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Sammanfattning  

 

Syftet med denna studie är undersöka en lesbisk bokcirkels identitetsstärkande potential. 

Vi undersöker vad deltagarna får ut av läsningen av lesbisk litteratur och vad de önskar se 

i litteraturen. Vidare diskuteras vilka sociala funktioner en lesbisk bokcirkel kan fylla för 

deltagarna och vilken roll läsningen har i detta. Studien visar att bokcirkeln fyller en viktig 

roll för deltagarna i stärkandet av den lesbiska identiteten men också att de efterfrågar mer 

nyanserad litteratur. Utifrån detta lägger vi fram förslag för hur bibliotekarier kan jobba 

med lesbiska läsare som biblioteksanvändare.  
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1. Introduktion 

Denna studie var till en början ett litet frö om två studenters önskan att undersöka läsning 

kopplat till identitet. Vad definierar en läsare? Hur ser läsare på sig själva? var 

frågeställningar som initierade uppsatsprocessen. För att svara på dessa frågor tycktes 

bokcirkeln vara en särskilt intressant miljö att studera; läsande människor som delar 

läsupplevelser genom återkommande träffar med samtalet som utgångspunkt.  

Med tiden kom vi att inse kraften i det slutna rummet som bokcirkeln utgör, och läsningens 

möjligheter för människor att skapa mening dels för sig själva men i synnerhet tillsammans 

med andra. Läsare av skönlitteratur kan välja att godta, förkasta eller förhandla de berättelser 

de möter, i relation till den egna upplevelsen och identiteten. Litteraturen kan vara såväl en 

spegling som en motbild, en öppen eller stängd famn.  

Den grupp av läsare vi valde att intressera oss för var den lesbiska läsaren, mer specifikt, en 

lesbisk bokcirkel bestående av ett flertal lesbiska läsare som läser och diskuterar lesbisk 

skönlitteratur. Vi ville bryta ut gruppen ur den sammanslagning som regnbågshyllan utgör, 

och ställa oss följande frågor: Hur pratar lesbiska läsare om den litteratur som ska företräda 

eller porträttera dem? Vilken funktion fyller läsningen och bokcirkeln för gruppens identitet? 

Vad vill lesbiska läsare se mer av i litteraturen?  

Studien är följaktligen tvärvetenskapligt situerad, med tyngden inom fältet nöjesläsning inom 

biblioteks- och informationsvetenskap, samt inom sociologins fält rörande identitetsbildning. 

Forskning inom nöjesläsning är en hittills begränsad del av biblioteks- och 

informationsvetenskap. Medan såväl forskningsfältet som utbildningar får allt mer slagsida 

mot de informationsvetenskapliga praktikerna är litteraturförmedling och läsfrämjande en 

betydelsefull kompetens för en stor andel av yrkesverksamma bibliotekarier (Fichtelius, 

Persson och Enarson 2019, 13). Bibliotekarier är i regel tränade i att hjälpa 

biblioteksanvändare med informationsbehov där det finns en tydlig och artikulerad fråga samt 

ett önskvärt svar (Ross 1999, 783f). Men hur väl förberedda är bibliotekarier på att ge tips och 

hjälp till läsare som, såväl historiskt som i nutid, upplevt diskriminering, generaliseringar och 

uteslutning ur den litterära kanon? Läsare som kanske inte själva alla gånger kan formulera 

sina informationsbehov, eftersom de sällan har sett sig själva rättvist representerade i 

litteraturen.  

Medan det är enkelt för bibliotek att ta fram statistik som visar på antalet utlån så finns det 

ingenting av siffrorna som berättar om böckerna lästes eller vilken effekt de utlånade 
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böckerna hade på läsare (Brewster 2016, 168). Beard och Vo Thi-Beard (2008, 333) menar att 

lite forskning har gjorts om varför människor läser, hur de läser och hur läsning påverkar 

läsarens identitet och självbild; aspekter de anser är viktiga för framgångsrik 

litteraturförmedling mellan bibliotekarie och användare.  

Heike Seidel (1998, 35) betonar bibliotekens möjligheter och skyldigheter att ge stöd åt 

grupper som upplevt diskriminering till följd av sin sexuella läggning, såsom lesbiska 

personer. I detta ingår att erbjuda ett kvalitativt biblioteksbestånd som är nutida och 

realistiskt. Lesbiska läsare ska erbjudas litteratur där en lesbisk läggning och livsstil erkänns 

som fullvärdig. Det åligger därtill de svenska biblioteken att enligt lag tillhandahålla kvalitativ 

biblioteksservice till alla användare, samt att främja läsning och tillgång till litteratur (SFS 

2013:801). Dessvärre tycks lesbiska läsares upplevelser av bibliotekens samlingar av lesbisk 

litteratur inte vara entydigt positiva. Seidel (1998, 36) menar exempelvis att lesbiska kvinnor i 

USA upplever samlingarna för homosexuella som utdaterade, dåligt indexerade och främst 

riktade mot män. Paulette Rothbauer (2007, 103f) konstaterar att merparten av den forskning 

som genomförts på lesbiska biblioteksanvändare och HBTQ-användare överlag har 

identifierat ett missnöje kring det HBTQ-relaterade beståndets bredd, innehåll och nyansering. 

Studier kring hur lesbiska läsare upplever de svenska bibliotekens utbud av lesbiska 

berättelser tycks vara fåtaliga på högre nivå. I masteruppsatsen ”Alltså man vill ju kunna 

identifiera sig”. Lesbiska och queera bibliotekanvändares levda erfarenheter av folkbibliotek 

(2016) undersöker Matilda Falck och Ida Holmlund hur lesbiska och queera användare 

upplever folkbibliotekens service. Vidare vill de studera vilken roll folkbiblioteken har i 

utforskandet och utövandet av en lesbisk eller queer sexuell identitet. Studien visar att 

biblioteken har en viktig roll i dessa aspekter av lesbiska läsares liv. Biblioteken har för 

många av informanterna varit en plats där de kunnat utforska sina sexuella identiteter, då inte 

minst tack vare den kultur och litteratur som biblioteket erbjuder. Särskilt i en inledande, 

explorativ fas fyller erkännande en viktig funktion i litteraturen. I senare skeden ligger 

tyngden istället på att bli representerad. Bokcirkeldeltagarna i denna studie tillhör en grupp 

läsare som kommit förbi det explorativa komma ut-stadiet och som därför söker sig till andra 

typer av berättelser. Denna studie ämnar därför undersöka hur denna lesbiska bokcirkels 

läsare vill bli representerade i litteraturen, och vad de vill se mer av i litteraturen. Samtidigt 

kommer identiteten som lesbisk att undersökas i relation till läsningen som social företeelse. 

Vi hoppas kunna erbjuda kunskap om hur biblioteken kan arbeta mot lesbiska läsare.  

  



3 

 

1.1. Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka om och hur en lesbisk bokcirkel kan verka identitetsstärkande 

för deltagarna. Vi undersöker vad deltagarna får ut av läsningen av lesbisk litteratur och vad 

de önskar se i litteraturen. Syftet är även att utifrån en analys av informanternas utsagor 

undersöka hur bibliotekarier kan arbeta mot lesbiska läsare. Studiens frågeställningar är: 

Vilken funktion fyller den lesbiska bokcirkeln för deltagarna?  

På vilka sätt kan deltagandet i en lesbisk bokcirkel antas stärka deltagarnas lesbiska identitet?  

Vad önskar bokcirkelns deltagare se i lesbisk litteratur? 

Med utgångspunkt i studiens underlag, hur kan bibliotekarier arbeta mot lesbiska läsare?  

 

1.2. Uppsatsens disposition 

Denna uppsats består av tre delar: en inledande del, en huvuddel och en avslutande del. I den 

inledande delen återfinns sammanfattning av studien som helhet och innehållsförteckning. 

Huvuddelen inleds sedan med en bakgrund med problemformulering. Även syfte och 

frågeställningar presenteras. Därefter följer en genomgång av den teoretiska grund som 

uppsatsen vilar på. Här presenteras även relevant tidigare forskning och för studien relevanta 

begrepp. Metodavsnittet redogör för tillvägagångssätt, urval och begränsningar samt för etiska 

överväganden. Sedan följer presentationen av resultatet, som är uppdelad i tre övergripande 

rubriker: läsningens gemenskap, läsningens möjligheter samt läsningens narrativ. Huvuddelen 

avslutas sedan med slutsatser och diskussion kring studiens resultat samt med tips till 

bibliotekarier om hur de kan arbeta med lesbiska läsare som användare på biblioteket. I den 

avlutande delen finns källförteckning och bilagor.  
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2. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska utgångspunkter utifrån tre bärande 

analyskategorier: identitet i definition av Anthony Giddens och Jonas Stier, Nancy Frasers 

subalterna motoffentligheter och slutligen textorienterade gemenskaper, introducerat av Jen 

Pecoskie. 

  

2.1. Identitet 

Anthony Giddens framlägger i boken Modernitet och självidentitet: självet och samhället i 

den senmoderna epoken (1991) en omfattande och komplex teori om det senmoderna 

samhället. Detta avsnitt ämnar inte återge teorin i sin helhet, utan framhåller de delar som är 

aktuella för uppsatsen. Grundläggande för teorin är att dagens senmoderna samhälle i stor 

utsträckning skiljer sig från alla tidigare typer av social ordning – samhället idag är skenande 

snabbt vad gäller sociala förändringar, vilka även går djupare och är mer omfattande. Dessa 

förändringar underminerar traditionella vanor och seders globala påverkan (Giddens 1991, 

25f). Till skillnad från historiska samhällen, där människors liv och identitet har haft en mer 

fix struktur, uppstår i det senmoderna samhället alltfler valmöjligheter. Centralt i den 

senmoderna ordningen finns människan och valet i hur hen vill bygga sin egen identitet (ibid., 

101f). Tyngdpunkten i Giddens teori ligger därför på självidentitetsmekanismer, som 

växelvist formas och omformas av modernitetens institutioner. Människor lever en biografi 

som är reflexivt ordnad kring en mängd sociala och psykologiska informationer om möjliga 

liv. Mot bakgrund av ny information eller kunskap gör människor revideringar och justerar 

bilden av sig själva (ibid., 23ff). Detta definierar Giddens (1991, 276) som självidentitet – 

”individens reflexiva tolkning av självet mot bakgrund av hans eller hennes biografi”. 

Giddens (1991, 69) menar att denna biografi till viss del formas av en persons val, men i 

synnerhet av förmågan att hålla igång en specifik berättelse. Personen måste kontinuerligt 

integrera yttre händelser och sortera in dem i den pågående berättelsen om självet. Denna 

kontinuerliga berättelse om självet definieras som självets reflexiva projekt; ”den process 

varigenom självidentiteten konstitueras genom den reflexiva uppbyggnaden av 

självberättelser” (ibid., 276). Processen kan ses som ett ständigt omförhandlande av den egna 

identiteten. I detta skapande av identiteten ingår så kallade livsstilsval, däribland konsumtion 

av kultur, såsom böcker. Vidare innefattas i begreppet livsstilsval individens val av umgänge, 

kläder, mat och handlingssätt (ibid., 13f). Denna teoretiska utgångspunkt om identitet som ett 
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reflexivt projekt skulle mycket väl kunna appliceras på den utvalda bokcirkelgruppen: ett 

antal individer som delar samma etikett av självidentifikation och som samlas för att samtala 

kring litteratur som på olika sätt rör självidentifikationen som lesbisk. Det går att anta att 

läsningen och litteraturen är en del i omförhandlandet av såväl den individuella identiteten 

som gruppens gemensamma identitet. 

Jonas Stier (2003, 84) betonar det sociala samspelets vikt för individens själv och självbild. 

Särskilt åsyftar Stier identifikationsprocesser där människor känner igen sig i andra eller 

skapar en sammanhållning med andra. Detta är signifikant för identiteter på gruppnivå, som 

konstant omförhandlas av de tillhörande individerna. Individernas identiteter i sin tur 

påverkas av det sociala samspelet, gruppens relationer och tillhörigheter (ibid., 22). En sådan 

gruppidentitet skulle kunna vara den självidentifierade lesbiska läsargemenskapen. Förutom 

att deltagarna individuellt och kollektivt omförhandlar sina identiteter under läsningen och 

samtalen därikring, förhåller de sig även till de identiteter som de inte är eller till och med tar 

avstånd ifrån.  

 

2.2. Subalterna motoffentligheter  

Alla identiteter är dock inte jämställda. Särskilda identiteter premieras över andra och 

människor tillhörande underordnade identiteter tenderar att marginaliseras samt behandlas 

nedsättande av överordnande grupperingar (Atrey 2019, 33). När denna maktkonflikt mellan 

olika grupper och identiteter sker på ett samhällsövergripande plan kallar den politiska 

filosofen Nancy Fraser (1990, 72) detta för ett stratifierat samhälle. Särskild betoning placerar 

Fraser (1990, 66) på vad ett stratifierat samhälle innebär för gruppers möjligheter till 

deltagande och utrymme i samhällsdebatter. Medan forskning om stratifikation traditionellt 

betonat ekonomisk status så består en människas stratifierade position av flertalet sociala 

kategorier så som kön, sexualitet och etnicitet (Bottero 2005, 5f). Primärt handlar 

stratifikation om ojämlika maktbalanser och Fraser (1990, 66) hävdar att i ett stratifierat 

samhälle är det en omöjlighet för alla röster att bli hörda i samhällsdebatten. Det är utifrån den 

ståndpunkten som hennes teori om subalterna motoffentligheter (subaltern counterpublics) 

här presenteras och görs relevant till vår studie.  

Frasers teori om subalterna motoffentligheter bygger huvudsakligen på hennes kritik mot 

filosofen Jürgen Habermas omfattande tidiga arbete om den offentliga sfären. Habermas 

([1964] 1974, 49) definierar den offentliga sfären som en social praktik som möjliggör för 
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allmän opinion. Den offentliga sfären kan betraktas som en medlare mellan samhället och 

staten genom att den representerar den allmänna opinionen som uppkommit genom rationell 

och kritisk diskussion medborgare emellan (ibid., 50). Habermas (1992, 422) exemplifierar 

den offentliga sfären genom den ”borgerliga offentliga sfären” han menar uppstod i 

Storbritannien, Frankrike och Tyskland under 1700-talet och tidigt 1800-tal. En grundprincip 

för den offentliga sfären är att den ska vara tillgänglig för alla vilket Habermas ([1964] 1974, 

49) identifierade som en av de bakomliggande anledningarna till att den borgerliga offentliga 

sfären kom att krackelera; genom att andra samhällsgrupper krävde tillträde till den borgerliga 

offentliga sfären kom kvalitén på debattklimatet att försämras och ämnen som ansågs höra till 

den privata sfären kom att göra intrång på den offentliga sfären (ibid., 54).  

Fraser (1990, 66) anser att Habermas porträtterar denna upplösning som någonting negativt 

samt att han uppvisar lojalitet mot den borgerliga offentliga sfärens självutropade monopol på 

objektivitet och neutralitet i förhållande till åsiktsbildning. Fraser (1990, 63f) menar att idén 

om den borgerliga offentliga sfären bygger på en blindhet för sociala olikheter; vurmen för 

människors jämlikhet resulterar i att alla sociala förhållanden som avviker från den borgerliga 

normen inte får influera samhällsdebatten. Samhällsdebatten ska som tidigare nämnt grundas 

på rationell och kritisk diskussion och Fraser (1990, 64) kritiserar tanken om att en offentlig 

sfär skulle kunna göras så neutral och fri från bakomliggande sociala faktorer att en 

allmängiltig folkmening skulle kunna uppstå.  

Enligt Fraser (1990, 67) bör det av demokratiska skäl i ett stratifierat samhälle få finnas 

utrymme för flertalet offentligheter. Medan det finns normskapande dominerande 

offentligheter så har dessa ej ensamrätt om diskursskapande. Såväl historiskt som nu har det 

uppstått vad Fraser kallar för subalterna motoffentligheter som möjliggör för marginaliserade 

grupper att själva diskutera och artikulera deras identitet, behov och intressen. Detta utmanar 

de dominerande sfärernas tolkningsföreträde och utvecklar en vokabulär för att kunna 

argumentera för sina egna intressen. Fraser exemplifierar detta bland annat med hur feminister 

artikulerat termer så som ”sexism” och ”sexuella trakasserier” vilket stärkt den feministiska 

subalterna motoffentligheten gentemot en dominerande offentlig sfär som i mycket varit blind 

för marginaliserade gruppers utsatthet.  

Fraser (1990, 68) menar på att subalterna motoffentligheter har två primära drag där de 

möjliggör såväl för tillbakadragande som utåtagerande. Genom ett tillbakadragande beteende 

har gruppen möjlighet att utan allt för stor yttre påverkan kunna definiera sig själva, ett sorts 

kollektivt reflexivt projekt med Giddens vokabulär (1991, 276). De utåtagerande praktikerna 
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är riktade mot dominerande offentligheter för att stärka gruppens synlighet och rättigheter. 

Det är just i denna dualism som möjligheten för frigörelse återfinns; genom tillbakadragande 

kan utåtagerande ske (Fraser 1990, 68).  

Erkännandet av subalterna motoffentligheter möjliggör för en teoretisk uppbackning om 

varför marginaliserade grupper väljer att samla sig separatistiskt och ifrågasätta normer. 

Subalterna motoffentligheter frigör från ett behov av att behöva försvara existensen av en 

lesbisk bokcirkel utan visar istället på vikten av lesbiska sfärer i en heteronormativ dominant 

kultur (Ambjörnsson 2016, 55). Den tillbakadragande praktiken av subalterna 

motoffentligheter lierar sig även med den funktion vi anser att skapandet av alternativa 

narrativ har, någonting som kommer beskrivas mer ingående under avsnitt 5.4.  

 

2.3. Textorienterade gemenskaper 

Läsning ska i denna studie förstås som en social process och kollektiv aktivitet. Detta i linje 

med Jennifer Pecoskie (2005, 336f), som i konstruktivistisk anda menar att människor 

använder läsningen som ett sätt att förstå sig själva i relation till andra människor. Ur läsning 

som kollektiv aktivitet går det att urskönja vilken social relevans denna har för de 

gemenskaper som läser tillsammans, såsom hur de upptäcker, utforskar och förstår sig själva 

som grupp, samt hur de existerar inom den egna gruppen.  

Pecoskie (2005, 340f) använder begreppet textorienterade gemenskaper för att beteckna 

grupper av människor som utvecklar sociala relationer mellan sig själva och de texter de läser. 

Relationerna blir till med utgångspunkt ur läsarnas tidigare erfarenheter och kunskap, med 

vilka de sedan skapar mening av de ord de läser. Dessa nya innebörder införlivas i läsarnas 

förståelse av sig själva, andra människor och världen runtom dem. Detta kan kopplas till 

Giddens (1991, 30f; 276) resonemang om det självreflexiva projektet: människor bygger sin 

självidentitet kontinuerligt genom att självbilden justeras och revideras utifrån ny information. 

Den lesbiska bokcirkel som står i centrum för denna undersökning kan betraktas som en 

textorienterad gemenskap. Det är i just läsningen av texter och förmedlingen och tolkningen 

av dess innebörder i relation till bokcirkeldeltagarna som sociala band knyts, förändras och 

stärks. Detta kan ses som ett led i det gemensamma reflexiva projektet att förhandla 

gruppidentiteten som lesbisk. De samtal som deltagarna för kring de berättelser och narrativ 

de tar del och berörs av är avgörande för det reflexiva projektet. De lesbiska läsarna kan 

härigenom välja att acceptera, förkasta eller kritisera de berättelser om lesbiska som finns, 
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samt själva vara del av att omstöpa den egna identiteten i samtalen. Den lesbiska 

bokcirkelpraktiken, där deltagarna kan skapa sin egen lesbiska diskurs, kan ses som en del av 

den tillbakadragande praktiken hos en subaltern motoffentlighet. I det slutna, trygga rummet 

får de lesbiska läsarna möjlighet att definiera sig själva. De får även möjlighet att motsätta sig 

det heteronormativa samhällets normer som tar sig uttryck i litteraturen. I denna 

tillbakadragande praktik finns alltså, med utgång i texten och samtalet, en tudelad funktion: 

möjligheten att själva bygga och stärka identiteten som lesbisk, och kraften att utmana den 

heteronormativa samhällsdiskursen som lesbiska personer utesluts från. Bokcirkeln som 

textorienterad gemenskap kan i och med detta ha en såväl stärkande som frigörande effekt.  
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3. Tidigare forskning  

Forskningsläget dit denna studie knyter an till är relativt spretigt och huvudsakligen återfinns 

forskning som korresponderar med enskilda områden av studien snarare än dess helhet. Av 

den tidigare forskning som här presenteras premieras forskning gjord inom ramarna för 

biblioteks- och informationsvetenskap för att tydligt påvisa den akademiska kontext denna 

studie är sprungen ur. 

 

3.1. Bokcirklar i Sverige 

Denna del kommer primärt beröra svenska bokcirklar ur ett mer övergripande och praktiskt 

perspektiv med fokus på tillkomst och förekomst. 

En bokcirkel är en specifik typ av läsargemenskap som i sin tur kan beskrivas som alla sorters 

aktiviteter och relationer som syftar till samtal, utbyte och kommunikation om läsning och 

litteratur (Rydbeck 2012, 138). Rydbeck (2013, 115) definierar en bokcirkel som en ”lokalt 

organiserad, avgränsad grupp läsare som samlas till regelbundna möten för att diskutera 

litteratur och läsupplevelser”. Något mer konkret innebär detta ofta att en grupp bestämmer en 

bok de ska ha läst till ett utsatt datum och på det datumet samlas de för att diskutera boken 

(Taylor 2007, 92ff). Till bokcirklar hör även virtuella bokcirklar där deltagarna endast möts 

och kommunicerar via internet. Bokcirklar kan antingen vara öppna eller slutna; i en öppen 

bokcirkel kan vem som helst delta och anordnas ofta av en huvudman likt ett folkbibliotek 

medan en sluten bokcirkel i regel bygger på människor som redan känner varandra och 

gemensamt beslutar om vilka som deltar (ibid., 116).  

Bokcirkelns historia i Sverige är intimt sammankopplad till den mer allomfattande praktiken 

med studiecirklars framväxt under tidigt 1900-tal (Rydbeck 2017, 255f). Mot slutet av 1800-

talet kom flertalet folkrörelser och organisationer att växa fram där betydande delar av den 

svenska befolkningen samlades kring olika politiska, religiösa eller sociala ideologier så som 

nykterhet och arbetsrätt (SOU 2007:66, 41). För flertalet av folkrörelsernas organisationer 

stod bildningsidealet högt i kurs och studiecirklar etablerades. Vissa av dessa studiecirklar 

leddes av dedikerade lärare men snart kom läsecirkeln att få sitt genombrott; genom 

individuell läsning och självstudier kunde sedan medlemmar träffas för att diskutera och 

reflektera över det lästa materialet (Rydbeck 2017, 256ff).  
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Rydbeck (ibid.) menar att under 1920-talet kom studiecirklarna att bli allt mer pragmatiskt 

inriktade och ämnesspecifika. Skönlitterär läsning som tidigare utgjort en viktig övergripande 

del av studiecirklarna kom istället ses som en avskild underkategori till studiecirklarna och 

gavs allt mindre uppmärksamhet. Bokcirklar som koncept och aktivitet har överlevt och 

Rydbeck (2016, 236) skriver att bokcirklar i sig kan betraktas som en ny folkrörelse. Idag 

organiseras dock en övervägande majoritet av bokcirklar privat (Rydbeck 2017, 265).  

Flerfaldigt citerad ovan är Kerstin Rydbeck som är professor i biblioteks- och 

informationsvetenskap vid institutionen för ABM (arkiv, bibliotek och museer) på Uppsala 

universitet. Rydbeck har sedan början av 2010-talet varit verksam som projektledare för 

studien ”Läsarnas cirklar” som ämnar till att undersöka den svenska bokcirkelverksamheten 

utifrån en större mängd övergripande angreppsvinklar, mycket för att täcka upp det nuvarande 

relativt tunna forskningsläget. Bokcirklar som endast organiseras digitalt utan fysiska träffar 

har inte inkluderats i studien. I skrivande stund, januari 2020, är allt material för studien 

insamlat men ännu ej färdigställt (Rydbeck u.å.).  

Under studiens gång har ett antal artiklar publicerats med särskilt fokus på historik samt 

bokcirklars relation till bibliotek. Bibliotek kan tänkas ha två primära relationer till bokcirklar; 

den ena där biblioteket själva organiserar och driver bokcirkeln och den andra där de har en 

sorts stödfunktion och bland annat bidrar med boktips eller lånar ut bokcirkelkassar (Rydbeck 

2016, 240ff). Bokcirkelverksamheter på svenska bibliotek har ökat kraftigt under 2000-talet 

enbart mellan åren 2015 uppgav 70% av kommuner att minst ett av deras folkbibliotek aktivt 

arbetar med eller mot bokcirklar och mellan åren 2015 till 2018 har antalet aktivitetstillfällen 

som landets bibliotek dedikerat åt läsecirklar ökat från 10 804 till 17 696 (Andersson 2017; 

Kungliga biblioteket 2019, 78). Detta visar tydligt på relevansen av utökad förståelse om 

bokcirklar för bibliotekarier och hur de i sin yrkesroll kan främja den sociala läsningen.  

Den genomsnittlige bokcirkeldeltagaren är en kvinna över 65 år som länge haft ett stort 

läsintresse. Särskilt populära genrer att läsa inom bokcirklar är biografier och romaner; 

särskilt historier som fokuserar på gripande livsberättelser, relationer eller sorg. Rydbeck 

(2016, 242) menar att dessa ämnen säger någonting om vad som är särskilt tilltalande med 

bokcirklar; en plats där människor får utrymme att prata om universella ämnen relaterade till 

mänskliga relationer men samtidigt kunna skapa viss distans genom att utgå ifrån och 

diskutera kring en bok.  
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Inom en svensk kontext finns det märkbara kunskapsluckor inom bokcirkel som 

forskningsämne. Medan studien ”Läsarnas cirklar” kommer berika forskningsfältet oerhört är 

det att döma en mer övergripande studie. Studier som fokuserar på specifika gruppers 

användande av bokcirklar är ännu fåtaliga och genom en sökning i såväl det digitala 

forskningsarkivet DiVA som Google Scholar återfinns inga svenska studier rörande just 

lesbiska bokcirklar.  

En mer avgränsad studie är Lotta Bergmans artikel ”Läsning som passion och social praktik: 

om läspraktiken i en bokcirkel” från 2018. Bergman (2018, 74) observerade vid fyra tillfällen 

en mångårig bokcirkel som vid observationstillfällena bestod av sju kvinnor i 60-årsåldern. 

Medan den i allra högsta grad berör ämnet bokcirkel kommer den att presenteras mer 

ingående i det följande kapitlet om social läsning då den träffande redogör för vad som händer 

när människor läser i grupp. 

 

3.2. Social läsning 

Ross (2018, 207) beskriver hur läsning primärt betraktas som en solitär aktivitet där läsaren 

befinner sig som i en egen värld dit andra saknar tillträde. Vad händer när läsaren aktivt väljer 

att låta andra ta del av den värld som skapas genom läsning? När läsare kommunicerar med 

varandra om det lästa materialet och de tillhörande läsupplevelserna uppstår ett socialt 

läsande, något som kan ske spontant eller organiserat genom exempelvis en bokcirkel 

(Rydbeck 2013, 115).  

Bergman (2018, 78ff) tar särskild fasta på hur hennes informanter i bokcirkeln talade om sina 

läsupplevelser i flertalet bemärkelser. När de läser böcker värdesätter de möjligheten att få ta 

del av andra perspektiv, uppleva andra världar och utvidga sin förståelse för såväl människor 

som samhällen. Detta resonerar med Ross (1999, 793ff) omfattande forskning om läsningens 

betydelse för läsaren där hon pekar på sju återkommande funktioner som många läsare 

identifierar som särskilt betydande för vad de får ut av deras läsning; möjligheten för nya 

perspektiv, identitetsstärkande, självbekräftelse, känsla av samhörighet, ökat mod, acceptans 

och förmågan att intressera sig för företeelser utanför den egna sociala och kulturella sfären. 

Dessa upplevelser tenderar att förhöjas och utvecklas ytterligare när läsare samtalar med 

andra om det lästa. Med hjälp av samtalet kan ytterligare infallsvinklar presenteras och en av 

Bergmans informanter uttrycker det som att boken växer genom det sociala. Genom att 
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regelbundet ägna sig åt social läsning i form av en sluten bokcirkel stärks och utvecklas även 

de sociala banden medlemmarna emellan (Bergman 2018, 79).   

Genom att ägna sig åt planerad social läsning, så som den läsning som görs inför ett 

bokcirkeltillfälle, påverkas även själva läsandet. Taylor menar i sin avhandling om bokcirklar 

och läspraktiker (2007, 129f) att läsare aktivt reflekterar under läsandets gång och antecknar, 

stryker under och på andra sätt formulerar tankar för att lyfta till diskussion med de andra 

bokcirkeldeltagarna. Vidare ser Taylor (2007, 126) att läsandet och läsupplevelsen som sker 

inom ramarna för en bokcirkel blir förlängt och cykliskt; en bok väljs, deltagarna läser boken, 

de reflekterar över läsningen, de förbereder sig inför bokcirkeltillfället, de deltar i 

bokcirkeltillfället och därefter reflekterar de och omförhandlar såväl diskussionen som boken. 

Därefter upprepas processen på nytt men bokcirkeldeltagarna kan nu i diskussionerna relatera 

till vad de läst förut och de samtal som ägt rum tidigare.  

Social läsning tillskriver läsaren viss makt över hur denne tar emot det lästa materialet och hur 

det formas genom de samtal som uppstår kring litteraturen. Detta är nära sammankopplat till 

litteraturreception, ett teoretiskt förhållningssätt till läsaren och läsning där läsaren betraktas 

som en medskapare av textens mening snarare än en passiv mottagare av författarens intention 

(Pecoskie 2009, 14). Medan denna studie inte explicit tillämpar litteraturreception som 

teoretiskt ramverk så antas läsare vara den dominerande meningsskaparen för vad den läser 

och att ett litterärt verk kommer tas emot annorlunda beroende på vem läsaren är och dennes 

tidigare erfarenheter och värderingar (Brewster 2016, 168). För den som är intresserad av ett 

kritiskt perspektiv på läsning ur ett primärt biblioteks- och informationsvetenskapligt 

perspektiv rekommenderas antologin Plotting the Reading Experience: 

Theory/Practice/Politics (2016) av Paulette M. Rothbauer, Kjell Ivar Skjerdingstad, Lynne 

(E.F.) McKechnie och Knut Oterholm (red.).  

 

3.3. Lesbiska bokcirklar, läsare och läsning 

Som ovan nämnt har inga svenska studier kring lesbiska bokcirklar kunnat identifieras och 

även internationellt går det inte att tala om en uppsjö av akademiska studier som inriktats mot 

ämnet. Det finns däremot ett antal nordamerikanska avhandlingar som nära berör det 

forskningsområde vi intresserar oss för och särskilt om perspektivet vidgas till att även 

inkludera lesbiskt läsande.  
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I Paulette Rothbauers avhandling Finding and Creating Possibility: Reading in the Lives of 

Lesbian, Bisexual and Queer Young Women (2004) undersöker Rothbauer läsvanorna hos 17 

unga kvinnor som samtliga identifierar sig som lesbiska, bisexuella eller queer. I studien står 

den frivilliga nöjesläsningen i fokus och Rothbauers utgångspunkt för studien var från en 

början att undersöka hur studiens informanter använde sig av nöjesläsning för att fly från 

verkligheten; en vanlig lässtrategi som går under namnet escapist reading (ibid., 53ff). 

Rothbauer menar dock att hon fann att hennes informanter inte brukade escapist reading som 

lässtrategi i den utsträckning hon hade förväntat sig och detta kom att bli en av studiens tre 

stora teman; konventionella förklaringsmodeller för läsning går inte rakt av att applicera på 

lesbiska, bisexuella och queera personer (ibid., 55).  

Det andra temat Rothbauer (2004, 74) identifierade som särskilt intressant kretsade kring 

traditionella komma ut-narrativ och hur informanterna i mångt och mycket avvisade dessa 

som stereotypa och enformiga; medan berättelser som kretsar kring en karaktär som kommer 

ut med sin sexualitet kan innebära en synlighet som icke-heterosexuella ofta saknar menade 

många av informanterna att de saknade komplexa och nytänkande berättelser.  

Slutligen betonar Rothbauer (2004, 96) vikten av det som utgör det tredje temat; det sociala 

läsandet. Tidigare forskning kring socialt läsande är avhandlat i avsnittet ovan, men 

Rothbauer nyanserar det sociala läsandet ytterligare och pekar på hur det kan vara särskilt 

viktigt för lesbiska, bisexuella och queera personer att hitta rum och utrymme för att utforska 

sina identiteteter och att göra det kring litteratur ger någonting att ha som utgångspunkt och 

något att förhålla sig till i samtalen (ibid., 111).  

Jen Pecoskies avhandling från 2009, The Solitary, Social and ’Grafted Spaces’ of Pleasure 

Reading: Exploring Reading Practices from the Experiences of Adult, Self-Identified Lesbian, 

Gay, Bisexual and Queer Readers and Book Club Members, berör liknande ämnen som 

Rothbauers avhandling men ägnar ytterligare uppmärksamhet åt bokcirklar som en form av 

socialt läsande.  

Pecoskie (2009, iii) fann att läsning för lesbiska är såväl en identitetsskapande och 

identitetsstärkande aktivitet och applicerbart för både ensam läsning som social läsning, men 

att ensam läsning är särskilt identitetsskapande medan social läsning i synnerhet fungerar 

identitetsstärkande.  

Tidigt i avhandlingen redogör Pecoskie (2009, 7f) kring hur hon förhåller sig till hur sexuella 

identiteter kan definieras. Pecoskie är tydlig med att hennes avhandling inte syftar till att 
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debattera eller diskutera definitioner av sexuella identiteter utan att utgångspunkten är hur 

informanterna själva identifierar sig; om någon presenterar sig som lesbisk är denne lesbisk 

och fokus ligger i första hand på deras läspraktiker. Inom ramen för denna uppsats kommer 

det vara våra informanters egna självidentifierade lesbiska och queera identitet som står till 

grund för den lesbiska och queera identiteten som diskuteras. Likt Pecoskies avhandling är 

denna uppsats huvudsakliga syfte inte att debattera vad som är eller vad som inte är lesbiskt 

eller queert, utan det är utifrån hur deltagarna själva identifierar sig, talar om och refererar till 

sin lesbiska identitet som utgör kärnan för analyser. För läsarens skull kan queer dock kort 

definieras som ett sätt att utmana heteronormativa strukturer genom att leva och göra 

relationer på olika normbrytande sätt (Ambjörnsson 2016, 15f). 

Ytterligare en fråga om definition bör behandlas innan kapitlet om tidigare forskning kan 

avslutas. Hur definieras lesbisk litteratur? Det finns en mångfald av definitioner men vi lutar 

särskilt mot en definition av Bonnie Zimmerman som i boken The Safe Sea of Women: 

Lesbian Fiction 1969 – 1989 (1990, 15) menar att lesbisk litteratur är sådan litteratur som 

läses av lesbiska i ett led att bejaka sin egen lesbiska existens. Genom att förhålla sig till 

lesbisk litteratur med ett litteraturreceptoriskt perspektiv är det med andra ord läsarna som har 

makten att avgöra om ett litterärt verk är lesbisk eller inte beroende på vilken funktion verket 

har. På ett större plan kan alltså ett verk bli känt som lesbiskt om flertalet läsare tar emot det 

som att det har en inverkan på deras lesbiskhet. Sammantaget utgår vår studie från en relativt 

flexibel bild av såväl lesbiskhet som lesbisk litteratur då snävare definitioner skulle kunna 

hämma studiens syfte genom att fokusera allt för mycket på en avgränsning som inte är 

nödvändig för denna uppsats.  

 

3.4. Bidrag till forskningsfältet  

Flerfaldigt konstaterat är att forskningsfältet inom biblioteks- och informationsvetenskap med 

ett lesbiskt, queert eller övergripande HBTQ-perspektiv måste vidgas (Pierson 2017, 245; 

Robinson 2016, 161f; Pecoskie 2009, 5). Genom denna studie bidrar vi till ett relativt smalt 

område inom biblioteks- och informationsvetenskap, kanske ytterligare smalare genom att 

fokusera på enbart lesbiska. I en svensk forskningskontext utgör denna studie ett unikt 

underlag för forskning om lesbiska bokcirklar. Medan våra informanter inte kan representera 

samtliga lesbiska individer så besitter ändå denna studie viss originalitet då våra informanter 



15 

 

är vuxna i bemärkelsen att de är över 25 år gamla; forskning om lesbiska och/eller queera 

vuxna personers nöjesläsvanor är begränsad (Pecoskie 2012, 5).  
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4. Metod 

Då vår undersökningsgrupp bestod av ett lågt antal personer föreföll det sig naturligt att 

metoderna för insamlingen av källmaterial antog en kvalitativ karaktär där vi genomförde två 

gruppobservationer och en fokusgruppsdiskussion. Ljudmaterialet som 

undersökningstillfällena genererade hanterade vi genom att genomföra transkriberingar och 

därefter analysera och gruppera innehållet tematiskt. 

 

4.1. Forskningsetiska överväganden  

Ett antal etiska överväganden har präglat hela metodprocessen. Vi har förhållit oss till 

allmängiltig forskningsetik så som den formuleras i Vetenskapsrådets rapport God 

forskningssed där vi särskilt tagit fasta på individskyddskravet som dikterar att deltagare i 

forskningsprojekt ej ska utsättas för skada eller kränkningar (2017, 13). Detta betraktar vi som 

särskilt viktigt då våra informanter hör till en sexuell minoritet som såväl historiskt som i 

nutid varit utsatta för diskriminering och hatbrott (Lee och Ostergard Jr. 2017, 40).   

Blair (2016, 378f) lyfter särskilt fram heteronormativ bias som något forskare måste ta i 

beaktning och undvika att själva företräda och förstärka. En heteronormativ bias definierar 

Blair som den förutfattade meningen att män och kvinnor är väsensskilda samt endast är 

attraherade av det motsatta könet. Vårt förhållningssätt till en heteronormativ bias var att utgå 

ifrån bokcirkelns egen devis om att lesbiskhet utgör normen under deras träffar och 

exempelvis inte be deltagarna definiera sig egna sexualitet då en sådan fråga förmodligen inte 

skulle ha formulerats i en grupp där heterosexualitet utgör normen (Rossi 2011, 9).  

Hur vi positionerar bokcirkeln utgör också en risk för heteronormativ bias. Vi har aktivt valt 

att inte jämföra den lesbiska bokcirkeln med andra bokcirklar då vi är primärt intresserade av 

att undersöka hur medlemmarna navigerar en heteronormativ värld genom läsning och 

gemenskap. Att jämföra personer utifrån deras sexuella läggning skulle kunna leda till att en 

individs samtliga beteenden och åsikter förklaras genom sin sexualitet samt förstärka den 

heteronormativa biasen att heterosexualitet är det normala tillståndet som allting annat ska 

mätas mot (Hayfield och Huxley 2015, 103).  

Även andra principer rörande god forskningssed har varit aktuella vid delar av vårt metodiska 

arbete, så som att hantera ljudinspelningar och transkriberingar konfidentiellt och inhämtat 

samtycke till deltagande av våra informanter (Vetenskapsrådet 2017, 26; 40). Sammantaget är 



17 

 

vår förhoppning att vi genom våra forskningsetiska överväganden har lagt grunden för en 

socialt hållbar studie. 

 

4.2. Gruppobservation  

Vid två tillfällen utförde vi gruppobservationer där vi hade möjlighet att observera när 

deltagarna i bokcirkeln möttes upp för att diskutera den bok de hade läst sedan de sist 

träffades. Undersökningsgruppen för den första gruppobservationen bestod av fyra personer 

som alla var återkommande medlemmar i bokcirkeln; två av dessa personer var även 

närvarande under andra gruppobservationen medan två nya medlemmar tillkom. Vårt syfte 

med att utföra gruppobservationer var att kunna få insikter i hur deltagarna diskuterade om 

boken de läst och särskilt i relation till lesbiska teman samt deras egen lesbiska identitet. 

Wildemuth (2009, 189) poängterar att det finns en styrka i att få ha sett någonting med sina 

egna ögon då man i rollen som utomstående observatör kan uppfatta detaljer som deltagarna 

själva tar för givet eller inte ens lägger märke till. Detta fångar i stora drag varför vi valde att 

genomföra en gruppobservation utöver fokusgruppsdiskussionen; vi ville möjliggöra för att 

fånga upp och dokumentera sådan information som informanterna själva eventuellt inte skulle 

ha delgivit oss om vi endast höll en fokusgruppsdiskussion. Det första observationstillfället 

kunde dock i sig fungera som ett komplement till den efterföljande fokusgruppsdiskussionen 

då vi hade möjlighet att ställa frågor knutna till vad vi precis hade observerat. 

Observationstillfällena varade i drygt en timme åt gången och dokumenterades med hjälp av 

en diktafon och två mobiltelefoner som tog upp ljudet i rummet. Medan bokcirkelns deltagare 

var placerade runt ett bord befann vi oss en bit ifrån för att vår närvaro inte skulle distrahera 

samtalet mer än nödvändigt, särskilt då vi förde anteckningar på både dator och för hand.  

Genom att använda Hammar Chiriac och Einarssons teoretiska modell för gruppobservationer 

(2018, 18ff) kan den första gruppobservationen vi genomförde benämnas som en 

teorigenererande observationsstudie med låg grad av struktur medan den andra 

gruppobservationen var en teoriprövande observationsstudie med låg grad av struktur. En 

teorigenerande gruppobservation syftar primärt till att generera ny kunskap medan en 

teoriprövande gruppobservation istället utgår från att testa en redan befintlig teori. I båda 

fallen antog vi rollerna som icke-deltagande kända observatörer där personerna i vår 

undersökningsgrupp såväl kände till som godkände vårt deltagande innan observationerna 

påbörjades. Detta grundar sig i ett såväl forskningsetiskt som praktiskt övervägande; ämnen 
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rörande den egna sexuella identiteten kan betraktas som privata och faktumet att 

bokcirkelträffarna sker i deltagarnas hem innebar att deras samtycke var avgörande för 

genomförandet.   

Båda gruppobservationerna genomfördes med en låg grad av struktur. Detta innebär att vi 

antog en relativt förutsättningslös utgångspunkt där vi huvudsakligen förhöll oss till våra 

forskningsfrågor men tog fasta på allt som intresserade oss där och då. Denna metod skiljer 

sig från en observationsstudie med hög grad av struktur som förutsätter att forskaren redan på 

förhand har valt ut vilka kategorier av information som är betydelsefulla för studien samt 

utarbetar ett observationsschema där forskaren sedan kan bocka av de olika kategorierna när 

de väl inträffar under observationen. En observationsstudie med hög grad av struktur kräver 

omfattande förberedelser och kräver att forskaren är förtrogen med forskningsämnet och 

självsäkert kan skapa ett uttömmande observationsschema (ibid., 20ff). Då vår första 

gruppobservation var tvungen att äga rum redan under första veckan av uppsatsskrivandet 

skulle eventuell planering för en observationsstudie med hög grad av struktur inte vara 

genomförbar utifrån tidsramen. Den andra gruppobservationen kunde dock genomföras med 

en något högre grad av struktur där vi särskilt letade efter information som kunde bekräfta 

utlåtanden från den första gruppobservationen; detta kan dock inte i sig kategoriseras som hög 

grad av struktur då vi inte hade tagit fram ett observationsschema och dessutom var fortsatt 

intresserade av eventuell ny information.  

Innan gruppobservationerna ägde rum berättade vi för våra informanter om syftet med 

observationen, att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt 

deltagande eller be oss att avbryta. Vi inhämtade även muntligt samtycke att de godkände att 

vi spelade in deras samtal och intygade att ljudfilerna endast skulle användas för vår studie 

och inte spridas till obehöriga personer. Som ett led i vår ambition att påverka samtalet så lite 

som möjligt berättade vi även för informanterna att det inte fanns något ”rätt” eller ”fel” sätt 

deras samtal kunde ta form samt att vi inte förväntade oss särskilda reflektioner eller analyser 

från deras sida. Detta gjorde vi i en ansats att minska informanternas krav på sig själva och 

istället slappna av med insikten att vi var intresserade av vad just de hade att säga om 

böckerna de läst.  

Den första gruppobservationen fungerade huvudsakligen som teorigenererande där vi önskade 

att bygga ny kunskap och förståelse för vårt forskningsämne. Detta var särskilt viktigt då vi 

inte hävdar att våra informanter representerar samtliga lesbiska personer som engagerar sig i 

en lesbisk bokcirkel utan det är särskilt deras egna åsikter och upplevelser som står i fokus för 
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vår studie. Källmaterialet som en teorigenererande observationsstudie genererar lämpar sig 

även särskilt bra för en tematisk analys som ett sätt att bekanta sig med och bearbeta den nya 

informationen (ibid., 20).  

Den andra gruppobservationen skiljde sig från den första då den primärt hade en 

teoriprövande funktion. Medan den första gruppobservationen skedde tidigt i uppsatsens 

skede inträffade den andra gruppobservationen relativt sent och tidsmässigt hade vi inte 

möjlighet att hantera så stora datamängder som en teorigenererande observationsstudie 

genererar. Medan vi var fortsatt intresserade av kompletterande information var huvudfokuset 

med den andra gruppobservationen att pröva de analyser vi arbetat fram med informationen 

från det första observationstillfället. Sammantaget svarade den andra gruppobservationen mot 

våra förväntningar och gav oss såväl tyngd till våra analyser som nytt material, särskilt till den 

tematiska analyskoden expanderad förståelse. 

 

4.3. Fokusgruppsdiskussioner  

I denna studie är den kollektiva upplevelsen av läsning och de diskussioner som uppstår 

därikring av intresse. I detta avseende bedöms fokusgruppsdiskussioner lämpliga som en 

metod för att generera data. Fokusgruppsdiskussioner kan definieras som gruppdiskussioner i 

en mindre grupp där deltagarna diskuterar ett särskilt tema (Kitzinger 1995, 299). 

Diskussionerna leds av en eller flera gruppledare, vars uppgift inte är att intervjua gruppen 

utan att främja interaktionen mellan deltagarna (Litosseliti 2003, 44). Vi ledde bägge två 

samtalet, genom att vi hade delat upp de olika kategorierna av frågor sinsemellan. Därtill 

flikade vi in med förtydligande, fördjupande eller nytillkomna frågeställningar under 

diskussionens gång.  

I fokusgruppsdiskussioner genereras kunskap baserad på kollektiva erfarenheter inom 

målgruppen (Kitzinger 1994, 103), i detta fall lesbiska läsare. Genom att genomföra 

fokusgruppsdiskussioner kunde vi studera deltagarnas samtal och interaktion och på det sättet 

skönja hur gruppen kollektivt skapar mening av innehåll i det levande samtalet (Dahlin-

Ivanoff, 2015, 81ff). Styrkan i fokusgruppsdiskussioner ligger just i att kunna studera 

samspelet mellan deltagarna och den gemensamma referensram som konstant omförhandlas i 

samtalet. Fokusgruppsdiskussioner lämpar sig även väl för att undersöka homogena grupper. I 

bemärkelsen att samtliga bokcirkeldeltagare tillskriver sig epitetet lesbisk och att det är denna 
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gemensamma identitetsmarkör som studeras, går gruppen att betraktas som en homogen 

grupp. 

Dahlin-Ivanoff (2015, 82) benämner fokusgruppsdiskussioner som en explorativ metod. 

Metoden går att använda i olika stadier av forskning för att exempelvis generera hypoteser 

och undersöka fenomen (Litosseliti 2003, 17). För denna undersökning medförde det att vi 

kunde samla in en stor mängd data vi kunde överblicka och extrahera nya ämnen vi dittills 

inte hade haft i åtanke. Den explorativa, alltså undersökande, naturen i metoden ligger i linje 

med den tidigare nämnda teorigenererande gruppobservationsmetoden; analysämnen 

utkristalliseras induktivt ur den empiri som beskriver fenomenet vi vill undersöka (Hammar 

Chiriac och Einarsson 2018, 20).  

Inför fokusgruppsdiskussionen formulerade vi diskussionsfrågor ämnade att svara på 

forskningsfrågorna. Viktigt var även att formulera frågorna tydligt, förståeligt samt av intresse 

för bokcirkeldeltagarna så att en djupare och stimulerande diskussion kunde föras (Dahlin-

Ivanoff 2015, 86). Frågorna återfinns i bilaga 1. Vid formuleringen tänkte vi på att konstruera 

öppna frågor som inte enbart kunde besvaras med ett ja eller nej. Vi försökte utforma frågorna 

så att de kunde tilltala och diskuteras av gruppen som helhet. Samtalet följde en 

semistrukturerad form, vilket gav utrymme för att ändra följden och formuleringarna på 

frågorna vid behov. De första frågorna var av en mer praktisk och orienterande karaktär 

rörande bokcirkelns uppkomst och organisering. Sedermera berördes urval av texttyper, 

bokcirkelpraxis, upplevelser av läsningen och bokcirkelns funktion eller påverkan på 

deltagarna. Mer analytiskt krävande eller personliga frågor ställdes längre fram i diskussionen 

när samtalet flöt och deltagarna upplevdes som avslappnade och bekväma i situationen. 

I egenskap av gruppledare hade vi som uppgift att stimulera till samspelet mellan deltagarna. 

För att underlätta detta försökte vi främja en icke-dömande och avslappnad samtalsmiljö 

(ibid., 87ff). Vi betonade därför för deltagarna att det viktiga var deras erfarenheter och tankar 

och diskussionen därikring, varför tillfället inte var att betrakta som en fråga-svar-intervju 

utan snarare som ett samtal. Vi förklarade att vi var intresserade av just dem som deltagare 

och deras kunskaper och erfarenheter, eftersom vi som forskare ville lära oss av dem. Likt vi 

gjorde inför observationen betonade vi även här att det inte fanns några rätta eller fel svar 

samt att vi inte förväntade oss något specifikt utifrån fokusgruppsdiskussionen. Eftersom 

gruppdeltagarna kände varandra sedan innan rådde en, vad vi kunde bedöma, avslappnad 

stämning redan från start och vi upplevde att vi blev accepterade, betrodda och inkluderade i 

gemenskapen. Detta underlättade under fokusgruppsdiskussionen där vi kunde lägga fram 
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diskussionsfrågorna utifrån hur samtalet flöt samtidigt som vi inte försökte ta alltför mycket 

plats i diskussionen och på så sätt minimera vår påverkan på dess utfall.  

Som avslutning lämnade vi öppet för frågor och kommentarer från deltagarnas sida till oss. Vi 

uttryckte vår tacksamhet över att vi hade fått förtroendet att vara med vid träffen och sade att 

vi finns till hands ifall de hade något att tillägga i efterhand. Diskussionen pågick i 59 minuter 

och spelades in på en diktafon och två mobiltelefoner.  

 

4.4. Tematisk analys  

Grunden för tematisk analys är att identifiera, analysera och organisera teman i den data som 

analyseras. Inom tematisk analys förstås tema som ett återkommande mönster eller fenomen 

som anknyter till forskningsfrågorna (Braun och Clarke 2006, 79ff). Som Guest, MacQueen 

och Namey (2012, 49) formulerar det kan tematisk analys beskrivas som en metod för att 

finna mening i data. De teman som identifieras ska med andra ord vara meningsfulla i relation 

till forskningsfrågorna; endast hög frekvens är inte nog för att kunna utgöra ett tema (Bryman 

2012, 580).  

Tematisk analys, likt andra metoder för analys, har även som funktion att sortera och reducera 

den ofta omfattande data som produceras i en forskningsstudie (Rennstam och Wästerfors 

2015, 220). Data måste på något vis hanteras för att göras användbar och inom tematisk 

analys görs detta genom att tilldela delar av data olika beskrivande koder och sedan gruppera 

dessa koder i övergripande teman (Braun och Clarke 2006, 87ff). Stora mängder data kan 

således grupperas och kollektivt benämnas som ett tema vilket underlättar rent praktiskt för 

framläggningen av argument men kan även ligga till grund för argumenten då tematisk analys 

syftar till en ökad teoretisk förståelse för forskningsämnet (Bryman 2012, 580).  

Likt det teoretiska ramverket för gruppobservationer kan även tematisk analys genomföras 

som antingen teorigenererande eller teoriprövande (Hammar Chiriac och Einarsson 2012, 19f; 

Guest, MacQueen och Namey 2012, 8). Teorigenererande tematisk analys utgår från ett 

förutsättningslöst förhållningssätt till den data som analyseras och koder konstrueras under 

arbetets gång utifrån innehållet. Teoriprövade tematisk analys utgår istället från färdiga koder 

och syftar till att testa en redan formulerad teori; något som skiljer sig från teorigenererande 

tematisk analys där resultatet av analysen genererar en ny teoretisk förståelse för 

forskningsämnet (Guest, MacQueen och Namey 2012, 7f).  



22 

 

Vår data bestod av två transkriberingar från den första gruppobservationen och 

fokusgruppsdiskussionen som tillsammans utgjorde 31 sidor text. Transkriberingarna av 

ljudupptagningarna utgjorde ytterligare en metodisk arbetsprocess där vissa avvägningar 

skedde. Transkribering är en känt tidskrävande aktivitet (Bryman 2012, 484) och möjligheten 

att endast transkribera delar av ljudupptagningarna som uppfattas som relevanta kan vara en 

frestande metod. Vi valde dock att transkribera ljudupptagningarna i sin helhet då vi 

transkriberade varsin ljudupptagning och att avgöra innehållets relevans betraktade vi som 

beslut som ska tas gemensamt. Som tidsbesparande metod valde vi dock att inte transkribera 

samtliga så kallade diskurspartiklar så som ”liksom”, ”typ” och ”alltså” som per definition 

inte tillför något för förståelsen av vad som sägs (Lindström 2008, 78). Detta har även 

effekten att transkriberingarna, och i förlängning dess citeringar i uppsatsen, blir enklare att 

läsa och mer kärnfulla (Rennstam och Wästerfors 2015, 53). Transkribering erbjuder även 

möjligheten att bli förtrogen med källmaterialet redan innan den tematiska analysen påbörjas 

(Bryman 2012, 482). Som en sista kvalitetsåtgärd lyssnade vi tillsammans igenom båda 

ljudupptagningarna och följde med i respektive transkribering för att granska kvalitén, utföra 

eventuella korrigeringar och slutligen godkänna varandras arbete.  

Inledningsvis planerade vi att utföra en teoriprövande tematisk analys som ett sätt att stärka en 

särskild teori vi identifierat som relevant för studien. Teorin i fråga grundar sig i ett antal 

kategorier, identifierade av Ross, som ur olika perspektiv förklarar vilka effekter läsning kan 

ha på läsaren (1999, 793ff). Utifrån dessa sju kategorier konstruerade vi lika många koder 

som vi ämnade koda vår data med. Under själva kodningsprocessens gång upptäckte vi dock 

att Ross sju kategorier i sin helhet inte är applicerbara på vår grupp av läsare. Där Ross 

kategorier utgår från läsarnas möjligheter att känna igen sig i texten och identifiera sig med 

berättelser uppstod en konflikt gentemot vår studies deltagare, som i större utsträckning 

uttryckte avsaknad av representation och igenkänning. Vi valde därefter att frångå Ross 

kategorier för att mer explorativt fördela koder vi själva identifierade. Efter att ha läst 

Rothbauers studie, som aktivt koncentrerar sig på queera och lesbiska läsare, beslöt vi oss 

slutligen för att tematiskt inspireras av Rothbauers analyskategorier. Dessa resonerar med vår 

studies läsare på ett mer användbart sätt än vad Ross kategorier gör. Den tematiska analysen 

antog i och med detta en mer teorigenererande karaktär. Valet att lyfta denna 

metodförveckling anser vi vara berättigad utifrån ett framtida forskningsperspektiv – att Ross 

analyskategorier inte var applicerbara på våra informanter säger något om dess användbarhet i 

forskning gentemot lesbiska läsare, samt hur den tänkta läsaren uppfattas inom BIV-
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forskningen. Kunskapsluckan om den lesbiska läsaren blir i och med detta alltmer tydlig, och 

av framtida forskning inom fältet önskar vi därför se mer forskning vikt åt detta.  

Med ett förändrat fokus följde en förändrad arbetsmetod. Istället för att använda oss av 

förbestämda koder läste vi igenom transkriberingarna på nytt, markerade delar vi identifierade 

som särskilt intressanta och började skriva förslag på koder som korresponderade till 

innehållet i styckena. Efter genomläsningen av transkriberingarna reviderade och renskrev vi 

kodförslagen och beslutade oss för drygt 35 koder varav ett 20-tal fokuserade på olika narrativ 

informanterna antingen betraktade som önskvärda eller stereotypa. Då ett tema rörande 

narrativ tydligt framträtt redan innan vi påbörjat kodningen blev det naturligt för oss att redan 

i detta stadie gruppera koderna i teman, något som annars i regel kommer efter kodningen 

(Braun och Clarke 2006, 87). Med inspiration av Rothbauers (2004, 63ff) tematiska indelning 

av hennes analys rörande läsningens roll i unga lesbiska och queera kvinnors liv beslutade vi 

oss för tre övergripande teman: läsningens narrativ, läsningens möjligheter och läsningens 

gemenskap.  

Kodningen av data skedde digitalt i programmet Open Code som möjliggör för tre nivåer av 

syntetisering av data; kod, syntes 1 och syntes 2 (Institutionen för epidemiologi och global 

hälsa, u.å.). Av förtydligande skäl använder vi oss av termerna tema (syntes 2) och undertema 

(syntes 1). Kodningsprocessen förlöpte relativt smärtfritt; ett fåtal koder lades till samt ett 

undertema tillkom. Efter avslutad kodning utmynnade den tematiska analysen i tre teman, sex 

underteman och 41 koder. En visuell representation av den tematiska analysen i sin helhet 

presenteras som figur 1 i bilaga 2, samt i kondenserad version i kapitel 5.  

 

4.5. Metodreflektion  

För syftet att studera bokcirkelns samspel och samtal upplevde vi kombinationen 

observationer och fokusgruppsdiskussion som två väl kompletterande metoder. Den förra har, 

som nämnt, fördelarna att vi som observatörer inte direkt deltar i samtalet och därmed styr 

dess riktning, samt att vi som betraktare kan uttyda detaljer som deltagarna själva kanske inte 

är medvetna om. Den senare hade funktionen av uppföljning och möjlighet till förtydligande 

av observationen, samt att mer handfast eftersöka svar på våra forskningsfrågor. Tillsammans 

gav metoderna, den ena mer förutsättningslöst explorativ och den andra semistrukturerad och 

samtalsinriktad, ett rikt omfång av data som vägledde oss i den efterföljande tematiska 

analysen. Emedan vi upplevde fokusgruppsdiskussionen som mer givande i att den 
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resulterade i större mängder användbara data, var bägge metoder nödvändiga för den 

sammanhetliga bilden som den tematiska analysen utmynnade i. Viktigt att poängtera är att vi 

i egenskap av forskare i någon mån antagligen påverkade dynamiken i rummet och således 

hur deltagarna samtalade med varandra. Som forskare sitter vi i en position av makt; vi 

äntrade ett rum som tillhör gruppen och blev betrodda att ta del av deras tankar – för att sedan 

skildra dem med våra egna ord i vår egen uppsats. Vetskapen om detta kan naturligtvis ha 

påverkat vad deltagarna talade om och hur bekväma de kände sig i situationen, i jämförelse 

med en vanlig bokcirkelträff där orden och tankarna inte lämnar rummet i någon annans 

händer.  

Tematisk analys som analysmetod hade många fördelar. Metoden lämpar sig väl för att 

behandla mängder med betydelsebärande kvalitativa data; att sortera igenom, identifiera och 

kategorisera delarna av intresse för studien. Den är därtill användarvänligt förutsättningslös i 

hur vi som forskare kan välja att skapa och använda våra kategorier. Denna forskningsdesign, 

samt det övriga metodiska tillvägagångssättet i uppsatsen, har dock en baksida som är mycket 

viktig att poängtera.  

 

Clarke och Braun gör i artikeln Using Thematic Analysis in Psychology (2006, 80) 

ställningstagandet att de inte skriver under på, som de själva uttrycker, den naiva synen att 

forskare inom kvalitativ forskning kan ”ge röst” åt sina informanter. De hänvisar till Fine 

(2002, 218), som i Disruptive Voices: The Possibilities of Feminist Research menar att alla 

ansatser till att ge röst åt andra ändå förutsätter att välja ut, lyfta fram och redigera bitar av 

narrativ för att underbygga de egna argumenten. Detta ställningstagande går stick i stäv med 

Dahlin-Ivanoffs (2015, 84) motivering av fokusgruppsdiskussioner som ett av de bästa sätten 

att ”ge röst” åt underprivilegierade och utsatta grupper, genom att utgöra ett tryggt rum där 

grupperna kan uttrycka sina åsikter och känslor. Vårt förhållningssätt är att 

fokusgruppsdiskussioner, i kombination med våra övriga metodologiska förfaranden, är 

rimliga metoder för att med ett utifrånperspektiv skildra gruppens tankar och samtal. För det 

är just det vi gör: skildrar. Vi instämmer med Clark, Braun och Fine om hur data inte längre är 

rådata när den presenteras i en uppsats av denna sort; den transformeras under skrivandets 

gång. Vi vill göra våra informanters tankar all den rättvisa som går, men det går inte att frånse 

att all data som framläggs i denna studie är filtrerad genom och tolkad av oss som forskare. 

Hur förbehållslöst vi än försöker förhålla oss till forskningssituationen bär vi alltid med oss 

erfarenheter, förutsättningar och förväntningar som färgar vår perception. I och med detta är 
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det vår personliga analys och tolkning som utgör det resulterade källmaterialet vi sedan 

använder i uppsatsen.  

Vår ansats är alltså inte att ge röst åt gruppen lesbiska läsare. Vi anser att den grupp som är 

bäst lämpad att göra det är gruppen själv, i den kanal de föredrar och under de förutsättningar 

de själva väljer. Denna uppsats är en studie, utförd och presenterad av två studenter med ett 

genuint intresse för den lesbiska bokcirkelns läspraktik. 
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5. Resultat 

Informanterna som står i fokus för denna studies resultat är alla medlemmar i en lesbiskt 

centrerad bokcirkel som ursprungligen startades 2016 genom ett samarbete mellan en lokal 

RFSL-förening och ortens stadsbibliotek. I och med att en bibliotekarie som varit drivande i 

bokcirkeln slutade på sin tjänst kom bokcirkeln att ta en paus för att sedan fortsätta privat 

under mindre organiserande former. Bokcirkeln har ännu kvar en grupp på Facebook men 

numera kommunicerar de aktiva medlemmarna med varandra i en gruppchatt via Facebooks 

chattprogram Messenger. Från att tidigare ha träffats på det lokala stadsbiblioteket sker nu 

istället träffarna hemma hos deltagare och vid varje träff brukar mellan fyra till fem personer 

vara närvarande. Vem träffarna äger rum hos varierar och bokcirkeln träffas drygt en gång i 

månaden. Bokcirkeln utgår ifrån lesbiskhet som norm; det finns inget uttalat krav på att 

medlemmarna ska identifiera sig som lesbiska men böckerna och de efterföljande 

diskussionerna ska alla sätta lesbiskhet i centrum. Deltagarna själva beskriver bokcirkeln som 

en lesbisk bokcirkel, varför även vi använder detta begrepp i vår uppsats.  

De informanter som deltog vid de två observationstillfällena är samtliga lesbiska och har 

tilldelats pseudonymer: Hanna, Tyra, Malin, Kristin, Fia och Elin. Tyra och Kristin deltog vid 

båda observationstillfällena medan Hanna och Malin endast deltog vid det första och Fia och 

Elin vid det andra.  

 

5.1. Studiens inramning 

Studiens tematiska analys resulterade i tre teman, sex underteman och 41 koder. Vi kallar 

detta för ett kodschema vilket inte ska betraktas som hierarkiskt ordnat i termer av värde utan 

endast en tematisk gruppering. För oss fungerade kodschemat som ett sätt att identifiera 

relationer mellan dessa teman och tillät oss att dra värdefulla slutsatser. För läsaren ger 

figuren en visuell överblick över den tematiska fördelningen. Det finns två versioner av den 

grafiska representationen av den tematiska analysen; figur 1 nedan visar endast de tre teman 

och deras respektive underteman medan kodschemat som återfinns i bilaga 2 även inkluderar 

koderna. Det utförliga kodschemat har varit behjälpligt med strukturen av såväl den tematiska 

analysen som uppsatsen men risken finns att kodernas placeringar uppfattas som rigida och 

fasta. Koderna är dock relativt följsamma och aspekter av en kod kan återfinnas under ett 

annat tema och samspel mellan koder kan också ske gränsöverskridande.  
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Två av studiens övergripande teman – läsningens gemenskap och läsningens möjligheter – är 

direkt hämtade och översatta från Rothbauers avhandling Finding and Creating Possibility: 

Reading in the Lives of Lesbian, Bisexual and Queer Young Women (2004, 71; 95). Det tredje 

temat – läsningens narrativ – har även det inspirerats av Rothbauers analys kring narrativ i 

böcker för lesbiska, bisexuella och queera personer. Rothbauer inkluderar analysen om 

narrativ under rubriken ”Reading for Possibility” (ibid., 94), men då samtal om narrativ var så 

frekvent förekommande i vår studie valde vi att bryta ut narrativ som ett eget tema.   

I följande avsnitt kommer vi initialt i respektive stycke att diskutera studiens övergripande 

teman – läsningens gemenskap, läsningens möjligheter och läsningens narrativ – för att under 

varje huvudtema diskutera dess underteman. Detta görs genom exempel i form av citat från 

fokusgruppsdiskussionen och observationerna. Vi har medvetet valt att fokusera de koder som 

var av störst vikt för empirin. Således diskuteras inte samtliga koder i kodschemat utan ett 

urval.  

 

5.1.1. Kodschema 

Figur 1. Kodschema som illustrerar den tematiska analysen. Här i förenklad version. Se bilaga 2 för 

fullständig version. 

 

5.2. Läsningens gemenskap 

Valet att studera bokcirklar härrör till stor del ur ett intresse för läsning som social och 

identitetsformande praktik: hur deltagarna samlas kring, berörs av och samtalar kring den 

gemensamma läsningen. Studiens första tema är därför Läsningens gemenskap, vilket alltså 

betonar den sociala aspekten av läsning i grupp. I sin avhandling pekar Rothbauer (2004, 
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108ff) på att läsande ofta är ett sätt för lesbiska, bisexuella och queera kvinnor att finna 

gemenskap och en känsla av social samhörighet. Denna gemenskap innefattar inte 

nödvändigtvis läsningens innehåll i sig, utan snarare texternas sociala betydelse för att skapa 

relationer. I texterna kan bokcirkeldeltagarna känna igen och ges möjlighet att förstå sig 

själva, samtidigt som de i samtalet utforskar, ifrågasätter och definierar den gemensamma 

sexuella identiteten. Dessa samtal utgör en grund för deltagarna att känna sig stärkta av 

solidaritet gentemot varandra samt ett ideologiskt gemensamt utrymme. I Rothbauers (2004, 

95ff) studie uttryckte läsarna upprepat behovet av att höra hemma i en distinkt gemenskap, 

som utgörs av andra människor som delar samma identifikation och erfarenheter. I vår studie 

är detta i huvudsak den lesbiska, men även den queera gemenskapen. Deltagarna i studien 

uttryckte under observationen och fokusgruppsdiskussionen nödvändigheten i att vara del av 

en socialt sammanhållen gemenskap, med lesbiskhet och queerhet som självklar grund. De två 

begreppen användes i nära anslutning till varandra och tycktes för deltagarna ha en nära 

koppling. Av detta skäl benämns ett av den tematiska analysens underteman Trygga, queera 

lesbiska rum. Även om lesbiskhet är det centrala temat för denna bokcirkel är det 

ofrånkomligt att därtill inkludera begreppen queer och queerhet. I denna sektion behandlas 

deltagarnas tankar kring den lesbiska bokcirkeln som gemenskap – vad som definierar den 

och särskiljer den från andra bokcirklar, vilken funktion och betydelse den har, samt vilka 

krav som finns för att bokcirkeln ska utgöra ett tryggt rum för deltagarna.  

Undertemat Sociala läsvanor innefattar diskussion kring hur bokcirkelpraktiken- och 

gemenskapen har påverkat deltagarnas sätt att läsa, samt om bokcirkelns utformning i sig 

påverkar läspraktiken. Här diskuteras även hur och vad deltagarna väljer att läsa samt hur de 

samtalar om läsningen.  

 

5.2.1. Sociala läsvanor 

Ur undertemat Sociala läsvanor har fyra koder valts ut för diskussion: bokcirkelns praxis, 

läsmotivation, samtal och val av läsning. Medan detta avsnitt inte uttömmande svarar på 

någon specifik forskningsfråga, fungerar det som en introduktion av bokcirkeln och dess 

tillvägagångssätt för uppsatsens läsare, något som lägger grund för djupare förståelse av 

uppsatsen som helhet. 
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Bokcirkelns praxis 

Nej, vi har väl inga rutiner. Det är väldigt ostrukturerat i den här bokcirkeln.  

(Hanna) 

 

Vi är inte heller så hårda. Har folk inte läst böckerna då uppenbarligen <skratt>. Ofta 

har ju ändå NÅGON läst hela boken så att det går bra.  

(Hanna) 

 

I ovan refererade citat kommenterar Hanna bokcirkelns praxis kring hur samtal förs om det 

som har lästs. Frågan som ställdes var huruvida bokcirkeln har några specifika 

tillvägagångssätt när de träffas, exempelvis om de följer någon guide eller har en rutin. Svaret 

på detta är alltså att gruppen inte har några på förväg bestämda tillvägagångssätt. De samtal 

som förs följer formen av ett naturligt samtal. I det andra citatet fortsätter Hanna att betona 

bokcirkelns fria struktur. Meningen som avbryts av ett skratt åsyftar att två av de fyra 

bokcirkeldeltagarna inte hade läst ut boken Blekingegatan 32 (2013) av Lena Einhorn som 

cirkeln hade valt ut till träffen. Detta tyder på att kraven på deltagarna inte är särskilt stränga; 

de behöver inte ha läst ut en bok eller på något sätt ha förberett sig för att vara välkomna till 

träffarna. Samtalen förs utifrån de premisser som föreligger där och då.  

Samtal 

I det här sammanhanget blir det vi läser bara en sorts grund som vi sen spinner vidare 

ur. Att samtalet kan ta en massa olika vändningar. 

(Tyra) 

 

En grundläggande förutsättning för träffarna är, även om inte alla har läst hela boken, att 

samtalet likväl utgår från den överenskomna boken. Utifrån boken kan samtalet sedan ta olika 

riktningar. Deltagarna betonar även hur givande det kan vara att diskutera med personer som 

de kanske aldrig hade träffat om det inte vore för bokcirkeln, samt hur tacksamt det då är att 

ha boken som utgångspunkt för diskussionen. Pecoskie menar i artikeln ”The Intersection of 

’Community’ within the Reading Experience: Lesbian Women’s Reflections on the Book as 

Text and Object” (2005, 344ff) att interaktion med objekt kan vara en viktig katalysator för 

känslor av gemensamhet, engagemang, uppskattning och bekräftelse av den egna identiteten. 

Hon benämner praktiker som på detta sätt utgår ifrån och utvecklar den gemensamma 

identiteten kring ett objekt för object-oriented communities. Den lesbiska bokcirkeln kan på 
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detta sätt ses som orienterad kring just boken, ett objekt som deltagarna skapar känslomässiga 

relationer till genom att förhålla sig till den i den pågående förståelsen av sig själva. Även om 

en bok är ett livlöst ting kan den således representera en manifestation av människors identitet 

och kultur och kan därigenom utgöra en del av en gemenskap. 

Läsmotivation 

Utöver boken som utgångspunkt tycks det lesbiska som gemensam nämnare fungera som 

motivation som i sin tur påverkar hur deltagarna läser och tar till sig det de läser. 

 

Det är som ett speciellt sätt, ett annorlunda sätt att läsa, när jag vet att vi ska prata om 

boken i en bokcirkel och utifrån det lesbiska, att jag ändå läser på ett annat sätt. Lite 

grann så att jag har den analysgrejen med lite grann i tanken, ”Åh, det här vill jag ta upp 

på bokcirkeln”. Det blir mer aktivt läsande på ett sätt med de böckerna. I vanliga fall 

skulle jag aldrig ha läst ut Orange is the New Black men nu var det som att jag bara 

”Okej, nu ska jag läsa ut den!”.  

(Kristin) 

 

Kristin uttryckte under samtalet hur besviken hon hade varit på boken Orange is the New 

Black: mitt år i ett kvinnofängelse (2014) av Piper Kerman, mycket på grund av avsaknaden 

av lesbiskt innehåll i jämförelse med tv-serien med samma namn. Trots detta valde hon att 

läsa hela boken utifrån möjligheten att kunna prata med andra som har samma referenspunkter 

och att kunna analysera innehållet tillsammans. Hon, och även de andra deltagarna, menar att 

de läser på ett visst sätt inför bokcirkelträffarna. Som Kristin säger i ovan citat aktiverar hon 

ett mer analytiskt tänkande samt memorerar passager som hon vill föra upp till diskussion i 

gruppen. Hon menar att läsandet på det här sättet blir mer aktivt i jämförelse med annan 

läsning. Mycket att tacka för detta är troligen att deltagarna känner sig motiverade i att kunna 

diskutera och analysera utifrån en gemensam erfarenhet och identitet, alltså den lesbiska. 

Deltagarna nämner exempelvis att de har läst böcker som ingen av dem gillade särskilt 

mycket, men att de ändå valde att läsa ut boken för att kunna diskutera den. En sådan bok var 

Vinterträdgården (2009) av Christine Falkland. 

 

Jag minns den där boken vi läste som ingen av oss gillade.  

(Hanna) 

Vinterträdgården.  

(Tyra) 
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Just det, Vinterträdgården. Jättedålig var den.  

(Hanna) 

Ja, men det blev en jätteintressant och jättebra diskussion tycker jag, alltså verkligen.  

(Tyra) 

Jag tycker ofta att det är så. Och jag tänker att det är väl det som är fint med en 

bokcirkel, att även om en inte gillade boken så kan en ändå få ut något av den.  

(Hanna)  

 

Samtliga deltagare instämde i Hannas sista uttalande. I diskussionerna gavs möjlighet till att 

lyfta åsikter och reflektioner kring boken, samt att möjligen upptäcka nya perspektiv och 

kvaliteter hos böckerna genom de andra deltagarnas erfarenheter.  

Gruppen nämnde även att bokcirkeln var ett bra tillfälle att läsa böcker som deltagarna av 

olika skäl annars kanske inte skulle ha läst. Ett sådant exempel var Agnes von Krusenstjernas 

romansvit Fröknarna von Pahlen (1930–1935), som nämndes som en äldre och därmed 

språkligt svårläst bok. Deltagarna tycktes motiveras att läsa böcker som de upplevde ett 

motstånd gentemot, eftersom diskussionerna kring dem ändå gav så pass mycket att det inte 

kändes bortkastat. Hanna uttryckte det i termer av att det kändes ”värt” att läsa ut böcker som 

uppfattades som sega eller tråkiga eftersom det ändå fanns ett värde i att diskutera dem. Malin 

hävdade vidare att hon genom bokcirkeln hade upptäckt en ny författare, vars böcker vanligen 

inte var typen av böcker hon skulle ha sökt sig till. Efter att ha läst författaren i bokcirkeln har 

hon dock börjat söka sig till liknande böcker. Det månatliga deltagandet i bokcirkeln påverkar 

även hur regelbundet deltagarna numera läser. Hanna menade att läsning är som träning, och 

att de regelbundna träffarna har gjort att hon är mer van vid att läsa kontinuerligt.  

Val av läsning 

Det måste kännas relevant eller relaterbart eller intressant på något vis.  

(Tyra) 

 

Gällande praxisen kring deltagarnas val av läsning har den lesbiska identiteten en direkt 

påverkan; de texter som läses i gruppen ska på något sätt beröra något lesbiskt. Detta är den 

definition som deltagarna ger på frågan hur de väljer sin läsning. Definitionen är relativt vagt 

formulerad vilket ger utrymme för större valbarhet. Tyras citat ovan trycker även på att boken 

ska behandla något relevant, relaterbart eller intressant. Det lesbiska temat, även om det alltid 

ska vara närvarande, behöver emellertid inte vara explicit utan kan vara en tolkningsfråga 
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eller ett sätt att läsa. Hanna Kubowitz (2012, 201ff) presenterar i artikeln “The Default Reader 

and a Model of Queer Reading and Writing Strategies. Or: An Obituary for the Implied 

Reader” ett ramverk där the deafault reader utgörs av den heterosexuella läsaren. Kubowitz 

menar att merparten av tillgänglig media idag förutsätter en heterosexuell mottagare, och 

därför gör det enkelt för den tänkta heterosexuella läsaren att identifiera sig med narrativet. 

Följaktligen utesluts den läsare som inte är heterosexuell och inte kan identifiera sig, såsom 

lesbiska personer. Dessa kan då använda sig av queera lässtrategier för att uttyda queera 

meningar ur vad som tycks vara ett heterosexuellt narrativ. Möjligen blir detta ett sätt för 

lesbiska läsare, såsom denna bokcirkels, att göra motstånd mot det heterosexuella narrativet 

som norm. Genom att dekonstruera normer kan då den lesbiska läsaren ta plats i berättelserna 

på egna grunder.  

Bland de böcker som gruppen ger exempel på att de har läst finns i princip uteslutande 

skönlitteratur i form av vuxenromaner, serier och ungdomsromaner. Ett undantag var ett 

kortare queerfeministiskt manifest på nätet. Somliga av texterna har varit av det äldre slaget, 

såsom von Krusenstjernas böcker, medan flertalet har varit mer nutida. Läsningen har 

medvetet varierats utifrån deltagarnas önskemål. Efter den första träffen vi medverkade på, 

där vuxenromanen Blekingegatan 32 hade lästs, valde gruppen exempelvis att läsa 

ungdomsboken Under ditt finger (2019) av Kristina Aamand eftersom flera deltagare 

uttryckte att de ville läsa en ungdomsbok. Tyngst i valet av Under ditt finger tycktes dock det 

kulturella perspektivet vara; boken handlar om en ung muslimsk lesbisk tjej och utmaningarna 

som följer därav. Deltagarna uttryckte att det var ett perspektiv som de ville lära sig mer om 

eftersom de själva inte hade ett muslimskt perspektiv på att vara lesbisk. Detta val speglar 

kraven på intressant och relevant läsning, utan att nödvändigtvis vara relaterbart för 

deltagarnas egna erfarenheter. Detta diskuteras vidare i avsnittet Läsningens möjligheter, 

under koden Expanderad förståelse.   

Ofta valdes böcker utifrån rekommendationer från omgivningen. Gruppen hade även 

gemensamt besökt ett biblioteks regnbågshylla för att på plats leta efter nästa bok att läsa. På 

bägge de träffar vi närvarade vid lade deltagarna fram förslag och enades slutligen om den 

bok som flest verkade intresserade av. Rothbauer (2004, 105ff) nämner utbyte av titlar som ett 

av de vanligaste sätten att få tillgång till lesbiskt innehåll. Valet att dela med sig av böcker 

med lesbiskt eller queert innehåll kan dock vara osäkert, eftersom personen som delar med sig 

av boktiteln samtidigt delar med sig av sin egen sexuella historia och identitet. I en grupp som 
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är uttalat lesbisk och queer utesluts dock dessa möjliga påfrestningar och deltagarna utgår 

istället ifrån en gemensam, trygg grund kring vad som ska läsas. 

 

5.2.2. Trygga, queera lesbiska rum 

I undertemat Trygga, queera lesbiska rum behandlas bokcirkelns möjligheter till och 

betydelse av gemenskap för deltagarna. Här ingår koderna tryggt rum, lesbiskhet som norm, 

ansvar samt queert och lesbiskt sammanhang. De kommer här att diskuteras i en 

sammanhängande sektion.  

 

Men även det här sammanhanget är viktigt, att ha ett queert sammanhang där en sen 

pratar om det, inte bara att jag läser de här böckerna och tar del av de här berättelserna. 

Utan det är som halva grejen på något sätt. Det känns viktigt att ha trygga queera 

sammanhang. Det är nog lika viktigt som berättelsen i sig. 

(Hanna) 

 

Hannas citat tar upp många av de betydelser bokcirkeln har för dess deltagare ur en social 

utgångspunkt. Som tidigare nämndes utgår gruppen från boken i sina samtal, och berättelsen i 

böckerna är således viktiga. Lika viktigt, som Hanna uttrycker det, är dock det trygga, queera 

sammanhanget. Utmärkande för vad som upplevs som tryggt, queert och lesbiskt tycks vara 

att lesbiskheten och queerheten är en självklar norm i gemenskapen. Det är via lesbisk- och 

queerheten som deltagarna samlas, utgår ifrån, samtalar kring och delar med sig. Gruppen 

berättar att de inte använt sig av eller beslutat kring en enhetlig definition av lesbiskhet och 

queerhet. Trots detta upplever de att det råder en samsyn ”mellan raderna”. Denna samsyn är 

kanske snarare något som bekräftas via de samtal som förs och den känsla av gemenskap och 

trygghet som byggs, än något uttalat och fastslaget. Gruppen drar paralleller till en 

organisation som också har lesbisk identitet som grund, men där definitionen är ganska vid. 

Där ligger fokus på om deltagarna är intresserade av lesbiskhet eller gör lesbiskhet, snarare 

än en essentiell definition om att vara lesbisk. Bokcirkeln anammar ett liknande 

förhållningssätt kring den egna gemenskapen. De lesbiska erfarenheterna är inget som 

efterfrågas, utan medlemskapet handlar till stor grad om självidentifikation och en acceptans 

av gemenskapens normer.  
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Hur folk definierar sig eller vad de har för erfarenheter är inget vi frågar om. 

(Hanna) 

Men att just normen i rummet är någon slags queerhet eller lesbiskhet. 

(Malin)  

 

En vid, flytande definition av vad lesbisk och queer innebär möjliggör för allt fler att ta del av 

dessa rum. Samtidigt befriar det deltagarna från att tillskriva sig en statisk identitet och låter 

dem vara mångfacetterade. Sally Munt presenterar i Heroic Desire: Lesbian Identity and 

Cultural Space begreppet a pluralistic, multivalent self (1998, 2), vilket åsyftar lesbiska 

personers möjligheter till att skapa sina egna mångfacetterade identiteter. I det 

mångfacetterade jaget ligger fokus på erfarenheter och jaget i kontinuerlig förändring i 

relation till personens multipla identiteter. Detta står i motsats till en essentialistisk syn på 

identitetsbegreppet där definitionen av en lesbisk person kan upplevas som snävare och mer 

begränsande. Den konstruktivistiska synen på identitetsbegreppet hänger väl ihop med 

bokcirkelns uttalade queera förhållningssätt som genomsyrar dess praktik. 

En fördel och lättnad med att ha lesbiskheten som norm är att inte behöva förklara sig. I 

samtalet om bokcirkeln som tryggt rum uppstod även en diskussion om hur deltagarna skulle 

uppleva att ta upp det lesbiska perspektivet i en bokcirkel utan uttalat lesbiskt fokus. 

 

Om jag skulle ta upp det i ett annat sammanhang så känns det som att jag skulle behöva 

förklara så otroligt många saker runtomkring om det är personer som inte alls har 

samma erfarenheter. Då måste jag gå in på ”varför det känns så här” eller ”den där 

referensen känner de inte till” så då måste jag förklara den.   

(Tyra) 

 

Det är tydligt att Tyra ser hinder i att lyfta det lesbiska perspektivet i en gemenskap utan 

lesbiskheten som norm. Hanna menade även att risken att bli ifrågasatt skulle vara större i en 

sådan bokcirkel. I sammanhang utan den självklara, gemensamma grunden drar hon sig för att 

tala om vissa saker. Detta utav rädsla att de queera och lesbiska erfarenheterna ska bli 

överslätade med uttalanden som ”Men så där är det ju för alla” – en oförståelse inför den 

speciella upplevelse det är att vara queer och/eller lesbisk. Kristin påpekade även hur 

befriande det är att slippa vara personen som ”driver det lesbiska” i en miljö där det tas för 

självklart.  
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5.3. Läsningens möjligheter 

I flertalet undersökningar rörande människors uppfattning om läsningens betydelse för deras 

liv har begreppet escapist reading varit vanligt förekommande (Ross, McKechnie och 

Rothbauer 2018, 154). Escapist reading är ett tudelat begrepp för läsning där läsaren uppfattar 

sig fly från något eller fly till något genom läsningen (ibid., 154f). Medan escapist reading 

kan fungera som en livshanteringsstrategi under tider av stress, ohälsa och psykisk påfrestning 

är vardagens tristess det mest utbredda skälet för att ta till sig escapist reading (Begum 2011, 

740ff). Rothbauer (2004, 91) fann dock att de lesbiska, queera och bisexuella läsare hon 

intervjuade för sin avhandling inte så mycket flydde från sin vardag som de försökte hitta 

representation för hur deras egen vardag skulle kunna se ut i förhållande till sin sexuella 

läggning. Inness lyfter i sin artikel “Is Nancy Drew Queer? Popular Reading Strategies for the 

Lesbian Reader” (1997, 347f) andra läsningspraktiker som är förhållandevis unika för 

människor tillhörande en sexuell minoritet, så som att aktivt leta efter eller konstruera en egen 

subtext som bekräftar eller resonerar med individens livserfarenheter utifrån den sexuella 

läggningen. Detta är dock inte att säga att lesbiska personer uteslutande läser på ett annat sätt 

en icke-lesbisk person (ibid., 345). Vad detta säger är att människor tillhandahålls olika 

möjligheter genom läsningen och utifrån dessa möjligheter anammas olika lässtrategier; där 

en del människor använder litteratur för att fly sin vardag så bläddrar andra bland sidorna efter 

möjligheten till en vardag (Rothbauer 2004, 91). Under detta tema undersöker vi vilka 

möjligheter läsningen erbjuder våra informanter genom tre underteman: lesbiskt innehåll, 

representation och avsaknad av representation.  

 

5.3.1. Lesbiskt innehåll 

Undertemat lesbiskt innehåll består av sammanlagt sex stycken koder: brist på, krav på, läsa 

lesbiskt på TV, leta efter lesbiskt samt expanderad förståelse. Tematiskt återfinns här koder 

som på något vis relaterar till informanternas möjligheter till att ta del av berättelser med 

lesbiskt innehåll.  

Leta efter lesbiskt  

Jag har sökt mig till såna böcker hela livet för jag behöver såna berättelser.  

(Kristin) 
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Ovan citat illustrerar en innebörd av koden leta efter lesbiskt; när informanterna söker sig till 

berättelser med uttalat lesbiskt innehåll. Kristin talade specifikt om berättelser där 

lesbiskheten är någonting självklart och inte utgör berättelsens huvudmotiv. Denna sorts 

självklara lesbiskhet förekom flera gånger under såväl gruppobservationen som 

fokusgruppsdiskussionen och inom ramen för Läsningens möjligheter kan det knytas an till 

reflektionen rörande escapist reading och vardag; våra informanter vill få skildrat en vardag 

där lesbiskhet får utgöra normen snarare än en sensationsfylld konflikt.  

Även inom ramarna för en berättelse kan sökande efter lesbiskt äga rum när läsaren är 

medveten om att det ska finnas lesbiskt innehåll men inte finner det snabbt nog.  

 

Det var ju liksom som att det lesbiska inte skulle komma förrän typ så här bok fyra.  

(Hanna) 

 

Medlemmar i bokcirkeln hade vid ett tillfälle beslutat för att läsa Agnes von Krusenstjernas 

romansvit Fröknarna von Pahlen men la ner projektet efter att de hade läst de två första 

böckerna i serien då dessa saknade uttalat lesbiskt innehåll. Vid fokusgruppsdiskussionen 

konstaterades det att de borde ha hoppat direkt till den bok som innehåller lesbiska skildringar 

och endast ta del av sammanfattningar för de tidigare böckerna i serien. Liknande 

sökstrategier applicerades även på andra medier så som TV-serier, där en informant sa att om 

det lesbiska innehållet först börjar i säsong sex så väljer hon aktivt bort de tidigare säsongerna 

och börjar istället med att titta på den sjätte säsongen.  

Ytterligare ett sätt informanterna gav uttryck för att leta efter lesbiskt var att identifiera 

handlingar, relationer eller personer som lesbiska när det inte framgår explicit i texten.  

 

Men att det är något brev där, när Mimi har fått den här sonen som ju Greta skriver 

något såhär ”åh äntligen har jag blivit pappa!”. Jag vet inte riktigt. Det är ju inte 

supervänskapligt, eller jag vet inte. Jag tänker till mycket verkar det ändå finnas 

jättemycket som jag tänka tydde på någon relation, ja, det var väl typ den relation de 

kunde ha kanske.  

(Hanna)  
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Hannas citat är hämtat från det första observationstillfället när bokcirkeln samlades för att 

diskutera romanen Blekingegatan 32. Boken är en skönlitterär skildring av skådespelaren 

Greta Garbos ungdom och en stor del av boken kretsar runt Garbos relation med en av hennes 

klasskamrater från Dramatens elevskola, Mimi Pollak. Medan Garbo och Pollak beskrivs som 

kärleksfulla och har sex med varandra så uttrycks det aldrig rent explicit att de är i ett 

förhållande eller att de skulle vara lesbiska. Att vilja definiera en obestämd relation mellan två 

kvinnor som något lesbiskt kan ses mot bakgrunden att lesbiska förhållanden såväl historiskt 

som i nutid frekvent bortförklaras som endast vänskapliga (McBean 2018, 958). En av 

informanterna uttrycker själv frustration över människors försiktighet med att beskriva 

historiska personer som lesbiska då det skulle kunna ses som förolämpande. Att leta efter en 

lesbisk subtext kan betraktas som ett motstånd mot en heteronormativ norm där alla relationer 

är heterosexuella tills motsatsen är bevisad (Begum 2011, 347).  

Brist på 

Jag har inte varit lika kräsen innan liksom ”åh det är nåt lesbiskt!”  

(Kristin)  

 

Koden brist på ska läsas som brist på lesbiskt innehåll i det litterära utbudet. Informanten 

Kristin var särskilt engagerad under delarna av fokusgruppsdiskussionen som fokuserade på 

ett historiskt utbud av lesbiska berättelser och bidrog med anekdoter från sin egen ungdoms 

läsning som hon beskriver som relativt okritisk i termer av kvalitet; så länge det skildrades 

någonting lesbiskt så läste hon det. Som yngre var det primärt antalet lesbiska berättelser som 

utgjorde den brist som informanterna reflekterade över, medan de som vuxna allt mer 

upplever en brist på välskrivna lesbiska berättelser som resonerar med deras individuella 

lesbiska identitet. Våra informanter är inte ensamma i att uppleva denna brist då tidigare 

forskning visar att många lesbiska personer har rapporterat svårigheter med att hitta den 

litteratur de efterfrågar (Liming 2007, 99).  

Krav på 

Men att nu kanske jag har börjat bli lite mer kräsen, att det inte bara ska vara det här 

lesbiska utan att det också krävs sammanhanget och att det ska vara en bra historia och 

bra berättande.  

(Kristin) 

Jag tänkte på det nu, har det att göra med att jag har utvecklat ett bredare queert 

sammanhang än vad jag gjorde, för jag kan verkligen relatera till det där tänket. Att då 

hade jag liksom inga referenser till nånting och att då bara ”åh wow, lesbisk kärlek 
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överhuvudtaget!”  

(Tyra) 

  

Konversationen mellan Kristin och Tyra exemplifierar koden krav på och deras reflektioner 

kring att ställa krav på lesbiskt innehåll. Innehållet i koderna brist på och krav på är nära 

besläktade och illustrerar tillsammans hur informanterna allt mer gått från att nöja sig till att 

ställa krav på utbudet av lesbiska berättelser, även om de ännu upplever ett bristande utbud. 

Längtan efter att läsa mer komplexa berättelser som särskilt tar fasta på att karaktärerna har ett 

mer utvecklat queert sammanhang de rör sig i återspeglas även hos Rothbauers (2004, 75f) 

informanter som uttrycker en önskan efter berättelser med lesbiska karaktärer som redan har 

kommit ut och lever ett etablerat lesbiskt liv.  

Expanderad förståelse  

Expanderad förståelse är en av få koder vi behöll från vår första tematiska kodning utifrån 

Ross (1999, 793f) sju kategorier rörande läsnings inverkan på läsares liv. Koden berör 

tillfällen där informanterna uttrycker en önskan eller gör försök till att expandera sin egen 

förståelse kring ämnen som ligger utanför deras egna kulturella, sociala eller religiösa liv. 

Utifrån bokcirkelns lesbiska norm diskuterade informanterna om en expanderad förståelse för 

andra lesbiska personer vars liv på något vis skiljer sig från deras egen vardag. Informanterna 

reflekterade själva över att de primärt läst böcker med europeisk kontext och att det bland de 

närvarande medlemmarna i bokcirkeln inte fanns någon utpräglad mångfald rörande hudfärg, 

ursprung eller religion. Genom att läsa boken Under ditt finger kunde en diskussion äga rum 

som kretsade kring de intersektionella perspektiv som uppstod genom huvudkaraktärens 

lesbiska och muslimska identitet.    

 

Så himla fint att tjejer som kommer från en muslimsk bakgrund, ”äntligen har jag fått 

en bok!”  

(Fia)  

 

Utbudet av HBTQ-böcker är fortfarande relativt smalt och möjligheten för icke-vita personer 

att se sig själva speglade både i termer av sexuell läggning och hudfärg är begränsat. I en 

amerikansk undersökning från 2016 analyserade forskare 200 slumpmässigt utvalda HBTQ-

böcker och fann att endast 1,5% av dessa innehöll en uttalat icke-vit lesbisk karaktär och inga 

muslimska karaktärer identifierades (Moulaison Sandy, Brendler och Kohn 2016, 443f). 
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Många av informanterna deklarerade själva sin priviligierade position som vit och samtliga 

förhöll sig lyhörda gentemot de förtryck huvudpersonen mötte i form av såväl rasism som 

hedersförtryck. En av informanterna uttryckte lättnad över att i bokcirkeln få prata om ämnen 

rörande religion och hederskultur, en diskussion de annars menar lätt blir problematisk och 

ensidig.  

Sammantaget upplevde informanterna det som viktigt att bredda sin förståelse för hur 

lesbiskhet kan samspela med andra identiteter och efterfrågade fler böcker som berör liknande 

teman. 

 

5.3.2. Representation 

Känslan av 

Men ja, jag kan också tycka att om jag läser en bok för mig själv, representation, eller 

att känna att jag faktiskt blir synlig, eller här är en erfarenhet som jag delar med någon 

annan eller som blir beskriven. Det kan kännas jätteviktigt också.  

(Malin) 

 

Representation är komplext, särskilt så för sexuella minoritetsgrupper där möjligheten att få ta 

del av andras berättelser kan vara avgörande för att förlika sig med och acceptera sin sexuella 

identitet (McCarrick 2011, i). Såväl våra informanter som tidigare forskning visar på hur 

viktigt det är för lesbiska personer att få möjligheten att uppleva positiva skildringar av 

lesbiskhet (ibid., 13). Känslan av representation genom olika medietyper, bland annat böcker, 

kan vara viktig för människor som sällan upplever representation och acceptans i sin egen 

vardag (Kern 2014, 443). Representationens komplexitet ligger i den lesbiska litteraturens 

omfattande historik av sorgliga och utdaterade porträtt av lesbiska och i dessa en litterär 

tradition som ännu lever kvar; lesbiska karaktärer dör nog frekvent i fiktiva framställningar att 

fenomenet har namngivits – Dead Lesbian Syndrome (Hermans 2012, 136f; Hulan 2017, 17).   

 

Men det är en intressant fråga, just det här med identifikation, jag läste precis något ”jag 

förstod genom vad min pappa sa till sina vänner att de här bögarna borde man skjuta, 

förstod jag att det fanns andra som jag”. Andra, det här handlade om män, men den 

personen var lesbisk. Så jag vet inte, det kanske ändå är viktigt även om det är negativa 

berättelser att de ändå fyller en funktion.  

(Malin)  
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Det är bättre än inget.  

(Kristin)  

Ja, det är bättre än inget, precis. Även om det inte är så bra så kanske det är bättre än 

ingenting. 

(Malin) 

 

Medan informanterna primärt talade om negativ representation i termer av stereotypa och 

repetitiva narrativ de var trötta på så hade de ändå en viss sympati för den sortens berättelser. 

Kontexten kring konversationen mellan Kristin och Malin handlade om huruvida negativ 

representation kan betraktas som skadlig för personer som ännu utforskar sin sexualitet; 

medan informanterna genomgående efterfrågade mer positiv representation så landade de i att 

all form av representation ändå innebar synlighet. Detta är ett genomgående tema inom 

litteratur som behandlar lesbiska läsare och som McCarrick (2011, 98) betonar kan blotta 

förekomsten av en lesbisk karaktär inge hopp till läsaren om att det finns andra lesbiska 

personer. Detta kan vara särskilt viktigt om det tas i beaktning att många personer tillhörande 

en sexuell minoritet rapporterar känslor av ensamhet och isolering (Mink, Lindley och 

Weinstein 2014, 508).  

Lesbiskt släktskap och historia 

Ja och också vår queera och lesbiska historia, som den här boken, jag uppskattar 

jättemycket att läsa från olika tider just, att det beskrivs i olika tider på något sätt. Att vi 

inte är helt historielösa. Att det här har vi byggt vidare på, att inte tappa det.  

(Kristin)  

 

Representation och samhörighet kan sträcka sig över generationer. Personer tillhörande 

sexuella minoriteter, likt Kristin, har länge sökt sig till normbrytande historieskildringar för 

att cementera sin sexuella läggning som legitim (Rosenthal 2017, 38). Upplevelsen av att ha 

och vara del av en historia är central till människors identitetsbildande och ger upphov till en 

stark känsla av gemenskap (McKinnon, Gorman-Murray och Dominey-Howes 2016, 1125).  

 

Vi pratade om det innan, von Krusenstjerna och liknande, såna berättelser, att det är så 

mycket igenkänning ändå. I den här berättelsen som skrevs för hundra år sen. Att det är 

så jättesorgligt på vissa sätt men det är också någonting litet fint i att känna att det finns 

det här släktskapet eller gemenskapen med de här karaktärerna.  

(Hanna) 
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Medan Kristin särskilt talade om Blekingegatan 32 som är en historisk roman skriven 2013 så 

refererar Hanna till Agnes von Krusenstjernas romaner från 1930-talet. Även om dessa 

berättelser skildrar en lesbisk tillvaro som kan kännas utdaterad och, som Hanna säger, 

”jättesorglig”, kan de ändå ligga till grund till en gemensam historia samt utgöra en viktig del 

av lesbiskt kulturarv (Liming 2007, 86). För olika minoritetsgrupper vars historia tidigare varit 

undangömd eller förtryckt är uppbyggandet av en kollektiv historia ett led i att stärka den egna 

gruppen (D’Emilio 2014, 125).  

 

5.4. Läsningens narrativ 

Medan det saknas en enhetlig definition av begreppet narrativ menar Rudrum (2005, 196) att 

en majoritet av narratologiska forskare och teoretiker på en grundläggande nivå förstår 

narrativ som en representation av ett händelseförlopp. Hur detta händelseförlopp utformas 

genom att relatera olika händelser till varandra skapar mening; ett narrativ används alltid för 

att förmedla något. Vilka delar som inkluderas och exkluderas i händelseförloppet går att 

förstå som en representation av berättarens värderingar relaterade till det övergripande ämnet 

(Feldman et al. 2004).  

Relevant för vår studie är begreppen mästarnarrativ och alternativa narrativ. Mästarnarrativ är 

narrativ som i en dominerande social sfär betraktas som det normativa händelseförloppet för 

en särskild händelse. Andrews (2004, 2) exemplifierar mästarnarrativ med påståendet att alla 

kvinnor förväntas bli mödrar. Utifrån moderskap som ett mästarnarrativ förväntas kvinnor, 

verkliga som fiktiva, att någon gång i det händelseförlopp som utgör deras liv vilja få barn. 

Mästarnarrativ representerar det förväntande och det som formar majoriteten av tillgängliga 

berättelser (Breen och McLean 2017, 198).  

Alternativa narrativ uppstår i samband med konflikter med mästarnarrativ. En kvinnas 

medvetna val att inte skaffa barn och som betraktar sin barnfrihet som någonting positivt 

utgör således ett alternativt narrativ. Alternativa narrativ utmanar mästarnarrativens 

tolkningsföreträde för ett fenomen och visar på andra förklaringsmodeller och perspektiv 

(Andrews 2004, 3). Alternativa narrativ kan vara särskilt meningsfulla för individer som 

upplever att ett mästarnarrativ diskrediterar aspekter av deras liv; formuleringen av ett 

alternativt narrativ kan bidra till en ökad självkänsla och förståelse för den egna identiteten 

(Godrej 2011, 116).  
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Narrativ har, på gott och på ont, reell inverkan på människors liv (Andrews 2004, 3). Genom 

att förstå narrativ som representationer för strukturer, normer och värderingar tillreds 

utrymme för att granska de narrativ vilka informanterna identifierar som någonting annat än 

en enskild boks handling. Läsningens narrativ ger utrymme för informanternas reflektioner 

kring de narrativ de möter genom sin läsning utifrån två underteman; narrativ de uppfattar 

som stereotypa och narrativ de uppfattar som önskvärda. Vi har valt att bibehålla dessa 

rubriker från den ursprungliga tematiska analysen då denna gjordes innan begreppen 

mästarnarrativ och alternativa narrativ gjorde inträde i vår kunskapssfär, men något 

generaliserande kan många av de stereotypa narrativen förstås som mästarnarrativ och de 

önskade narrativen kan betraktas som alternativa narrativ. Vi använder inte mästarnarrativ och 

alternativa narrativ i någon större utsträckning i uppsatsen utan använder dem här som en 

förklaringsmodell för narrativens dynamik. 

 

5.4.1. Stereotypa narrativ 

Stereotypa narrativ bör inte per automatik läsas som dåliga eller rent av skadliga 

narrativ. Olika berättelser kan vara viktiga för en person i olika stadier av dess liv och 

medan informanterna talar om ett narrativ som stereotypt innebär det inte att narrativet är 

uteslutande betydelselöst. Narrativens komplexitet kan särskilt illustreras med koden komma 

ut.   

 

Komma ut  

Det var väldigt skönt, jag har varit lite less på den här komma ut-historien. Det här är ju 

i allra högsta grad någon form av komma ut-berättelse men det är verkligen inte det som 

är fokuset. Och just det här att hon inte känner, ”åh vad äcklig jag är”. Hon tar det inte 

på sig själv. Det är mer nyanserat överhuvudtaget. Jag tycker det var väldigt skönt. En 

komma ut-berättelse som kändes intressant och inte bara det klassiska.   

(Tyra)  
 

Nej precis, för den är ju beskriven många gånger. Och den är ju viktig också, men det är 

väldigt trevligt med variation.   

(Elin)  

 

En berättelse formad av ett traditionellt lesbiskt komma ut-narrativ kan beskrivas som en 

linjär utveckling där en karaktär har en olycklig barndom, uppfattar sig själv som annorlunda 

under uppväxten och kommer till insikter om sin sexualitet under tonåren vilket leder till 

känslor av skam, rädsla och ångest (Rothbauer 2004, 73). När karaktären väl kommer ut 
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utsätts hon för trakasserier, något karaktären ofta inte ifrågasätter eller upplever som oförtjänt. 

I slutändan accepterar karaktären sin lesbiska identitet, men inte nödvändigtvis fullt ut och 

ofta tar berättelsen slut där och då och lämnar läsaren med blott en förhoppning om att det 

kommer går bra för karaktären (Jones 2013, 78).   

 

Särskilt värt att ta fasta på är Tyras lättnad över att huvudpersonen Sheherazade i Under ditt 

finger inte känner sig äcklig när hon kommer underfund med sin sexuella läggning. Inom 

traditionella komma ut-berättelser brottas ofta karaktärer med självhat utifrån sin sexuella 

läggning. För lesbiska personer som själva redan har kommit ut kan sådana berättelser sakna 

relevans och upplevas som påfrestande att läsa då lesbiskheten i regel reduceras till ett 

problem (Rothbauer 2004, 73f). Saxey (2008, 140) menar att detta narrativ och dess roll i 

traditionell lesbisk litteratur har skapat en rigid bild av hur det är att komma ut och att det kan 

vara skadligt eller hämmande i lesbiskas möjligheter att få varierande och nyanserade bilder 

av lesbiska liv.    

 

Elin anmärker dock att dessa traditionella komma ut-berättelser är viktiga och tidigare 

forskning pekar mot att medan många lesbiska personer uppfattar det som ett tröttsamt 

narrativ så har de förståelse för att all synlighet kan vara viktig och att för vissa som kommer 

ut kan dessa berättelser uppfattas som bekräftande (Rothbauer 2004, 79). Stereotypa narrativ 

kan således i viss mån betraktas som relevanta och viktiga men som Jones (2013, 74f) 

poängterar ska synlighet och inkludering betraktas som grundläggande och inte ett mål i sig. 

Nyanserade komma ut-berättelser kan spela en avgörande roll för lesbiska personers liv och 

kan även ses som ett motståndstagande mot heteronormativitet (McCarrick 2011, 90).   

 

Heteronormativ tillåten lesbiskhet  

Hur nyanserade lesbiska berättelser kan ses som ett motståndstagande 

mot heteronormativitet kan illustreras med koden heteronormativ tillåten lesbiskhet.   

 

Jag kan också störa mig på att det ofta är ganska heteronormativt, även de här lesbiska 

relationerna. Det är fortfarande, lever i tvåsamhet, det är som de bara har plockat ur en 

man och satt in en kvinna och så är det exakt samma.  

(Hanna)   

 

Heteronormativitet kan beskrivas som de normerande lagar, strukturer och attityder som 

framhåller heterosexualitet som den naturliga sexualiteten som allt annat avviker från. 

Ambjörnsson (2016, 47f) poängterar att när heteronormen granskas så är det själva 
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normsystemet som skärskådas snarare än enskilda heterosexuella människor. Detta 

normsystem premierar huvudsakligen ett specifikt heterosexuellt levnadsätt; ett gift par 

bestående av en man och en kvinna som bor tillsammans och har ett till två barn (ibid., 58f). 

Medan ett heteronormativt samhälle alltid kommer premiera heterosexuell heteronormativitet 

och utsätta icke-heterosexuella för diskriminering och trakasserier menar Ambjörnsson att 

individer med andra sexuella läggningar ha visst utrymme inom heteronormen förutsatt att de 

prickar av de övriga kriterierna och utåt lever ett kärnfamiljsliv.  

 

Likt det klassiska komma ut-narrativet kan ett heteronormativt narrativ ha en funktion för 

lesbiska och porträtterar för vissa ett genuint åtråvärt och önskvärt liv, men det kan också 

fungera som en teknik för att vinna acceptans. Strolovitch och Crowder (2018, 340) menar på 

att stora delar av kampanjer för samkönade äktenskap runt om i världen har vilat på bilden av 

ett samkönat par som vill vara ”precis som alla andra”. Detta kan både ses som en 

överlevnadsstrategi för att överhuvudtaget kunna leva öppet med sin sexuella läggning men 

det kan i sig utgöra ett hinder för HBTQ-personer som inte ser heteronormen som någonting 

önskvärt (Carter 2009, 603; Strolovitch och Crowder 2018, 340).  

 

Våra informanter utrycker en önskan om att få se skildringar av lesbiska personer som går 

bortom det heteronormativa narrativet. Lesbiska som är ensamstående föräldrar, har flera 

partners, är särboende eller lyckligt singlar. Dessa sorters nyanser utgör ett hot mot det 

heteronormativa narrativet som fixerar människor i en trång definition av vad som är normalt.  

 

Olyckligt och inre strid 

Vi återkommer till att många lesbiska skildringar i litteraturen, det är ofta ganska 

deppigt, det går aldrig bra, det slutar alltid med att nån går tillbaka till en man. Det är 

väldigt mycket av den typen av berättelser. Så det är väl också något att försöka hitta 

andra berättelser än de, som ofta har varit det lesbiska som lyfts fram, att det är så 

fruktansvärt eländigt och hemskt.  

(Hanna)  

 

Få narrativ är så stereotypa för skildringen av lesbiskhet som ett olyckligt sådant. Detta är i 

viss mån något av en tradition inom lesbisk litteratur som grundar sig i historiskt strikta ramar 

för vad förläggare runt om i världen lät publicera; i efterkrigstidens USA fick lesbiskhet 

framställas i så kallade pulp fictions (mindre smickrande översatt till skräplitteratur) förutsatt 

att de slutade olyckligt (Ahmed 2010, 88). Olyckliga slut kan ta olika skepnader men 
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huvudsakligen innefattar de en lesbisk karaktär som antingen dör eller avbryter den lesbiska 

relationen för att gå tillbaka till en man (Worley 2004, 103). Nair (2019, 48f) exemplifierar de 

relativt låga kraven för ett lyckligt lesbiskt slut med boken The Price of Salt (1952) av Patricia 

Highsmith som av många beskrivs som en av de första lesbiska böckerna med ett lyckligt slut. 

Faktumet att karaktärerna Carol och Therese valde att stanna tillsammans resulterade i att 

Carol förlorade vårdnaden om sitt barn då hon i en relation med en annan kvinna ansågs vara 

en olämplig mor. Mot slutet av boken finns det ingenting som tyder på att Carol kommer få 

utökad vårdad och trots detta betraktas The Price of Salt som en bok med ett lyckligt slut då 

ingen begick självmord, mördades eller våldtogs. De valde att stanna med varandra och tycks 

varken skämmas eller ångra sig. Lesbisk lycka tycks i många fall vara villkorad; för att 

relationen ska överleva måste någonting annat lida (ibid., 47).  

 

En aspekt av det olyckliga är den inre striden som frekvent återkommer inom lesbisk 

litteratur.  

 

Ja för annars hade man ju bara kunnat skriva en lång roman om den inre striden. Som 

de säkert hade en del också, men att inte fokusera på det utan att fokusera på det fina.  

(Kristin)  

 

Jo för det känns ju jättebra, det som känns att just det här med den inre striden, det är ju 

så himla återkommande. 

(Tyra)  

 

Det behöver vi liksom inte så mycket mer av. 

(Kristin)  

 

Som Kristin och Tyras konversation tyder på menar informanterna på att det finns ett 

överskott av berättelser som kretsar kring den inre striden. Den inre striden kan bestå av 

självhat, tvivel och funderingar om huruvida de lesbiska tankarna och handlingarna är 

anständiga och korrekta. Olyckligt som narrativ visar att alla stereotypa narrativ inte per 

automatik är felaktiga och missvisande mästarnarrativ; tidigare forskning pekar på att många 

HBTQ-personer mycket riktigt går igenom en inre strid, särskilt i tonåren (Rothbauer 2004, 

55). I berättelser kan dock den inre striden uppfattas ta omotiverat stor plats och inte lämna 

rum för positiva och fina aspekter av sexualiteten. Den inre striden, där lesbiskheten utgör 

bekymmer, lämnar rum för ytterligare ett stereotypt narrativ, den om lesbiskhet som problem.   

 

Lesbiskhet som problem 
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Ja eller i alla fall som beskrivs som att det är inte hela tiden ett problem att det är en 

lesbisk relation. Att det inte blir den ständiga konflikten i narrativet utan att det kanske 

är mer… Är det problem så är det kanske något annat som är problemet.  

(Malin)  

 

Lesbiskhet som problem kan påstås genomsyra majoriteten av de narrativ som informanterna 

betraktade som stereotypa. Lesbiskheten står alltid i centrum och utgör ett konstant problem. 

Lesbiskhet leder till brustna hjärtan, konflikter och bekymmer. Om ett lesbiskt par har 

problem i sin relation är det lesbiskheten som skaver, inte att någon aldrig tar sitt ansvar och 

diskar (Rothbauer 2004, 93). Lesbiskhet straffas också med diskriminering, hot och våld från 

andra, men ett klassiskt mästarnarrativ är att problematisera lesbiskheten snarare än 

diskrimineringen (Stenson 2003, 49). 

 

Nej precis och just det här att det ofta problematiseras så mycket kring sexualiteten. 

Och jag orkar inte läsa en till sådan bok.  

(Kristin)  

 

Att ständigt mötas av lesbiskhet som ett problem upplevs som påfrestande för informanterna. 

När de möter narrativ som inte formar lesbiskt som något problematiskt uttrycker de sig i 

termer av lättnad och befrielse. Med det relativt skrala utbudet av lesbiska karaktärer i 

litteratur blir det ännu viktigare att det finns berättelser och banbrytande narrativ som inte 

positionerar lesbiskhet som ett problem, utan snarare någonting som inger hopp, tröst och 

glädje (McCarrick 2011, 99).  

 

5.4.2. Önskade narrativ 

Bokcirkeldeltagarna återkom under samtalen till vad de saknade och önskade mer av i de 

lesbiska berättelser de tagit del av. Vi har valt att kalla dessa önskemål för önskade narrativ. 

Dessa önskade narrativ stod ofta i kontrast till eller som förlängning och nyansering på de 

stereotypa narrativen som presenterats ovan. De mest framträdande narrativ som nämndes 

presenteras här: autentiska berättelser, queer lesbiskhet, ej kärlekshistoria samt bara få vara.  

 

Autentiska berättelser  

I bokcirkelmedlemmarnas samtal kring de texter som lästs tycktes graden av autenticitet ha en 

avgörande roll för hur de mottogs av läsarna. Autenticitet som samtalsämne genomsyrade 

deltagarnas diskussioner, och kan även sägas vara ett övergripande tema för detta avsnitt.  



47 

 

I bedömningen av berättelsernas autenticitet beaktades beskrivningar av karaktärer och 

skildringar av lesbiska erfarenheter, sammanhanget och språkbruket. Återkommande 

diskuterades därtill författarnas bakgrunder och egna erfarenheter. Dessa bedömdes som mer 

trovärdiga om de troddes ha egna lesbiska och queera erfarenheter, eftersom berättelsen då 

kommer från en person med tolkningsföreträde. Följaktligen uppfattades ofta berättelser med 

icke-lesbiska eller icke-queera författare som mindre trovärdiga. 

En berättelse som samtliga medlemmar kritiserade var den tidigare nämnda Vinterträdgården. 

Handlingen går ut på att huvudpersonen och dagisfröken Laura träffar ett av dagisbarnens 

mamma, Sharzad, som beskrivs som en otroligt vacker kvinna från Iran. De två faller handlöst 

förälskade i varandra och inleder en relation. Det är just i beskrivningen av Sharzad som 

diskussionen kring berättelsens autenticitet tar avstamp. 

 

De har nån form av relation och det beskrivs utifrån den här huvudpersonen, hon 

beskrivs som väldigt ”min orientaliska prinsessa” så här. Hon beskriver henne så 

extremt på något vis…  

(Tyra) 

 

Liksom exotifierande och sexualiserande på ett sätt som…  

(Hanna) 

 

Ja. Hon är väldigt mycket ett objekt. Det känns så himla sunkigt på något vis.  

(Tyra) 

 

Ja, och inte en realistisk relation. Varken sexuellt eller romantiskt, bara jättekonstigt. 

Det var då vi hamnade mycket i diskussionen, den här personen som har skrivit den här 

kan inte vara queer eller lesbisk själv, eller ha de erfarenheterna.  

(Hanna)  

 

Bokcirkeldeltagarna menar att författaren tar fasta på Sharzads iranska härkomst som ett slags 

annanskap, vilket uttrycks i exotifierande och sexualiserande språkbruk. Narrativet är skrivet 

ur en utifrånblick som ger ett ”sunkigt” intryck, något som i sig tycks bidra till att berättelsen 

tappar autenticitet. Gruppens gemensamma bedömning är att författaren troligen inte har 

någon lesbisk eller queer erfarenhet att själv utgå ifrån, och att detta är orsaken till varför 

berättelsen inte upplevs som autentisk. Deltagarna menade dock att det kan vara intressant att 

diskutera just varför vissa historier upplevs som autentiska medan andra inte gör det. 

Exempelvis diskuterades Karin Alfredssons berättelse om det lesbiska paret Vajlett och Rut 

(2018) som en trovärdig berättelse, trots att författaren själv inte är lesbisk. Detta eftersom 
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Alfredsson inför sitt skrivande hade gjort gedigna efterforskningar kring lesbiska personers 

läge i den tid som romanen utspelades i. 

Mian Lodalen, som själv är lesbisk, upplevs i kontrast till Christine Falkland som en autentisk 

författare. Hanna upplever att hennes böcker är skrivna för en queer publik och därmed 

tilltalar bokcirkelns deltagare som grupp. Böcker kunde även upplevas som mer eller mindre 

trovärdiga utifrån vad de handlade om eller vilket fokus de hade. En författare antogs vara 

queer utifrån att bokcirkeldeltagarna upplevde att det queera i boken var skildrat på ett bra 

sätt, med betoning på att det inte framställdes som ett problem eller en inre strid för 

karaktärerna.  

 

Autenticitet som krav på läsningen kan kopplas samman till den tidigare diskussionen om 

deltagarnas krav på läsningen i avsnitt 5.3.1. Antagligen spelar deltagarnas erfarenheter och 

utveckling i sin egen sexualitet in i vilka krav de ställer. Ju mer lesbisk erfarenhet en person 

har, desto bredare blir troligen dess bild av lesbiskhet och sålunda eftersträvar personen att 

läsa ett större utbud av lesbiska narrativ.  

Queer lesbiskhet 

Huruvida karaktärerna i berättelserna omgavs av ett queert och lesbiskt sammanhang var av 

vikt för upplevelsen av autenticitet. Deltagarna uttryckte frustration över att lesbiska och 

queera karaktärer ofta tycks som instoppade i en övrigt heterosexuell miljö eller berättelse. 

Ofta antogs detta vara ett drag av författaren i ansats att verka medveten och inkluderande av 

HBTQ-personer. Deltagarna menar att detta sätt att skriva om lesbiska och/eller queera 

personer inte är trovärdigt eftersom de saknar ett sammanhang som också är queert och 

lesbiskt.   

 

Jag tänker att det är sammanhanget som är viktigt. Man är inte nån isolerad ö utan det 

är i sammanhanget med andra som queerhet skapas, så det faller ganska platt om inte 

det sammanhanget finns eller beskrivs tycker jag.  

(Tyra) 

 

Deltagarna tycks uppleva att i de fall där lesbiska och queera karaktärer finns med, så 

existerar de inom en heterosexuellt situerad ram. Tyra menar exempelvis att lesbiska 

relationer i böcker ibland kan upplevas som en beskriven heterosexuell relation, där 

karaktärerna bara har bytts ut mot lesbiska personer istället för två heterosexuella personer. 
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Denna upplevelse kommer ur att de lesbiska karaktärerna beskrivs och agerar på ett sätt som 

upplevs heteronormativt. Även den övriga kontextuella inramningen och de sammanhang som 

karaktärerna vistas i spelar in i upplevelsen av autentiska queera och lesbiska sammanhang.  

Samtliga bokcirkeldeltagare tycktes personligen omgärdas av lesbiska och queera 

sammanhang, och en av deltagarna uttryckte att detta gör det svårt att relatera till berättelser 

där lesbiska och queera personer avbildas som isolerade öar utan sammanhang. De eftersökte 

därför mer queerhet i lesbiska karaktärers liv och agerande. Ett exempel som återkom var att 

den lesbiska relationen ständigt beskrivs som tvåsam, och deltagarna önskade se lesbiska 

karaktärer som frångår den tvåsamma normen. Därutöver önskade deltagarna läsa fler 

berättelser där romantisk kärlek inte står i fokus.  

 

Ej kärlekshistoria 

När det ska vara lesbiskt så är det ofta en kärleksrelation. Och att det skulle kunna vara 

lesbiska karaktärer utan att det finns en kärleksrelation i historien. (Hanna)  

Ja men precis, att det finns mer fokus på, men ändå att det lyfts ganska mycket 

lesbiskhet, och nåt queert, men det behöver inte vara i en romantisk tappning utan kan 

vara mer ”hur möter jag världen”.  

(Malin)  

 

Dialogen illustrerar hur deltagarna upplever att lesbiska berättelser ofta är centrerade kring 

den lesbiska kärleksrelationen. Samtliga önskar se en breddning av den lesbiska berättelsen 

där annat står i fokus. Malin vill exempelvis läsa berättelser om hur den lesbiska karaktären 

möter världen. Kristin instämmer i detta och utvecklar önskemålet med att tillägga:  

 

Som att en lesbisk karaktär som vilken karaktär som helst i en bok kan brottas med en 

massa problem, inte bara kärleksproblem. Alla stadier i livet och alla olika, bara en 

självklarhet att det är en lesbisk person.  

(Kristin) 

 

Vidare vill Malin läsa berättelser om andra relationer som kanske inte fungerar eller där det 

finns andra problem än just den romantiska relationen. Hon ger exemplet på en ensamstående 

person med barn. Här återkommer även önskemålet att i de fall där kärleksrelationer står i 

fokus, skulle de kunna frångå den tvåsamma normen till fördel för mer queera sätt att göra 

relationer.  
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Deltagarna saknar även att läsa om fortsättningen för de karaktärer de knyter an till. Ofta 

tycks dessa lesbiska romanser avslutas på ett abrupt och olyckligt slut, något som i sig för 

deltagarna blivit en tröttsam stereotyp. De frågar sig, som tidigare nämnts, var de lyckliga 

lesbiska historierna finns, men kanske än mer angelägen är frågan: Hur ser fortsättningen ut? 

De vill läsa om lesbiska personer vars berättelser inte slutar i olycklig kärlek, utan har ett liv 

som fortsätter. Det går att uttrycka i termer av att deltagarna vill läsa om en lesbisk vardag 

som pågår likt de flesta andras. Mer om detta diskuteras under nästkommande rubrik.  

 

Bara få vara 

Deltagarna uttryckte återkommande en önskan om att lesbiska karaktärer ”bara skulle få 

vara”. Med detta menades att lesbiskheten inte ständigt behövde belysas eller aktualiseras. 

Istället vill de se lesbiska karaktärer som, likt heterosexuella diton, lever sina liv och inte 

konstant ses i ljuset av sin sexualitet. Den lesbiska sexualiteten är en del av karaktären, men 

den är självklar och inte nödvändigtvis det konstant betydelsebärande i varje scen. 

Diskussionen knyter även an till studiens tidigare resonemang kring att lesbiskhet ofta 

reduceras till ett problem eller en inre strid.  

 

Just det här att det ofta problematiseras så himla mycket kring sexualiteten. Och jag 

orkar inte läsa en till sådan bok.  

(Kristin) 

 

Nej, kan det inte bara få vara?  

(Hanna) 

 

Ja precis.  

(Kristin) 

 

Att det kan handla om annat också.  

(Hanna)  

 

Ett led i att bara få vara är således att sexualiteten inte står i fokus, samt att den inte 

problematiseras utan bara är något självklart. I diskussionen kring Blekingegatan 32 återkom 

därför en gemensam lättnad över att karaktärerna Greta och Mimi i stort blev accepterade i sin 

lesbiskhet och fick vara trygga i den.  
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De fick sova i samma säng, det kom som en självklarhet.  

(Tyra)  

 

Jo, och att en ändå fick känslan av att när de var i den här bubblan på skolan och med 

Mimis familj att de ändå kunde vara lite öppna.  

(Hanna)  

 

Hanna fortsätter att beskriva hur många på teaterskolan där Greta och Mimi studerade anade 

deras lesbiska relation, och att det var en sådan lättnad att läsa hur ”de på något sätt fick vara i 

det här”.  

Diskussionen kring att bara få vara tycks knyta an till den tidigare diskussionen kring 

lesbiskhet som norm i avsnitt 5.2.2. Deltagarna, och lesbiska läsare överlag, tycks sakna 

möjligheten att, i enlighet med Munts (1998, 2ff) teori om mångfacetterade identiteter, tillåtas 

vara något mer än sin sexualitet. De upplever narrativen och berättelserna som begränsande, 

vilket leder till en frustration och en önskan om fler nyanser. Därutöver tycks 

bokcirkeldeltagarna vilja kunna använda läsningen som ett slags vila från heteronormen – en 

plats där de bara får vara. Bokcirkeln som tryggt rum och möjlighet till skapandet av egna 

narrativ utgör just en sådan plats. 
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6. Slutsats och diskussion 

Syftet med denna studie har delvis varit att undersöka om och hur en lesbisk bokcirkel kan 

verka identitetsstärkande för deltagarna. Denna frågeställning besvarades till stor del i förra 

kapitlet, men kommer att diskuteras vidare i relation till studiens teoretiska utgångspunkter i 

detta kapitel. Vi har även undersökt vad deltagarna får ut av läsningen av lesbisk litteratur och 

vad de önskar se i litteraturen. Det förra besvarades även det i resultatkapitlet och ligger till 

stor del grund för den analys och de förslag vi framlägger till bibliotekarier i avsnitt 6.1. 

Genom att betrakta den lesbiska bokcirkeln som en subaltern motoffentlighet uppstår såväl 

förklaringsmodeller som vissa teoretiska besvärligheter. Som en subaltern motoffentlighet kan 

bokcirkeln förstås som ett tryggt och eget rum därigenom medlemmarna har möjlighet att 

utforska, utveckla och stärka den lesbiska identiteten utifrån egna premisser. Emellertid 

påpekar Fraser (1990, 67) att en subaltern motoffentlighet per definition inte kan vara blott ett 

slutet rum som avsäger sig kontakt med dominerande offentligheter. Särskilt betonar Fraser 

politiska aktioner som riktas mot en vidare offentlighet och hur subalterna motoffentligheter 

fungerar som ett utrymme för att organisera människor inför utåtriktade aktioner. Är detta 

förenligt med den bokcirkel som står i centrum för denna studie?  

Den lesbiska bokcirkeln organiserar sig runt den sociala läsningen och utgör vad Pecoskie 

(2005, 340ff) benämner som en textorienterad gemenskap. Utifrån de texter som bokcirkeln 

väljer att läsa kan medlemmarna diskutera, ifrågasätta och utforska den gemensamma lesbiska 

identiteten. Litteraturen blir till ett redskap för att kunna artikulera tankar och känslor kring 

den egna sexualiteten i samspel med andra, något som möjliggör för en nyanserad diskussion 

med flertalet infallsvinklar. Inom den lesbiska bokcirkeln skapas en egen diskurs där det 

lesbiska utgör det normerande och där medlemmarna skapar sig möjligheten att definiera sig 

själva utan invändningar från en dominerande offentlighet. Detta tar sig särskilt i uttryck 

genom kritisk diskussion kring de olika narrativ som presenteras såväl i litteraturen som 

uppfattade samhällsvärderingar. Genom att bekänna sig till eller förneka autenticiteten av 

lesbiska narrativ skapar medlemmarna en bild av vilka de är och vilka de inte är.  

Vikten av att våra informanter organiserar sig som en textorienterad gemenskap bör inte 

underskattas. Som fokusgruppsdiskussionerna påvisade kan rätt litteratur för en lesbisk person 

innebära att få känna sig representerad, synlig och som en del av ett större sammanhang. Detta 

är i sig av särskild vikt då människor tillhörande sexuella minoriteter ofta rapporterar känslor 

av ensamhet och isolering (Mink, Lindley och Weinstein 2014, 508). Att kunna förverkliga 
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förhoppningarna om en gemenskap med andra lesbiska och i det även få uppleva en utökad 

gemenskap med lesbiska i den litteratur som läses i bokcirkel skapar en stark känsla av 

samhörighet och tillhörighet. Att kunna utveckla en egen kulturell och litterär sfär blir även ett 

motståndstagande mot den sortens borgerliga offentliga sfär som Fraser (1990, 64) kritiserar 

och som hon menar förespråkar en sorts neutral kultur som antas vara allmängiltig och genom 

maktutövande förklarar andra sorters kulturella uttryck som illegitima. Genom en 

textorienterad gemenskap skapar medlemmarna i bokcirkeln utrymme för sig själva, något 

som är långt ifrån självklart i ett stratifierat samhälle (ibid., 66).  

Den textorienterade gemenskapen som bokcirkeln utgör fyller därtill en identitetsstärkande 

funktion. I Giddens begreppsvärld skulle den kunna betraktas som ett kollektivt reflexivt 

projekt. Vad som förenar bokcirkeldeltagarna i detta reflexiva projekt är flerfaldigt. Giddens 

(1991, 13f) nämner exempelvis konsumtion av litteratur och valet av umgänge som viktiga 

komponenter i det reflexiva projektet. Att gång på gång sälla sig till denna gemenskap där 

lesbiskheten utgör normen för såväl gruppsammansättningen som innehållet i texterna samt 

utgångspunkten i mycket av den diskussion som förs, är i sig en rad upprepade handlingar 

som verkar stärkande för identiteten som lesbisk.  

Giddens (1991, 69) hävdar dock att det mest centrala i det självreflexiva projektet är förmågan 

att hålla igång en enhetlig berättelse eller biografi. I detta har texterna i sig en central roll i 

den textorienterade gemenskapen, men de vore verkningslösa utan de sociala dimensioner 

som bokcirkeldeltagarnas läsning och den lesbiska historiebeskrivningen utgör. Det 

gemensamma läsandet av texterna fyller här flera sociala funktioner i det reflexiva projektet. 

Härigenom förmedlas berättelser och upplevelser genom tid och rum, något som slår an ett 

släktskap bortom bokens materiella pärmar. Till detta kan bokcirkeldeltagarna vidare relatera 

sina egna upplevelser och inte bara hålla igång den egna biografin utan den gemensamma, 

lesbiska biografin som sträcker sig över tid. Särskilt viktigt för utvecklandet av den 

individuella och den gemensamma identiteten är det sociala samspelet (Stier 2003, 22). I detta 

ingår även att införliva ny information till det redan kända och på så vis revidera bilden av 

självet och gruppen (Giddens 1991, 30). I denna process kan deltagarna känna samhörighet i 

vetskapen om att de inte är ensamma. Denna upplevelse ges ytterligare en dimension i 

bokcirklar – förutom att känna igen sig själv i texterna har deltagarna möjligheten att dela 

med sig av en berättelse om detta till resten av gruppen (Pecoskie 2009, 99f). Det finns 

således ett socialt, växelvist förhållande mellan texten, den enskilda deltagaren, gruppen som 

helhet och slutligen världen omkring dem.  
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Utifrån en ordagrann tolkning av Frasers (1990, 67) definition av subalterna motoffentligheter 

saknar bokcirkeln de utåtagerande praktiker som krävs för att utgöra en regelrätt subaltern 

motoffentlighet. Om viss nyansering tillämpas menar vi på att tillämpandet av subalterna 

motoffentligheter som teoretisk ram varit gynnsam då bokcirkelns praktiker kan betecknas 

som tillbakadragande utifrån de kriterier som uppställs; de bildar ett avgränsat, alternativt 

utrymme för att utveckla en egen diskurs varigenom de finner en handlingsfrihet att själva 

kunna utveckla och stärka sin identitet. Fraser betonar (1990, 68) hur de subalterna 

motoffentligheternas frigörande potential först uppstår när de tillbakadragande och 

utåtagerande praktikerna samexisterar. Ur ett statsvetenskapligt perspektiv faller 

tillämpningen av en subaltern motoffentlighet på bokcirkeln något platt, men utifrån dess 

sociala funktion håller det desto bättre. Att vara medlem i en lesbisk bokcirkel är i sig ett 

utåtriktat ställningstagande i ett heteronormativt samhälle, men bokcirkeln utgör i första hand 

ett tryggt rum för medlemmarna vilket vi menar kan vara frigörande och befriande i sin egen 

rätt.  

6.1. Avslutande reflektion och förslag  

Följande avslutande del ämnar utkristallisera en övergripande bild av vad denna bokcirkels 

läsare vill se i lesbisk litteratur. Denna analys kommer att ske utifrån avsnitten om stereotypa 

narrativ och önskade narrativ. Vidare kommer vi att följa upp med förslag på hur 

bibliotekarier kan använda denna kunskap i arbetet mot lesbiska läsare.  

 

Så vad önskar lesbiska läsare av den lesbiska litteraturen? Denna studie representerar enbart 

ett fåtal läsare ur en mångfacetterad lesbisk gemenskap, vilket följaktligen begränsar 

möjligheterna till att tala om vad lesbiska läsare generellt önskar. Hade vår informantgrupps 

demografi istället utgjorts av unga tonåringar eller lesbiska pensionärer hade troligen 

resultatet sett helt annorlunda ut. Det går dock likväl att se bokcirkeldeltagarnas önskemål 

som ett underlag att beakta i biblioteksarbetet gentemot lesbiska läsare, och informationen kan 

ses som ett komplement till övrigt arbete gentemot HBTQ-personer. Då mycket av den 

forskning som gjorts kring HBTQ-personers läsning främst varit fokuserad på unga och 

tonåringar, utgör denna uppsats istället en unik insikt in i vuxna lesbiska personers läsning 

(Pecoskie 2012, 5).  

 

Det är bekvämt att se uppdelningen i stereotypa och önskade narrativ som en distinkt 

uppdelning i negativ och positiv representation. Gränsen däremellan är dock, som tidigare 
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påpekat, inte glasklar utan desto mer flytande. Emedan bokcirkeldeltagarna exempelvis talade 

i kritiserande ordalag om att mycken lesbisk litteratur är begränsad till att skildra komma ut-

skedet, var de samtidigt måna om att påpeka att dessa berättelser kan vara viktiga för andra 

lesbiska läsare än de själva. Vissa narrativ och berättelser tilltalar exempelvis unga lesbiska 

personer medan andra tilltalar äldre lesbiska som kommit långt i reflektionen kring den egna 

sexualiteten. Det ter sig självklart att lesbiska läsare, likt heterosexuella läsare, vill kunna 

möta sig själva litterärt representerade genom livets olika skeden. Istället tycks lesbiska läsare 

i stort sett övergivna efter komma ut-processen – i hyllorna är det glest med skiftande åldrar, 

typer av relationer, familjer och livssituationer. Häri ligger själva diskussionens kärna, den 

brist på nyanser varur frustration och önskan om mer spirar. De önskade narrativ som 

bokcirkeldeltagarna uttryckte skulle därför kunna sammanfattas i ordet nyansering. Detta 

särskilt som de inte sällan uttrycktes som kontraster eller komplement till redan existerande 

narrativ. Läsarna uttrycker exempelvis ett visst missnöje och motstånd gentemot narrativ de 

upplever som nötta och stereotypiserande, såsom likformade komma ut-narrativ och den 

lesbiska kärleksrelationen som problematisk och olycklig. I kontrast till detta önskar de, 

utöver lyckliga kärleksberättelser, istället se berättelser som inte nödvändigtvis handlar om 

kärleksrelationer utan om lesbiska personers liv i största allmänhet. Istället för eller utöver 

komma ut-berättelser som speglar en ofta ung och osäker person önskar de se fortsättningen 

på karaktärernas liv. Vad hände sen? Hur ter sig vardagen för den ensamstående lesbiska 

modern eller för det äldre lesbiska paret? Den slutgiltiga poängen vi vill göra är att lesbiska 

läsare är en grupp människor med vitt skilda erfarenheter och som befinner sig i olika skeden 

i livet, och detta är även något som bör speglas i bibliotekens utbud.  

 

Vår allmänna uppmaning till bibliotekarier är alltså att se över och nyansera utbudet för 

lesbiska läsare. Ambitionen bör vara att lesbiska i samtliga skeden av livet representeras i 

samlingarna. Ett första krav för att kunna uppfylla denna ambition är kompetent personal som 

kan materialet i beståndet. I de fall där biblioteken har en regnbågshylla finns ofta en särskilt 

ansvarig bibliotekarie som sköter inköp och har viss HBTQ-kompetens. Frågan är dock 

huruvida dessa ansvariga besitter tillräcklig kunskap om lesbiska som enskild grupp i sig, med 

egna behov och önskemål, eller om det finns en tendens att hopa samman dem med övriga 

grupper i paraplybegreppet? En ytterligare uppmaning är att vara uppmärksam på om detta 

sker, och i händelse av detta utbilda personal om de enskilda grupperna som utgör HBTQ-

begreppet och regnbågshyllans användare. För att göra detta vill vi rekommendera 

bibliotekarier att upprätta en dialog med lesbiska bokcirklar; av egen erfarenhet vill vi hävda 
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att det ger en ytterst givande inblick. Läsare som engagerar sig i bokcirklar har ofta en vana 

av att läsa och diskutera böckers innehåll, vilket inte sällan sitter ihop med en förmåga att 

reflektera över det egna läsandet och behoven däri. Bokcirkelträffar är således ett utmärkt 

tillfälle för att i en avslappnad miljö ställa frågor och diskutera dessa ämnen.  

Se sedan över om utbudet har slagsida gentemot exempelvis unga eller om en viss typ av 

berättelse är återkommande. Finns en bredd av perspektiv och berättelser? Lyssna till de råd 

och önskemål som kommer från målgruppen och uppdatera därefter utbudet. Ett avslutande 

råd är att genom dubbla uppsättningar placera lesbiska böcker såväl i regnbågshyllan som i 

det övriga beståndet. Detta för att möjliggöra för att så många som möjligt upptäcker 

berättelserna.  

Det är viktigt att påpeka att det ensidiga utbudet på biblioteken mycket väl kan ha sin grund i 

vilka böcker som faktiskt skrivs. Bibliotekens ansvar blir i denna situation att se till att 

faktiskt köpa in berättelser som målgruppen vill se mer av. Att på detta sätt faktiskt vara 

lyhörd inför användarnas behov visar på en vilja att möta dem. Det visar därtill författare och 

förlag att berättelser som frångår det typiskt lesbiska narrativet är välkomna. Beaktar vi 

återigen Bibliotekslagen har biblioteken en skyldighet att tillhandahålla ett allsidigt och 

kvalitativt bestånd till samtliga biblioteksanvändare vilket ytterligare betonar vikten av att se 

över beståndet av lesbisk litteratur (SFS 2013:801).  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Frågor till fokusgruppsdiskussion 

 

Nedan presenteras de frågor vi ställde till bokcirkelns deltagare under 

fokusgruppsdiskussionen. Frågor inom parentes markerar uppföljnings- eller stödfrågor.  

 

Inledande frågor av praktisk karaktär 

- Skulle ni kunna berätta lite om er bokcirkel? (Hur den formades, hur länge den har funnits, 

hur ofta ni träffas, hur tillkommer medlemmar) 

 

Urval av texter att läsa 

- Vad för slags texter läser ni?  

- Vad har ni läst hittills?  

 

- Hur väljer ni vad ni ska läsa? Har ni särskilda kriterier? (Ska det finnas ett uttalat lesbiskt 

narrativ eller tema i texterna?) 

 

Bokcirkelpraxis 

- Har ni några särskilda rutiner för hur ni pratar om det ni har läst? (Någon guide, särskilda 

frågor, prata i tur och ordning eller helt fritt?) 

 

Upplevelser av läsning 

- Kan ni nämna ett exempel på en bok som ledde till många diskussioner på en av era träffar 

eller lämnade ett starkt avtryck på er?   

- Är det viktigt för er att läsa böcker med lesbiska teman, narrativ eller karaktärer? Varför?   

- Hur upplever ni utbudet på lesbiska karaktärer och narrativ? (Har ni svårt att hitta böcker att 

läsa?)  

- Vad får ni ut av att läsa lesbiska narrativ och berättelser? (Vad känner ni av att läsa om en 

lesbisk karaktär? Gör ni jämförelser med era egna liv?)  
 

Bokcirkelns funktion 

- Vilken betydelse/syfte har bokcirkeln för er? (Varför går ni hit?) 

- Hur bestämde ni att organisera er separatistiskt? Vad föranledde det beslutet?  

- Hur har bokcirkeln påverkat er? Vad ger den er? 

 

Avslutning 

- Frågor till oss eller något ni vill berätta? 
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Bilaga 2. Fullständigt kodschema 

 

 

 

 

 


