kompletteras talet om vanlighet med ett tydligt lesbiskt feministiskt perspektiv, 
ett perspektiv som väl (tyvärr) knappast kan sägas vara normalt i samhället i stort. Det 
går att se detta som en fråga om strategiska eftergifter, att texten för att kunna ”komma 
undan” med vissa radikala ansatser måste uppvisa en större anpasslighet på andra håll. 
En sådan tolkning tangerar dock frågor om författarintentioner och textens förmenta 
verkan i ett receptionssammanhang som jag inte här har för avsikt att redogöra för.

Då skillnad betonas sker det enligt samma princip av positiva ekvivalenskedjor 
kontrasterade mot negativa associationer, vilket får den homosexuella särarten att 
framträda som positiv, inte bara för de homosexuella själva utan även för ett större 
samhälleligt sammanhang. Homosexualitet: Ett kommenterat urval får tjäna som 
exempel på detta. Genom att beskriva det heterosexuella samhällets normer som 
”normalitetsdyrkan”, begränsande könsroller och bristande känslomässig kontakt med 
jaget och med andra233 blir det brott den homosexuella rörelsen sägs stå för till något 
befriande, en större mångfald som kommer även normsamhället till godo i det långa 
loppet. Även detta grepp, som kan sägas koppla ihop homosexualiteten med en 
transformationsdiskurs, spelar på föreställningar om en positiv utveckling, en utveckling 
som homosexuella i detta fall snarare är drivande aktörer i än de mer passiva 
förmånstagare av assimilationens tolerans som antyds av den förra strategin. Återigen 
vill jag dock poängtera att texterna inte renodlar varken likhets- eller skillnadstemat, 
även om det vanligaste verkar vara en likhetsstrategi som den grundläggande 
utgångspunkten, vilken sedan föreställningar om skillnad mer eller mindre explicit och i 
större eller mindre utsträckning konfronteras med. Detta kan, som i Unga homosexuella 
och biblioteket, Finnes: ata. Sökes: information eller Det ligger en heteronormativ bok 
i din säng mamma!, göras i form av formuleringar i stil med att homosexuellas speciella 
uttryck eller behov ”tvingas fram av heteronormen”234 men att det egentligen inte är 
någon skillnad mellan dem och de heterosexuella.235

5.1.3. Könsföreställningar

Som jag poängterat tidigare griper de teman i vilka jag delade upp mina inledande 
frågor ofta in i varandra, men för att ändå försöka säga något preciserande om de 
tendenser kring framställningar av kön som görs i texterna menar jag att det typiska är 
att låta könet utgöra en fast fond mot vilken sexualiteten utspelas. Detta görs dels 
genom de denitioner av homosexualitet som begär till ”samma kön” som jag diskuterat 
ovan, men också på ett något annorlunda sätt. I Den långa vägen menar jag att det går 

233Hedberg, Per 1979, s. 15.
234Ericson, Kristin & Hvidén, Ulrika 2003, s. 70.
235För liknande formuleringar, se Edeholt, Christer 2001, s. 79; Lundborg, Viktoria & Vardeh Navandi, 

Maryam 2007, s. 50.
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att se hur den lesbiska sexualiteten blir underordnad en mer allmän feministisk 
världsbild, där frågan om den lesbiskas kvinnliga kön blir central i att förstå hennes 
position som osynliggjord, snarare än en marginalisering i förhållande till en 
heterosexuell norm.236 Då den kvinnliga homosexualiteten här så tydligt kopplas till just 
en kvinnlighet (om än en feministiskt medveten sådan) blir det intressant att, som 
extrapolerad frågeställning, se hur förhållandet till manlig homosexualitet förhandlas. 
Om man utgår från att den starkaste diskursiva kopplingen som här görs till
signikanten homosexuell är just den till en könsbestämning, skulle det gå att föreställa 
sig att en manlig homosexuell främst skulle förstås som man, kanske till och med mer 
markant så än en heterosexuell, då det homosexuella också kan komma att förstås som 
en homosocial manssolidaritet motsvarande den lesbiskas särskilt förväntade 
kvinnomedvetande. Någon sådan tolkning får dock enbart ett svagt stöd i texten, då det 
istället till exempel talas positivt om en radikalisering av den sexualpolitiska kampen 
inspirerad av Gay Liberation, en könsblandad rörelse med stark manlig närvaro.237 

Textens fokusering på just lesbiska kvinnor kan snarare än en konsekvens av en 
denitiv könsseparatism tolkas som ett synliggörande val, kontextualiserat av den 
manliga normen, en norm som även bögar kan kritisera.

Utöver dessa inbördes förhållanden mellan köns- och sexualitetskategorierna 
förekommer i texterna ett itigt refererande av könsstereotyper och fördomar kring 
homosexuellas inverterade genusuttryck, oftast i form av kritiserande kommentarer 
enligt den ovan diskuterade assimilationsdiskursen. Jag nämner här bara ett axplock: 
”den tredje myten (...) påstår, att alla homosexuella [män] är feminina”;238 ”klichébilden 
av den lesbiska kvinnan som manhaftig, kortklippt, med starka aversioner mot män och 
aktiv i den nya kvinnorörelsen”;239 ”den stereotypa föreställningen om att homosexuella 
män är feminina och lesbiska kvinnor är manliga”.240 Genom att identiera vad den 
normativa heterosexualiteten menar är avvikande och oacceptabelt eller på något sätt 
nedvärderar, och benämna detta som ”fördomar” går det att se hur fyra samtidiga 
diskursiva effekter åstadkoms. För det första kritiseras det samhälle som sägs hysa och 
göda fördomarna, vilket får yttrandet att verka radikalt. För det andra impliceras att de 
verkliga homosexuella inte är sådana, vilket skulle göra det lättare för dem att 
accepteras i ett heteronormativt samhälle och får yttrandet att verka integrerande. För 
det tredje distanserar man sig från de som är såsom fördomarna säger, vilket får 
yttrandet att verka splittrande. För det fjärde denieras aldrig hur homosexuella 
egentligen är, vilket innebär att möjligheten till att förneka den tredje effekten hålls 
öppen. Även om det alltså kan ses som en mycket användbar strategi är den dock, vill 
jag hävda, på intet sätt utan problem, genom sin okritiska utgångspunkt i normalitetens 
tolkning av vad som förstås som avvikande.

5.1.4. Den samhälleliga situationen

Vad som kanske är det mest framträdande gemensamma draget hos de texter jag 
analyserat är föreställningen om framsteg och utveckling. Oavsett när texten är skriven 
var det alltid sämre förr och samtiden är precis på väg att bli ett likställdhetens paradis, 
bara några få rester av de gamla fördomarna kan försvinna. Exemplen på uttryck för 

236Alexandersson, Anita 1987, s. 19.
237Ibid., s. 14.
238Melin, Olle-Petter 1975, s. v.
239Edeholt, Christer 2001, s. 7.
240Johansson, Johanna & Johansson, Maria 2005, s. 31.
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denna historiesyn är otaliga, och jag nöjer mig här med ett exempel: ”Man skulle kunna 
prata om att det nns en ’ny’ öppenhet kring homosexualitet även om det är långt kvar 
till likställdhet”.241 Här går det återigen att se hur texterna skapar ekvivalenskedjor 
mellan homosexualiteten och vad som ses som positiva begrepp, i citatet ovan ”ny” och 
”öppenhet” och mer generellt en föreställning om framsteg och moralisk utveckling 
kontrasterande ett förtryckande eller inskränkt förutet. Sammantaget kan man kalla 
detta en framstegsdiskurs. Samtidigt inskärps vikten av att aktivt delta i utvecklingen 
genom att texterna, lika genomgående som de framhåller att det nu blivit bättre, 
poängterar att det nns mycket kvar att göra. På så sätt skriver de in sig själva som 
aktiva aktörer i framåtskridandet och blir engagerande i förhoppningen att också läsaren 
skall känna sig potentiellt delaktig.

Just det att den fortsatta strävan mot ökad tolerans så tydligt framhålls går också att se 
ur ett annat perspektiv, nämligen det av angelägenhet. Jag kan mest spekulera i detta, 
men det verkar som att texterna menar sig behöva det fortsatt negativa som en 
aktualiserande problembeskrivning för att rättfärdiga sig själva. Det hänger givetvis 
ihop med det faktum att de är akademiskt relaterade texter, vilka ju ofta är beroende just 
av problemformuleringar och outforskade frågeställningar, men jag kan inte låta bli att 
reektera över ifall det inte också går att hitta forskningsfrågor som mer tar fasta på 
framgångar och glädje och hur positiva initiativ och sammanhang fås att fungera.

5.2. Jämförande diskussion

För att så återknyta till den andra av mina huvudfrågeställningar, den om en eventuell 
utveckling över tid vad gäller hur texterna framställer homosexualitet kan jag konstatera 
att det det är svårt att se någon tydlig sådan. Det kan delvis ha att göra med att texterna 
är av något skiftande karaktär, och även om de har homosexualiteten som ett i någon 
mån gemensamt fokus behandlar de ämnet på olika sätt och från olika utgångspunkter. 
Att exempelvis intervjustudierna från 2000-talet tenderar att kretsa mycket kring ett 
eventuellt särskilt informationsbehov hos homosexuella medan 1970- och 1980-talens 
bibliograer utgår ifrån vad som kan ses som homosexuell litteratur kan alltså ses som 
en konsekvens av den biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningens 
förändring snarare än en förändring som kommer sig av någon intresseförskjutning från 
texter till människor på ett rent diskursivt plan.242 Vad som är enklast att se är de 
aspekter som inte förändrats, medan varje förändring också kan förklaras av en rad 
omkringliggande faktorer. När jag här diskuterar förändringar i termer av diskursiva 
förskjutningar bör resonemangen alltså ses som tentativa, medan gemensamma drag 
möjligtvis kan förstås vara, om inte denitiva så åtminstone något mer välgrundade.

Som nämndes i avsnitt 5.1.4 är framstegsdiskursen något genomgående hos texterna. En 
intressant förändring som jag tycker mig kunna ana är dock hur framgångens oavslutade 
karaktär behandlas. Även om beskrivningen av positiv utveckling följer i stort sett 
samma mönster i de tidiga som i de senare texterna, talar de tidiga mer samstämmigt om 
drivkraften bakom förändringen, och framförallt nödvändigheten för fortsatt positiv 
utveckling, som formulerad i termer av ”kamp” och ”organisering”.243 Texterna från 

241Ericson, Kristin & Hvidén, Ulrika 2003, s. 71.
242Vilket förvisso reser frågan om vad ett ”rent diskursivt plan” skulle vara, frånkopplat ideologi- och 

diskursproducerande institutioner såsom en högskola.
243Melin, Olle-Petter 1975 s., vi, viii, xiii; Hedberg, Per 1979, s. 3; Alexandersson, Anita 1987, s. 14 f.; 

Magnusson, Jan 1988, s. 9; Fredin, Ragna 1989, s. 20; Fridén, Eric 1990, s. xi.
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2000-talet tenderar istället att fokusera på ”förebilder”, ”acceptans” och 
”information”.244 Det skulle kunna gå att tolka detta som en rörelse från kollektiv 
transformativ agens som ställer sig i opposition mot rådande strukturer till en mer 
stillsam individualism som ser som sin uppgift att snarare verka inom strukturerna för 
att förändra dem. Nu är denna bild på intet sätt entydig: dels går det så klart att se hur 
även den tidiga kampen också var inriktad på just reformerande informationsarbete och 
dels talar även de senare texterna i viss mån om ”radikala strömningar” och ”kamp”.245 

Utan att det behöver förstås som en faktisk förändring i hur man ser på varken identitet 
eller kollektivitet kan det dock vara intressant att notera hur formuleringar kan göras på 
olika sätt, formuleringar som i sin tur kan komma att skapa förändringar. För även om 
det går att säga att de tidiga och senare texterna på något sätt menar samma sak då de 
talar om ”homosexuella befrielserörelser” respektive en strävan att ge homosexuella 
”samma rättigheter som de heterosexuella”246 går det också att se hur de tidigare kan 
förstås ha en öppnare problemformulering. Även om befrielserörelsen förutsätter en 
homosexuell identitetskategori behöver de politiska visionerna inte begränsas till ett 
likställande av denna med en heterosexuell norm utan kan verka för en vidare 
omformulering av sexualpolitiska diskurser.

Att queerteorins intåg i texternas diskursiva universum skulle ha vidgat de 
referensramar texterna arbetar inom genom att till exempel frågor om essens och 
konstruktion kan formuleras på nya sätt är en hypotes som kan ses ligga nära till hands. 
Men jag vill inte förbehållslöst gå med på en sådan beskrivning. Det är sant att det i de 
senare arbetena nns en vokabulär som inte förekommer i de tidiga, men om man 
försöker se bortom ordens form för att förstå hur de fås att fungera i ett analytiskt 
sammanhang är jag långt ifrån övertygad att ett bekännande till queerteorin skulle 
innebära något nytt. Liksom teoretiska analyser från till exempel 1970-talet kan förstås 
som queer avant la lettre – tänk bara på Foucault – så kan också en påstått queer-
teoretisk ansats visa sig vara fullständigt beroende av de identitetskategorier den 
föresätter sig att kritisera. Diskussionen om strategisk essentialism är mångfasetterad 
och oavslutad och jag tänker inte här fördjupa mig i dess detaljer, men jag skulle 
åtminstone vilja hävda att i de fall man vill använda sig av strategin bör den tydligt 
redogöras för i all sin komplexitet. Här menar jag att Det ligger en heteronormativ bok i  
din säng mamma! lyckas bättre än exempelvis Homosexualitet i tre klassikations-
system under tre decennier.247 Och beträffande de tidiga texterna kan jag se vad jag 
tycker är intressanta – för att inte säga queera – spänningar i hur Homosexualitet: En 
bibliogra använder homosexualiteten som en sorts hävstång för kritik av den binära 
könskategoriseringen.248

I förhållande till Rydströms periodicering eller utvecklingsschema av homoforskningens 
framväxt som presenterades i avsnitt 2.2, där tendensen menades ha gått från ett fokus 

244Edeholt, Christer 2001, s. 1, 76, 80; Ericson, Kristin & Hvidén, Ulrika 2003, s. 68; Lundborg, Viktoria 
& Vardeh Navandi, Maryam 2007, s. 57; Andersson, Miranda 2007, s. 10, 18.

245Lundborg, Viktoria & Vardeh Navandi, Maryam 2007, s. 11; Johansson, Johanna & Johansson, Maria 
2005, s. 5.

246Hedberg, Per 1979, s. 3; Söderman, James 2006, s. 7.
247Jämför den utförliga problematiseringen och återkommande nyanseringen i Lundborg, Viktoria & 

Vardeh Navandi, Maryam 2007, s. 2, 9, 61 med det korta konstaterandet kring kategoriernas 
nödvändighet i Johansson, Johanna & Johansson, Maria 2005, s. 37.

248Melin, Olle-Petter 1975, s. xi f. där den heterosexuellt normativa manligheten betraktas som en 
känslomässigt obalanserad extrem och den ”fördomsfullt” framställt femininiserade homosexuelle 
mannen blir till en förebild för att upphäva könsstereotyperna.
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på de homosexuella som en relativt enkelt förstått essentialiserad grupp till ett 
dekonstruerande queerperspektiv, menar jag att mitt material inte bekräftar tesen. Som 
jag diskuterade ovan har förvisso terminologin kommit att ändras, och tal om 
heteronormativitet förekommer i samtliga texter från och med 2003.249 Sättet texterna 
använder sig av det begreppet, och andra, skiljer sig dock åt, där jag menar att vissa 
ligger närmare en mer traditionell förtryckshypotes snarare än att se normen som 
konstituerande. En möjlig tolkning av detta är givetvis att det nns vissa kvardröjande 
teoretiskt-ideologiska fördomar som gör sig gällande, en tolkning som dock förutsätter 
precis den linjärt framåtskridande historiesyn jag vill kritisera.

En annan aspekt som kan belysas i förhållande till den tidigare forskningen kring hur 
homosexualitet framställts är de perspektiv av emancipation respektive kritik som jag 
skissade upp i avsnitt 2.3. I mitt material går det att se uppenbara emancipatoriska 
ambitioner: föresatsen är att bidra till att den identierade gruppen ”homosexuella” ska 
få det bättre på olika sätt. Detta framkommer dels genom det sätt på vilket den allmänna 
samhällsutvecklingen beskrivs, med positiva associationer knutna till de tendenser som 
ses verka för likställdhet,250 och dels genom att texterna själva ses verka för ökad 
förståelse och bättre villkor.251 Även om detta går att se som ett förenande drag kan det 
också bli möjligt att se nyanseringar med tanke på det resonemang jag nyss förde om de 
termer i vilka texterna formulerar villkoren för framsteg – som kamp eller upplysning. 
Sådana nyanseringar behöver dock inte följa endast en tidsmässig indelning, utan kan 
också låta oss se texter som ligger nära varandra i tid ligga längre ifrån varandra vad 
gäller frågan om identitetspolitiska ambitioner. Återigen kan sådana skillnader dock ses 
ur många perspektiv, exempelvis skulle det gå att se på texterna utifrån den analys 
Kristin Johannesson presenterat av hur Bibliotekshögskolans kollegieindelning tenderar 
styra uppsatsers epistemologiska utgångspunkter,252 något jag här inte inkluderat som en 
frågeställning.

5.3. Queerkommentarer

Genom att anlägga ett queerteoretiskt perspektiv på mitt material har jag velat se hur 
texterna är beroende av, återskapar och omformar föreställningar om (homo)sexuella 
identiteter. Att dessa processer ur ett queert perspektiv inte förstås som entydiga, 
sammanhängande och stabila menar jag tydliggörs av den analys jag redan redovisat, 
där texterna kunde ses vara genomkorsade av en rad olösta spänningsförhållanden. 
Sådana spänningar behöver inte förstås som ologiska i bemärkelsen att de borde gå att 
överkomma för att nå en ”sannare” eller mer helgjuten framställning av homosexuella 
identiteter, utan kan ses vara uttryck för alla de sätt på vilka identiteterna själva – för att 
inte säga hela världen – är komplexa och föremål för inverkan mellan historiska, sociala 
och maktrelaterade intressen. Här sammanstrålar queerteorins och diskursteorins 
ambitioner, då syftet med analysen ”snarare syftar till att omvandla tro till misstro än att 
ersätta ’falska sanningar’ med i någon mening bättre eller ’sannare sanningar’”.253

249Hos Johansson, Johanna & Johansson, Maria 2005 formulerat som ”heterosexuell norm”.
250Se t. ex. Melin, Olle-Petter 1975, s. xi; Alexandersson, Anita 1987, s. 24; Edeholt, Christer 2001 s. 6; 

Lundborg, Viktoria & Vardeh Navandi, Maryam 2007, s. 11.
251Se t. ex. Hedberg, Per 1979, s. 2; Fridén, Eric 1990, s. vii; Edeholt, Christer 2001 s. 79 ff.; Lundborg, 

Viktoria & Vardeh Navandi, Maryam 2007, s. 1.
252Johannesson, Kristin 2006, passim.
253Fahlgren, Siv 1998, s. [1].
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Utöver vad som redan sagts om funktionen av föreställningar om likhet/skillnad, 
essens/konstruktion, kön och sociala förhållanden vill jag här avslutningsvis ge några 
korta kommentarer som inte direkt hänger samman med mina frågeställningar, men där 
ett queerteorin kan ge särskilt intressanta perspektiv. Det handlar om hur texterna på 
olika sätt skapar ”andra” till vilka de förhåller sig. Jag har redan visat på hur detta sker i 
relation till ett omgivande samhälle eller ett förutet som tillskrivs ”fördomar”, men det 
går också att se liknande skiljelinjer dras inom den homosexuella grupp som texterna 
menar sig tala om eller för. En sådan kan sägas vara den mellan den respektabla och den 
klandervärda. Utifrån den hierarkiska rangordning av sexuella praktiker Gayle Rubin 
pekat på som kännetecknande ett heteronormativt samhälle,254 går det att se hur texterna 
söker identitetspolitiskt avancemang genom att konstruera positioner vilka de kan 
distansera sig från. Dessa klandervärda positioner kan förknippas med ”översexuella”, 
”homosexuella i psykiatrisk behandling”, ”parker, pissoarer”, ”våldsam sexuell aptit”, 
”kvinnor [med] (...) frånstötande yttre och ofta maskulina drag”, ”de gamla lesbiska 
rollerna butch-femme”, ”prostitution och (...) allmänt vidriga omständigheter”, 
”masochister”, ”något onormalt (...) som incest och sadism”, ”impotens, sadism och 
nymfomani”, ”en manhaftig kvinna” eller ”män som är kvinnliga och fjolliga”.255 Vissa 
av dessa föreställningar knyts uppenbarligen till könsföreställningar och -förväntningar, 
men det går också att se hur en rangordning av sexuella praktiker och identiteter 
(åter)skapas, där den homosexuella frigörelsen dels förutsätter en viss sorts proper 
homosexuell och dels görs på bekostnad av andra sexuella identitetspositioners 
erkännande. Här går det att se hur Ambjörnssons fråga om hur ”makt [uttrycks] genom 
våra föreställningar om ’bra’ och ’dålig’ sex”256 inte bara går att ställa i relation till 
heteronormativitetens marginalisering av homosexuella, utan även mer förbehållslöst i 
alla sammanhang där frågor om sexuella identiteter och jämlikhet behandlas, även de 
sammanhang som ser sig som progressiva och kritiska.

Genom att göra detta sistnämnda, ställa kritiska frågor också till texter som allmänt 
förstås som progressiva, kan det också vara påkallat att tala något om de risker det kan 
föra med sig. Att ifrågasätta en text som utger sig tala mot heteronormativitet och för 
homosexuella personers rättigheter och intressen kan naturligtvis ses som problematiskt. 
Även om ifrågasättandet inte görs från en position som själv är heteronormativ så kan 
frågor om taktik ställas: Är det inte, med tanke på utsatta eller osynliggjorda gruppers 
situation, otaktiskt att problematisera dem och de uttryck för strävan mot likställdhet 
som görs å deras vägnar? Borde vi inte göra gemensam front mot det verkliga 
problemet: heteronormativiteten? Mitt svar utgår från en förhoppning om att en öppen, 
kritisk diskussion är det bästa sättet att verka för en verklig mångfald, en inkluderande 
och dynamisk rörelse som inte låst sig vid vedertagna denitioner av varken identiteter 
eller kamp. Med en sådan förhoppning går det att se hur de kritiska analyser jag här har 
försökt göra inte strävar mot mindre eller mer försynt forskning runt sexualitetsfrågor 
inom biblioteks- och informationsvetenskapen, utan ännu mer, ur er perspektiv och 
med nya angreppssätt och vassare teoretiska armbågar. Allt detta för att normer och 
förgivettagna maktstrukturer ska kunna kritiseras än mer effektivt och stringent.

254Rubin, Gayle [1984] 1998, s. 108 ff.
255Melin, Olle-Petter 1975, s. iii; Hedberg, Per 1979, s. 2, 11; Alexandersson, Anita 1987, s. 5, 16; 

Fredin, Ragna 1989, s. 16; Edeholt, Christer 2001, s. 65; Johansson, Johanna & Johansson, Maria 
2005, s. 41, 53; Andersson, Miranda 2007, s. 9.

256Ambjörnsson, Fanny 2006, s. 49.
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5.4. Reektioner över arbetets genomförande

Överlag menar jag att de val jag gjort rörande teori och metod har fungerat bra 
tillsammans. Diskursteorin har gett mig en ingång till texterna som möjliggjort dels ett 
metodiskt hanterande av dem och dels ett förhållningssätt till dem som just diskursiva 
arenor snarare än uttryck för en strikt vetenskaplig rationalitet. Den har också fungerat 
som en brygga till queerteorin, där man kan se många gemensamma utgångspunkter till 
exempel vad gäller synen på identiteter som relationellt konstruerade. Queerteorin har 
också kunnat bidra med specika perspektiv på just sexualitet, med problematiseringar 
av kategorier utifrån en kritik av heteronormativitet.

Några svårigheter uppstod dock under arbetets gång, och även om de inte visade sig 
särskilt allvarliga vill jag här lyfta upp och diskutera några av dem. För det första visade 
det sig ganska snart att de olika teman som tjänat som utgångspunkter för mina 
frågeställningar gled in i varandra. Vad är till exempel könsföreställningar om inte 
föreställningar om en viss sorts skillnad, och hur inverkar idéer om konstruktivism på 
frågan om likhet och skillnad? En utförligare genomgång av den teoretiska diskussionen 
kring begreppen hade möjligtvis kunnat göra de nare nyanserna i åtskillnad tydligare. 
Å andra sidan vill jag se frågeställningarna, i vart fall de fyra tematiserande delfrågorna, 
mer som ingångar till ett problemkomplex, det om hur homosexualiteten representeras, 
än som åtskilda frågor som kräver var sitt åtskilt svar. Betraktade som sådana ingångar 
kan det kanske till och med ses som en fördel att de går att förstås som delvis 
sammanlänkade, eftersom jag då kan röra mig mer ledigt kring huvudfrågan, utifrån den 
eller de ingångar som i en given text framstår som mest produktiv/a.

Just frågan om texternas produktivitet hade möjligtvis också kunnat gå att hantera på 
andra sätt. Det uppenbarades snabbt att vissa texter var betydligt rikare än andra på stoff 
jag kunde använda mig av. Detta problem blev mindre akut genom den exibilitet jag 
ovan nämnde rörande frågeställningarna: vad en text säger om kön kan till exempel 
också ses ur perspektivet likhet/skillnad. Men det kan ändå vara värt att fråga sig om jag 
kunde ha gjort min avgränsning annorlunda för att få ett än mer enhetligt material. Mitt 
syfte har dock inte varit ett kvantierbart jämförande och så länge en text har kunnat 
bidra med något till min analys har jag tyckt att den haft sin plats, så länge den fallit 
inom ramarna för min grundläggande avgränsning.

Slutligen hade jag gärna fört en mer utförlig diskussion om de epistemologiska 
implikationerna av diskursteori i förhållande till framförallt hermeneutik. Detta särskilt 
med tanke på innebörden av vad en tolkning kan vara och hur förståelsen av vad som 
inom hermeneutiken ses som del respektive helhet ter sig i det konkreta arbetet med en 
diskursanalytisk ansats. Här får jag dock nöja mig med en ursäktande hänvisning till det 
begränsade utrymmet och en förhoppning om att det arbetet kommer att kunna göras 
någon annanstans.257

5.5. Vidare forskning

Att det inom B&I (re)produceras identitetsföreställningar kring (homo)sexualitet är 
säkerligen inte något undantagsfall: liknande analyser vore intressanta att göra kring hur 
biblioteksforskningen presenterar föreställningar om till exempel barn, invandrare, 

257Se också Fahlgren, Siv 1998, s. 50 ff. för några intressanta kommentarer i frågan.
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funktionshindrade, eller för den delen den ”normale” biblioteksanvändaren. Kopplat till 
sådana undersökningar vore det också möjligt att anlägga en mer vetenskapssociologisk 
vinkling, för att se hur representationerna görs inom de konkreta institutioner som 
biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildnings- och forskningscentra är. Här går 
det till exempel att se till sådant som den plats kritisk teori har inom utbildningarna, 
eller hur forskning görs utifrån vad som ses som samhällsrelevanta initiativ (såsom 
kampanjer för att nå ”läsovana” grupper – hur framställs i så fall den gruppen?).

Ett annat forskningsspår jag kan se som produktivt är en mer teoretiskt driven 
vidareutveckling av vad ett ickeidentikatoriskt emanciperande vetenskapsideal kan 
betyda. Hur kan man ifrågasätta normer utan att skapa nya? Och hur går det att tala om 
problem som har med kategorier att göra utan att återskapa kategorierna som problem?
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6. Sammanfattning

Mitt syfte med detta arbete har varit att genom en diskursanalys av ett antal 
examensarbeten från biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningar visa på hur 
föreställningar om homosexuell identitet framträder, och genom ett queerteoretiskt 
perspektiv diskutera hur detta framträdande går att förstås som identitetspolitiskt och 
samhälleligt intressant, snarare än endast objektiva uttryck av en förment neutral 
vetenskap. De 12 texter jag behandlat som mitt material förenas av att alla explicit 
diskuterar homosexualitet och homosexuella identiteter, om än olika utförligt och ur 
något olika perspektiv. 6 av texterna utgörs av specialarbeten från Bibliotekslinjen vid 
Högskolan i Borås under perioden 1975-1990, 5 är magisteruppsatser från 
Bibliotekshögskolan vid samma läroverk under perioden 2003-2007 och 1 arbete är en 
magisteruppsats från Umeå Universitets biblioteks- och informationsvetenskapliga 
utbildning år 2001. De frågeställningar jag närmat mig materialet med har varit:

1. Vilka diskurser om homosexualitet framträder i texterna?
• Hur förhåller sig texterna till teman som essens och konstruktion?
• Hur förhåller sig texterna till teman som likhet och skillnad?
• Hur framställs föreställningar om kön i förhållande till sexualitet?
• Hur framställs den samhälleliga situationen för homosexuella, i samtiden 

och historiskt?
2. Går det att se några förändringar i hur ovanstående teman berörs under den 

tidsperiod texterna spänner över?
Frågeställningarna har relaterats till ett queerteoretiskt resonemang och hur ett sådant 
kan rikta kritiska frågor till föreställningar om sexuella identiteter som givna eller 
naturliga. Genom att använda mig av diskursanalytiska metodbegrepp hämtade från 
Chantal Mouffe och Ernesto Laclau har jag visat på hur ”homosexuell” i texterna 
fungerat som en ytande signikant, det vill säga ett begrepp som saknar någon egentlig 
bestämning, men som fylls med mening och betydelse genom att knytas till och 
avgränsas från andra begrepp. Varje text gör detta på sitt eget sätt, och jag har velat 
betona processens mångtydighet och instabilitet även inom en och samma text.

Beträffande den första tematiserande delfrågan, om likhet kontra skillnad, går det att se 
hur texterna överlag framställer homosexualitet som något väsentligen likt en 
normerande heterosexualitet: en likhet rörande känslornas karaktär, förväntad 
genusidentikation inom ett tvåkönssystem eller ett betonande av en allmän vanlighet 
eller naturlighet. I den mån skillnad lyfts fram i form av en homosexuell särart görs 
detta vanligtvis i samband med kritiska diskussioner runt stereotyper, alltså en skillnad 
som inte förstås som egentlig utan projicerad eller tillskriven utifrån heteronormativa 
”fördomar”. Skillnaden kan också förstås som den specika position homosexuella 
försätts i i ett diskriminerande och osynliggörande samhälle, en relationell skillnad som 
texterna, i och med de strävanden mot ett sexuellt likställande som uttrycks, dock menar 
bör och kommer att överskridas. Den diskursiva framställningen av likhet eller skillnad 
blir på detta sätt också en diskurs kring tolerans och fördomar. Någon motsvarande 
uttalad problematisering av likhetsdiskursen görs endast undantagsvis.

I frågan om hur texterna framställer homosexualiteten som essens eller konstruktion 
uppvisas i era fall tydliga ambivalenser. Den synbart dominerande tendensen i 
materialet är en underförstådd essentialism, där homosexuella förstås som en avgränsad, 
given grupp. Framförallt gör denna tendens sig märkt i hur det talas om de historiskt 
samhälleliga villkoren, där homosexualiteten förstås som en ahistorisk kategori, 

53



existerande oberoende av tidsmässiga och rumsliga skillnader. Jag har visat att de 
denitioner som texterna gör av denna kategori dock ingalunda är helgjutet 
essentialistiska, utan är beroende av ett diskursivt konstruerande i relation till en rad 
andra begrepp, såsom kön. På så sätt blir essentialismen en paradoxal position som 
alltid är öppen för förskjutningar. Även de texter som uttalat intar en konstruktivistisk 
hållning kan ses som spelande på essentialiserande förståelser, och använder de sexuella 
identitetskategorierna snarare strategiskt essentialistiskt än radikalt dekonstruerande.

Kön framställs, med några få undantag, i materialet som en grundläggande kategori som 
också får förklara sexualiteten genom att den senare denieras som ett begär till 
”samma” eller ”motsatt” kön. Till detta knyts också föreställningar om särskilda 
könsroller eller iscensättningar av genus, till vilka i sin tur homosexualiteten ställs i 
relation. Ofta sker detta genom kritiska resonemang kring stereotyper av den 
homosexuella som genusinverterad, d.v.s. ”manliga” ator eller ”kvinnliga” bögar. 
Dessa stereotyper ses överlag som negativa och kopplas till vad som ses som ”gamla 
fördomar”. Att texterna på detta sätt implicit fungerar som könsrollskonserverande kan 
dock nyanseras av de explicita ambitioner till stolthet och (själv)acceptans som uttrycks.

Om materialet kan sägas visa upp en betydande ambivalens och mångtydighet vad 
gäller de ovan redogjorda temana går det att se en avsevärt klarare hållning i relation till 
frågan om den samhälleliga situationen, historiskt och i samtiden. Texterna skapar en 
tydlig framstegsdiskurs i det att de framhåller samtidens (relativa) tolerans och förklarar 
problem som ändå kan identieras som kvardröjande effekter av det förutnas förtryck. 
Samtidigt framhålls att det nns mycket kvar att göra för att nå fullständigt sexuell 
likställdhet, vilket också får förklara texternas relevans.

Frågan om ifall de homosexualitetsdiskurser texterna framställer kan ses förändras över 
tid kan sägas vara besvarat med ett tentativt ”kanske inte”. Även om det går att se vissa 
skillnader, framförallt vad gäller terminologi och teoretiska referensramar, har jag 
argumenterat för att dessa skillnader i många fall kan ses vara endast skenbart 
omvälvande. Till exempel kan ett begrepp som ”heteronormativitet” lika väl förstås ur 
ett traditionellt perspektiv (d.v.s. som ”osynliggörande och förtryck av homosexuella”) 
som ur ett mer genomgripande queerteoretiskt (alltså som en ordning som producerar 
identitetskategorierna i sig). På samma sätt som de senare texterna kan förstås vara mer 
”traditionella” kan också de tidiga ses som på vissa sätt queert ”moderna”. Samtidigt går 
förändringarna att se och förklara ur en rad perspektiv som inte direkt hänger samman 
med olika föreställningar om homosexualitet, till exempel det faktum att den 
utbildningsmiljö de är sprungna ur genomgått stora förändringar under den här 
studerade tidsperioden.

Genom att lyfta fram queerteorins problematisering av de gränsdragningar som 
kringgärdar identitetskonstruktioner har jag slutligen velat visa på hur texterna i sin 
strävan efter homosexuell emancipation skapar en rad ”andra” som ses som 
klandervärda och implicit inte inkluderade i den tolerans som annars förespråkas. 
Stoltheten bär således även den på sina egna fördomar, och min förhoppning är att detta 
arbete kunnat väcka frågor och inspiration kring hur den kritiska B&I-forskningen kan 
komma att synliggöra, problematisera och förhoppningsvis överskrida dessa.
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