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The society in which we live is controlled by various kinds of rules, both written and 

unwritten. These rules tell us not only how we should act as humans but also how we should 

act as women and men. Adults teach their children the rules of the society in various ways, 

but they also act as model figures. Children are influenced by conscious and unconscious 

actions and also by activities performed by the adults. Furthermore, adults write children’s 

books which bring the essential content into children’s lives. These books propagate the 

image of men and women and these images influence children’s view regarding both genders. 

The aim of this paper was to examine how boys and girls are represented from a gender 

perspective, based on the 10 children’s books most often borrowed from Stockholm City 

Library in the year 2010. The method used in this paper is both qualitative and quantitative 

content analysis. The result showed that feminine and masculine characters are presented 

from the stereotype gender’s point of view, especially in terms of physical appearance. Some 

exceptions appeared in terms of stereotypical properties and activities of the genders, but 

masculine rules appeared to be dominating. On the other hand, there were significantly more 

masculine characters than feminine characters in the examined children’s books. 
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1 Inledning och bakgrund 

Det samhället vi lever i styrs av olika slags normer, skrivna eller oskrivna. Normer säger oss 

inte bara hur vi ska vara som människor utan också hur kvinnor och män bör vara. Samhället 

är uppdelat i kvinnliga och manliga världar. Den här fördelningen mellan kvinnligt respektive 

manligt förekommer i nästan allt som görs. Kvinnor tillskrivs vissa egenskaper och andra 

egenskaper tillskrivs män. Handling, sättet att klä sig eller sättet att tala beror också på ens 

kön. Trots att en viss förändring har skett och kvinnor får vara mer som män så är det 

fortfarande stereotyper som gäller oavsett vilket område man väljer och tittar närmare på. 

Stereotyper formar men även begränsar människors sätt att vara. 

 

Vilka roller respektive kön har varierar mellan olika tidsperioder. Det som idag uppfattas som 

manligt respektive kvinnligt stämmer inte med den uppfattningen som man hade för 

exempelvis hundra år sedan. Uppfattningar om hur människor ska bete sig i enlighet med sitt 

kön har rötter i det tidigare traditionella jordbrukssamhället. Då fördelningen mellan manligt 

och kvinnligt innebar att kvinnor skötte hem och barn, medan män tog hand om 

arbetsuppgifter utanför hemmet. Detta resulterade i att mannen blev familjens ansikte utåt och 

bestämde över hemmets ekonomi. Den rådande situationen gjorde kvinnan beroende och 

underordnad (Olsson & Olsson, 2008, s. 45-46). 

 

Uppfostran spelar en stor roll i frågan om vilka uppfattningar som förmedlas om vad som är 

manligt och kvinnligt. Vuxna överför samhällets uppfattningar till barn på olika sätt men de 

fungerar också som förebilder. Påverkan av vuxna sker både medvetet och omedvetet av 

handlingar och verksamheter som vuxna utför. Exempelvis kan nämnas att män inte arbetar 

med små barn, kvinnor lagar inte bilar eller att män inte bär kjol (Olsson & Olsson, 2008, s. 

48). Förutom det uppmärksammar vuxna flickors vackra kläder och deras söta utseende och 

pojkars förmåga att göra saker och att klara av motgångar. Pojkar ses som våldsamma och att 

de har större behov att utföra fysiska aktiviteter medan flickor ses som stillsamma och 

hjälpsamma. Pojkars aggressiva beteenden är lättare att acceptera än om det hade varit flickor 

med aggressivitet. Man visar större förståelse för flickor som gråter medan pojkar med sådant 

beteende oftast möts med tveksamhet. Annat som förstärker barns uppfattningar om vad som 

är kvinnligt och manligt är påverkan från reklam och media (Olsson & Olsson, 2008, s. 49).  
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Sedan länge har det iakttagits och problematiserats det faktum att pojkar och flickor väljer 

efter sociala stereotyper. Inom skolvärlden är det så att pojkar och flickor sällan leker med det 

motsatta könet och samma mönster gäller när de väljer arbetskamrater och placering i 

klassrummet (Svaleryd, 2003). Flickor och pojkar utforskar och prövar hela tiden olika sätt att 

bete sig och handla. Den respons de får på sina handlingar och sättet att vara från 

omgivningen säger dem om vilka positioner barnet kan inta och särskilt vilka positioner som 

ses som lämpliga endast för flickor respektive pojkar (Svaleryd, 2003). 

I jämställdhetens anda bör man eftersträva att alla människor utvecklar sina personliga 

förmågor utan att begränsas av genusroller. Därför, att ställa bredvid som jämlika i frågan om 

samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter, att praktisera och överföra värdiga 

demokratiska idéer och handlingsmönster som förändrar traditionella könspositioner ter sig 

viktigt (Svaleryd, 2003). 

 

Eftersom det i samhället talas mycket om jämställdheten mellan män och kvinnor har det 

väckt mitt intresse till att undersöka barnböcker utifrån genusperspektiv.  Valet faller naturligt 

på barnböcker på grund av att man som lärarstudent kommit i kontakt med den litteraturen 

både under den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, samt under kurser på högskolan med 

barnlitteraturen i fokus.   

 

Barnböcker utgör ett väsentligt inslag i barns liv, både i hemmet och i förskolan. Vi vuxna 

ansvarar för barnens fostran och ger förebilder. Eftersom utvalda barnböckerna riktar sig till 

förskole- och skolbarn är det lämplig att nämna förskolans och skolans läroplan. Både i 

Läroplan för förskolan (Lpfö 98) och i Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) tas institutionernas uppdrag som att grundlägga 

och förankra jämställdhet mellan könen, människolivets okränkbarhet samt individens frihet 

och integritet. Vuxnas roll är att med sitt förhållningssätt motverka traditionella könsmönster 

och könsroller (Lärarförbundet, 2006, s. 25 & s. 9). 
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2 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att, med utgångspunkt i de 10 mest utlånade barnböcker på 

Stockholms Stadsbibliotek år 2010, undersöka på vilket sätt pojkar respektive flickor visas 

utifrån genusperspektiv. Mitt intresse ligger i att utifrån barnböckerna belysa aspekter som har 

med genus att göra och om könsbilden som förmedlas är stereotypisk. 

2.1 Frågeställningar:  

Följande frågeställningar utgör bas för detta arbete: 

- På vilket sätt, utseendemässigt, visas manliga respektive kvinnliga gestalter? 

- Vilka aktiviteter och egenskaper utmärker pojkar respektive flickor?  

- Vilka karaktärer förekommer oftare både i text och i bild, kvinnliga eller manliga? 
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3 Metod 

I denna del av examensarbetet presenteras textanalys och hermeneutik som jag utgår ifrån i 

detta arbete. Vidare ges en kort beskrivning av hur jag har samlat in material till uppsatsen 

och dess urval samt till slut forskningsetiska övervägande.  

3.1 Textanalys 

I den här studien använder jag mig av textanalys för att studera samhällsvetenskapliga 

fenomen som i denna uppsats är genusperspektiv i de mest utlånade barnböckerna år 2010 i 

Stockholms Stadsbibliotek.  

 

Bergström och Boreus (2005) skriver bl.a. om att texter produceras i stora mängder och när de 

läses eller refereras får de konsekvenser för vad människor tänker och vad de gör. Vidare 

speglar texterna medvetna och omedvetna föreställningar som människor i texternas 

tillkomstmiljöer har. Texterna speglar, reproducerar eller ifrågasätter även vissa rådande 

samhällsfenomen. Det är genom språket som tankar och idéer uttrycks. Författare använder 

språket för att reflektera och uttrycka en bild av den omgivande verkligheten (Bergström & 

Boreus, 2005, s.15-16).  

 

I det här arbetet väljer jag både en kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalys 

omfattar varje analys som på ett systematiskt sätt beskriver innehållet (Bergström & Boreus, 

2005). Den kvantitativa innehållsanalysen används för att kvantifiera genom att räkna eller 

mäta vissa företeelser i texter medan den kvalitativa innehållsanalysen syftar på textanalyser 

där ingenting räknas eller mäts (Bergström & Boreus, 2005). Som sagt väljer jag båda den 

kvalitativa och den kvantitativa innehållsanalysen. Valet motiveras med att innehållet i de 

utvalda barnböckerna ska analyseras och tolkas medan vissa företeelser i undersökningen ska 

räknas. Genom att använda de båda metoderna kan jag besvara mina frågeställningar där vissa 

av dem är till sin karaktär just kvalitativa medan en är av kvantitativ karaktär. Därför finner 

jag båda metoderna som lämpliga i detta examensarbete.   

 



 9 

3.2 Hermeneutik 

I min undersökning utgår jag från analys och även av texttolkning. Texttolkning är central 

inom en hermeneutisk vetenskapstradition (Thomassen, 2005). Hermeneutiken är just 

tolkningslära och enligt denna teori förstår vi och tolkar mening inom ett historiskt 

sammanhang. Det förklaras med att vi alltid är bundna till en viss punkt i tiden och historien 

och det har en avgörande betydelse för förståelse. Grundaren av hermeneutiken Gadamer 

myntar begreppet fördomar som här inte har negativ klang utan syftar på icke medveten 

förförståelse. Det är våra fördomar som gör det möjligt för oss att förstå omvärlden. 

Förförståelse som man bär inom sig hjälper till med att ställa adekvata frågor till texten och få 

svar på dem. Men det kan också vara problematiskt eftersom våra fördomar skiljer sig åt och 

tolkningen kan vara annorlunda beroende på vem som tolkar (Thomassen, 2005, s.94). 

 

Inom hermeneutiken talar man om den hermeneutiska cirkeln. Det innebär att man tolkar 

delar i en text utifrån texten som helhet och helheten utifrån delarna. För att exempelvis förstå 

innebörden av speciella termer i en text måste man tolka det utifrån textens helhet för att se 

hela texten i ett nytt ljus (Bergström & Boreus, 2005).    

3.3 Material och urval 

För att samla material till mitt arbete utgick jag från Stockholms Stadsbiblioteks lista över 

mest utlånade barn- och ungdomsböcker år 2010. Jag valde just Stockholms Stadsbibliotek 

eftersom staden är störst med många invånare. Det är intressant att titta på vilka böcker de 

väljer och läser för sina barn. Däremot som lärarstudent har jag praktiserat på olika förskolor 

och är medveten om att det inte bara barnfamiljer som lånar ut böckerna utan även förskolor. 

Hela listan som finns på Stockholm Stadsbibliotekets hemsida består av hundra titlar. Ur 

listan valde jag de tio titlar som står högst upp i rankningen. Dessa är följande:  

 Hur långt når Alfons? (Bergström, 2002), antal lån 1133 

 Bu och Bä får besök (Landström, 2006), antal lån 1128 

 Max nalle (Lindgren, 1981), antal lån 1124 

 Känner du Pippi Långstrump? (Lindgren, 1947), antal lån 1004 

 Bu och Bä i skogen (Landström, 1999), antal lån 1001 

 När prinsar fångar drakar (Gustavsson, 2009), antal lån 975 
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 När prinsessor vaknar om natten (Gustavsson, 2009), antal lån 961 

 Alfons och soldatpappan (Bergström, 2006), antal lån 895 

 Mamma Mu åker rutschkana (Wieslander, 2003), antal lån 893 

 Mamma Mu får ett sår (Wieslander, 2006), antal lån 879    

 

3.4 Forskningsetiska övervägande 

I genomförandet av examensarbetet har jag följt föreskrivna riktlinjer i frågan om etik 

(Gustafsson, Hermerén & Petersson, 2005). I enlighet med dessa etiska riktlinjer har jag inte 

plagierat andras arbete, hittat på eller fuskat på ett annat sätt som inte är etiskt. I arbetet har 

jag utgått från mina tolkningar och min egen förståelse i frågan om genus i barnböcker. Det är 

bara mina egna uppfattningar och litteraturen på området som jag har refererat till som 

används i detta examensarbete.   
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4 Teori 

I arbetet utgår jag från den socialkonstruktivistiska traditionen. I denna tradition utgör den 

språkliga sociala interaktionen betingelse för kunskap (Thomassen, 2005, s.205). 

Thomassen hänvisar till filosofen Hacking som betonar att poängen med konstruktivism är att 

fenomen först konstrueras genom att det begreppsliggörs vid en tidpunkt och därefter 

utvecklas vidare. Det är våra nya tankesätt och praktiker som gör det möjligt att 

uppmärksamma, blottlägga och upptäcka fenomen som man inte uppmärksammade tidigare 

(Thomassen, 2005, s.205-206).  

 

Socialkonstruktivism utgår från Vygotskijs arbete där han tar upp att barns kognitiva 

utveckling sker i samspelet med andra (Tetzchner, 2001/2005 s.32). Barns kognition och 

insikter konstrueras och formas då de samverkar med andra människor och internaliseras av 

kulturens redskap och sätt att tänka. Kulturens redskap omfattar bland annat det muntliga och 

skriftliga språket, bilder och symboler och barn lär sig att använda dessa redskap med hjälp av 

mer kompetenta personer från sin omgivning. Även dessa redskap utvecklas med andra 

människor i kulturella aktiviteter. I samarbetet mellan barn och vuxna tillägnar sig barn olika 

typer av kunskap som har vidare betydelse för hur världen omkring definieras och uppfattas. 

Det som samtidigt når barnet enligt Henti Wallon, som Tetzchner hänvisar till, är den 

fullständiga uppsättningen av fysiska, mänskliga och ideologiska förhållanden (Tetzchner, 

2001/2005, s.32). 

4.1 Vad är barnlitteratur? 

Begreppet barnlitteratur beskrivs av Maria Nikolajeva, professor i litteraturvetenskap som 

litteratur som är skriven, publicerad, marknadsförd och behandlat av experter där barn mellan 

0 och 18 år är dess huvudsakliga publik (Nikolajeva, 2004, s.15). Nikolajeva nämner att 

barnlitteratur är skriven om och för barn men inte av barn. Det är snarare en social grupp som 

skriver för en annan social grupp. Gruppen som skriver barnböcker har makt medan den andra 

sociala gruppen som är mottagaren är maktlös och förtryckt både ekonomiskt och ideologiskt. 

Att vuxna har makt sätter sin prägel på barnlitteraturens tematik, utformning och ideologiska 

innehåll (Nikolajeva, 2004, s.16).  

Andersson och Druker (2008) är inne på samma spår eftersom de uttrycker att barnlitteratur är 

texter som skrivits, bearbetats eller utgivits för barn vars innehåll styrs av vuxna.  
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Rhedin (2001) talar om att barnböcker har dubbla adressater. Det är oftast vuxna som tillhör 

ett annat litterärt system som väljer böcker under inflyttande av andra vuxna. Dessa vuxna är 

exempelvis bibliotekarier, recensenter eller bokhandelsmedhjälpare. På detta sätt är vuxna 

förmedlare och barn som läser barnbokens adressater (Rhedin, 2001, s.135).  

 

I min undersökning utgår jag från Nikolajevas barnlitteraturbegrepp. Undantaget ligger i att 

med barn menas här barn som är 0-9 år gamla. Detta på grund av att de böckerna som 

analyseras i denna studie riktar sig till denna barngrupp. 

4.2 Bilderböcker 

Ulla Rhedin (2001, s.17) definierar begreppet bilderböcker som böcker med begränsat 

omfång. I den typen av böcker berättas historia genom att kombinera text med bilder, med 

minst en bild per uppslag. Bilderboken är ett estetiskt verk som i likhet med annan konst 

uttrycker något i sin tid, det berättar, levandegör, gestaltar och underhåller. Förhållandet 

mellan text och bild i moderna bilderböcker kan vara symboliska och mångtydiga. Ofta tas det 

upp ämnen som provocerar enskilda vuxna och gör att ämnesinnehåll inte är entydigt riktade 

till barn (Rhedin, 2001). 

 

Som tidigare nämnts har barnböcker dubbla adressater, vuxna och barn. I frågan om 

bilderbokens text kan man säga att den i högre grad har dubbla adressater i sig (Rhedin, 2001, 

s.136). Det är den vuxne som högläser och ger sin konkretisering och sin tolkning. Bilder 

däremot avläses direkt av barn och illustratören kan på ett annat sätt rikta sig till dem. Därför 

måste bilderna hålla kvar barnens uppmärksamhet när den vuxne läser, bilderna måste kunna 

uppfattas av barnen och säga mer än texten när barn bildläser boken på egen hand. Men bilder 

tilltalar också vuxna. Det är en stor sannolikhet att vuxna påverkas av bilder på omslaget och 

utifrån det sker inköp och boklån (Rhedin, 2001, s.136). 

Bilderböckers historia når 1800-talet då teknologin utvecklades och man började trycka de 

första böckerna. Den alldeles första moderna bilderboken utgavs i Tyskland 1845 av Heinrich 

Hoffmann Pelle Snusk. I den svenska bilderbokens historia är året 1882 viktigt då 

Barnkammarens bok utkom. I denna bok gjordes illustrationer av Jenny Nyström som senare 

blev en känd illustratör. Under det tidiga 1900-talet debuterade Elsa Beskow vars 

bilderböcker visade för det mesta en trygg miljö med gemenskap och trivsel i centrum. Hon 



 13 

kritiserades dock för sin könsrollssyn som hennes böcker tycktes förmedla. Utgivningen av 

idylliska bilderböcker dominerade i några decennier. Sedan började man komma ut med 

bilderböcker som byggde på kunskaper man erövrade i frågan om barns tidiga känslo- och 

fantasiliv (Kåreland, 2001, s. 45). 

4.3 Genus 

Begreppet genus är ett huvudbegrepp i undersökningen. Vad det är som menas med begreppet 

redovisas nedan. Det jag utgår ifrån i detta arbete är genusforskaren och historikern Yvonne 

Hirdmans definition av genus. 

 

Ordet genus kommer ur latinets gen-re, slag, sort, släkte, kön. Begreppet användes tidigare 

enbart inom språkläran för att beteckna substantiv såsom han, hon, det och den. I början av 

1980-talet började man i Sverige inom den feministiska forskningen använda sig av den 

engelska översättningen av ordet gender vilket betyder både slag/sort som genus och också 

kön som i ”det täcka könet”. Ett begrepp behövdes för att kunna betona att bakom formerna 

”män” och ”kvinnor” döljer sig prägling, fostran, tvång och underordning. Begreppet 

behövdes för att analysera kvinnors underordning samt för att förstå mäns och kvinnors 

delaktighet i den (Hirdman, 2001). 

 

Genom att skapa stereotyper legitimeras underordning och genom att förbehålla sig rätten att 

vara den differentierande, mångfasetterade människan är en form av överordning som utgör 

manligt privilegie. Med andra ord handlar genus om att göra män och kvinnor i den sociala 

processen (Hirdman, 2001).  

 

Isärhållning och hierarki med mannen som norm utgör ett genussystem eller genusordning. 

Allt ordnas i par. Redan i antiken byggde uppfattningen om kvinnlig/manlig på motsatser, 

kontraster eller dikotomier. Mannen var lika med liv, ljus, kraft, ande och ren medan kvinnan 

var lika med död, mörker, svaghet, materia och oren. Nutiden är också fyllt av samma iver att 

para ihop, kontrastera, att genusdefiniera saker och ting och företeelser som med tiden kan 

skifta från att vara maskulina till att bli feminina. Under denna process görs genus. Genus 

förstärks genom kläder, saker, sysslor och platser där sysslorna görs. Manliga och kvinnliga 

kroppar räcker inte, trots sin tydliga olikhet, till att hålla isär formerna maskulinum och 

femininum utan kräver förstärkning i form av olika rekvisita (Hirdman, 2001). 
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Hirdman skriver om maskulinum som produceras genom att det ställs mot det som är 

kvinnligt (Hirdmans, 2001, s.57). Hon uttrycker det så att vara man är att inte vara kvinna. Att 

inte vara en kvinna, att mäkta, kunna, att vara stark i handling och tanke anses vara de 

grundläggande stereotypa maskulina kvaliteter som fungerar som byggstenar i att göra män. 

Det hänger samman med att man inte föds till man utan oavbrutet arbetar på det. Enligt 

Hirdman att hålla isär och att förstärkas i den egna gruppen är den uppenbarligen viktigaste 

metoden att göra män. Att göra kvinnosaker anses vara skamligt. Röra kvinnosaker, tillskrivas 

kvinnoegenskaper eller befinna sig på platser som tillhör kvinnor sätter det maskulina 

projektet i fara (Hirdman, 2001, s.68).  

 

Genuskontraktet tas också upp av Hirdman. Begreppet förklaras som en kulturellt nedärvd, 

styrd överenskommelse mellan könen som har att göra med åtskilda förpliktelser, skyldigheter 

och rättigheter i samhället. Det stereotypa kontraktet är då mannen har ansvaret, beskyddar 

och försörjer medan kvinnan har på sin sida födandet, uppfödandet och beroendet. 

Genuskontraktet markerar på ett tydligt sätt könens skilda positioner och förutsättningar där 

män och pojkar ges mer makt än kvinnor och flickor. Det handlar aldrig om samma 

möjligheter eller samma begränsningar (Hirdman, 2001). 

4.4 Kvinnliga och manliga egenskaper som dikotomier 

Maria Nikolajeva professor i litteraturvetenskap skriver i boken Barnbokens byggklossar 

(2004) om att intresse för studier av barnböcker ur ett genusperspektiv började växa fram 

under 60- och 70-talet. Man beskrev hur män och kvinnor skildras i litteraturen utifrån 

könsroller och hur dessa förhåller sig till verkligheten. Nyckelbegreppet i dessa studier var 

könsstereotyper. Nikolajeva förklarar att om begreppet könsstereotyper talar man då pojkar 

och flickor beter sig på ett sätt som förväntas av dem i samband med deras könstillhörighet. 

Förväntningar utgår från de normer som samhället skapat för att skilja på manligt och 

kvinnligt. Normer bygger på dikotomier, det vill säga kvinnliga egenskaper ställs i motsats till 

manliga egenskaper. Utifrån motsatser konstruerar Nikolajeva ett schema över antagna 

manliga respektive kvinnliga egenskaper. Detta schema presenteras i tabell 4. 1.    
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Tabell 4.1 Kvinnliga och manliga egenskaper. (Källa: Nikolajeva, 2004, s.129) 

 

Män/Pojkar Kvinnor/flickor

Starka Vackra

Våldsamma Aggressionshämnade

Känslokalla, hårda Emotionella, milda

Aggressiva Lydiga

Tävlande Självuppoffrande

Rovgiriga Omtänksamma, omsorgsfulla

Skyddande Sårbara

Självständiga Beroende

Aktiva Passiva

Analyserande Syntetiserande

Tänker kvantitativt Tänker kvalitativt

Rationella och så vidare Intuitiva och så vidare
                                         

  

Schemat avslutas här med uttrycket ”och så vidare” som tyder på att det fortsätter. För min 

undersöknings skull ter det sig lämplig att titta även på andra aspekter såsom kläder, frisyrer 

och färger. Vi tillskriver den rosa färgen till tjejer medan den blå färgen till pojkar. Frisyrer 

varierar nuförtiden men fortfarande ser man fler pojkar/män med kort hår och fler 

flickor/kvinnor med långt hår. I frågan om kläder kan man kanske inte rakt ut tala om 

dikotomi eftersom tjejer nuförtiden klär sig i både byxor/shorts och klänning/kjol. Dock för 

pojkar är det fortfarande byxor som gäller, i alla fall i vårt samhälle, och därför väljer jag att 

lägga det som motsatser i nedanstående tabellen. 

 

Tabell 4.2 Övriga dikotomier  

Män/pojkar Kvinnor/flickor 

Blå Rosa 

Byxor/shorts Klänning/kjol 

Kort hår Långt hår 

 

Nikolajeva nämner även att i vår kultur är det manliga normer som är outtalat överlägsna. Det 

innebär att i böcker visar kvinnliga gestalter i början maskulina drag och på så sätt bryter de 

mot stereotyper för att senare komma tillbaka i den stereotypa rollen (Nikolajeva, 2004, s. 

130). 
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5 Tidigare forskning 

I följande avsnitt tas forskning upp som är relevant för detta examensarbete. Eftersom 

undersökningen bara tar upp svenska bilderböcker så handlar även tidigare forskning om 

svenska förhållanden. 

5.1 Genus i barnböcker 

I boken Möte med barnboken skriver Lena Kåreland (2001) som är docent i 

litteraturvetenskap, om hur könsrollsdebatten under 1960-talet ökade kraven på en mer 

medveten syn på flickors respektive pojkars framställning i barnböcker. Positiva förebilder 

var det som efterfrågades (Kåreland, 2001, s.104). Bilder av starka, modiga faddrar och milda 

och rara mödrar ifrågasattes. Det blev också vanligare med yrkesarbetande mammor i 

barnböcker. Annat som man lyfte fram och skildrade i barnböcker var familjekonflikter, 

osämja och skilsmässoproblem. Hans-Eric Hellberg var en av dem som tidigt ifrågasatte det 

traditionella könsrollsmönstret. Hans böcker tog inte bara upp tabubelagda ämnen som döden 

och sexualitet utan visade också självständiga, kavata flickor och mjuka, känsliga pojkar 

(Kåreland, 2001, s.104). 

 

Könsrollstänkande kritiserades särskilt i ungdomsboken. Man började ifrågasätta man- och 

pojkrollen genom att bryta mot tuffhetsidealet. Böcker om pojkar som vågar visa ömhet och 

sin mjuka sida, visar rädsla och ångest samt böcker om homosexuellas problem var 

utmärkande för bland annat Bengt Martin eller Hans-Eric Hellberg (Kåreland, 2001, s.121).   

 

Lena Kåreland och Agnetha Lindh-Munther (2005) skriver om hur genus framställs i 

bilderböcker på utvalda förskolor. Deras slutsats är att bilden av män respektive kvinnor som 

dominerar de granskade böckerna är stereotypisk. Det innebär att män och kvinnor visas 

utifrån den traditionella normen som råder i samhället. Barn möter manliga huvudpersoner i 

större utsträckning än kvinnliga huvudpersoner. I deras studie rör det sig om 50 manliga 

huvudpersoner, både människor och djur, och bara om 20 huvudpersoner av kvinnligt kön. 

Dock påpekas det att det är allt vanligare med både en kvinnlig och en manlig huvudperson. 

Att så är fallet motiveras med att många författare väljer både en flicka och en pojke som 

huvudpersoner för att det läsande barnet oavsett kön har möjligheten att identifiera sig med 

bokens gestalter. 
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Kåreland och Lindh-Munter (2005) kommer fram i frågan om vuxnas skildring i de 

analyserade barnböckerna till att bilden som visas av dem är traditionell. Mammor oroar sig 

mer för sina döttrar än för sina söner. Mammorna håller sig också oftare i bakgrunden och i 

hemmet, i den privata sfären, medan pappor arbetar eller inte är närvarande. Att så är fallet 

förklarar författarna med att böckerna som finns på de utvalda förskolorna tillhör klassiker 

skrivna under 1980-talet eller tidigare. Men det finns även böcker med vårdande pojkar och 

handlingskraftiga flickor som överskrider genusnormen, skriver Kåreland och Lindh- 

Munther. Dock påpekas det att etiketten pojkflicka ses positivt medan pojkar som är feminina 

ses som något negativt.  

 

Annat som Kåreland och Lindh-Munther (2005) kommit fram till i undersökningen är 

skillnader på flickors och pojkars agerande. Pojkar/flickor skildras på ett konventionellt sätt. 

För pojkar är det styrka och aktivitet som gäller medan flickor kännetecknas av anpasslighet 

och passivitet. Pojkar rör sig oftast fritt utanför hemmet, styrs av upptäckarlust och det leder 

till spännande äventyr. Flickor visas som hjälpredor, skötsamma och väluppfostrade och 

oftast i hemmiljö. Men även här förekommer en del undantag med könsöverskridande.  

 

Kåreland (2005) kommer fram till samma resultat när hon analyserar bilderböckerna om 

Malla och Benny. Den kvinnliga huvudpersonen rör sig inom en mindre aktionsradie medan 

pojkens är betydligt större och han rör sig längre ut i världen. Benny är den som ger sig ut på 

egen hand, undersöker och upptäcker världen utanför hemmet medan Mallas utflykt är styrd 

och kontrollerad. Kåreland tolkar bilderböckerna utifrån ett maktperspektiv. Manligheten 

formas genom lek och suveränitet och kvinnligheten kopplas däremot till det mjuka och 

vanliga.  

 

I boken Bilderbokens pusselbitar av Maria Nikolajeva (2000) tas det upp hur genus-strukturer 

skildras i ord och bild. Bilderböcker avslöjar hur många bilderbokens pojkar och flickor 

genom sitt beteende avslöjar sin genustillhörighet och hur många bryter mot det. Hon skriver 

bland annat att huvudpersonernas kön i bilderböcker i många fall inte är avgörande för 

handling och att de är utbytbara. Det handlar exempelvis om att barn skildras bara som barn 

eller man kringgår genus och använder sig av djur eller föremål och skildringen på så sätt är 

genus-neutral. Dock understryker Nikolajeva att könet framhävs genom de stereotypiska yttre 
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beskrivningarna såsom kläder, frisyr och dylikt vilket omedelbart skapar förväntningar om 

vissa beteendemönster byggda på konventioner.  

5.2 Kläders symbolik 

Anna Grettve (2008) skriver att kläder har en viktig roll i barnlitteraturen. Å ena sida 

representerar kläderna barns vardag och upplevelsesfär. Å andra sida har de en annan 

funktion. Det handlar nämligen om att med kläderna skrivs barn in i ett socialt och kulturellt 

kodat rum. I detta sociala och kulturella rum blir kläderna tecken som säger oss något om vem 

och vad barnet är. Grettve (2008) hänvisar till Lewenhaupt som liknar kläder vid ett eget 

språk som är laddat med personliga, privata, officiella och offentliga koder. Grettve hänvisar 

också till Crane som konstaterar att kläder har varit och fortfarande är ett av de mest synliga 

och verkningsfulla sätten som människor signalerar sin genustillhörighet. Kläderna är även 

det mest effektiva verktyget för att överskrida och utmana dessa symboliska gränser (Grettve, 

2008). 

Anna Williams (2004) skriver om omklädningsmotivet i Agnes von Krusenstjernas 

Fröknarna von Pahlen. Just denna romanserie som utspelar sig i början på 1900-talet skildrar 

leken med förklädnader. Män klär sig i kvinnokläder och kvinnor klär om till män. Det 

intressanta är att kvinnor som på den tiden bara bar klänningar och som av olika orsaker väljer 

att bära manskläder bemöts i böckerna med positiva reaktioner. Exempelvis en av 

huvudpersoner, Agda, klär ut sig i manskläder för att lättare utföra arbete och röra sig fritt. 

Hon visas som en kvinna i manskläder och inte som en kvinna som försöker likna en man 

(Williams, 2004, s.105). 

Män i Fröknarna von Pahlen som klär sig i kvinnokläder väcker i sin tur inte lika positiv 

nyfikenhet som kvinnan i kostym. De bemöts snarare av förakt och skepsis. Exempelvis en 

manlig karaktär som prövar sin hustrus kläder framställs som löjeväckande och patetisk 

(Williams 2004, s. 111). Kvinnokläder gör att man förlorar sin status och blir betraktade som 

omanlig. Män i kvinnokläder föraktas och det ligger lång i historia då var det en djup 

förödmjukelse att liknas vid en kvinna (Williams, 2004,s. 113).       
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6 Analys och resultat 

Här följer analys och resultat av de tio mest utlånade barnböckerna. Avsikten är att först kort 

redogöra för vad respektive bok handlar om. Sedan tar jag upp faktorer som är betydelsefulla 

för att analysera innehållet utifrån genusperspektiv. Nikolajevas schema som presenterades 

tidigare hjälper till med att bedöma om personers egenskaper i litterära verk skildras som 

stereotypa eller inte. Annat som jag utgår ifrån är yttre personskildringar i bilder. Det väljer 

jag därför för att i texten beskrivs inte alltid personernas yttre och utseende vilka är viktiga 

markörer för kön. Det är genom bilderna som man ofta får veta karaktärernas kön (Nikolajeva 

2000). Jag väljer rubriker som huvud- bi- och övriga karaktärer, aktiviteter och egenskaper 

samt könsutmärkande rekvisita för att analysera bilderböckerna utifrån genus. När jag räknar 

manliga och kvinnliga gestalter, både människor och djur, utgår jag från text och bild. 

Däremot räknar jag bara in gestalter vars kön framgår tydligt i bilder och i texter medan andra 

utesluts.  

 

För att besvara mina frågeställningar använder jag mig av stödfrågor. Dessa har sin 

utgångspunkt i de teorier och tidigare forskning på området som tagits upp i denna studie.   

Frågorna är följande: 

- Vem/vilka är huvud- bi- och övriga karaktärer, manliga eller kvinnliga? 

- Vilka aktiviteter utför de och vilka egenskaper urskiljs?  

-  Hur ser deras kläder och frisyrer ut samt vilka färger har de på kläderna?  

- Finns det andra yttre könsmarkörer?    

6.1 Hur långt når Alfons? 

Boken Hur långt når Alfons? av Gunilla Bergström (2002), som även illustrerade boken, var 

den mest utlånade titeln på Stockholms stadsbibliotek år 2010. Boken är en av flera i serien 

som handlar om en och samma person, Alfons Åberg. I denna bok funderar Alfons, 

huvudrollens innehavare, om vad en människa är och var en människa egentligen slutar. Han 

undersöker sin kropp och andedräkt. Han kommer fram att spott, humör och blåtiran som han 

gav sin kompis också är hans och finns någon annanstans liksom minne som andra bär med 

sig av oss. 
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6.1.1 Huvud-, bi- och övriga karaktärer  

Alfons är som sagt huvudkaraktären och det ser man redan på omslaget. Boken handlar 

huvudsakligen om honom och det är honom läsaren möter under hela berättelsen. Förutom 

Alfons finns några manliga personer med i boken som både syns och nämns under 

handlingens gång. Det är Alfons pappa som man hör i början och på slutet av berättelsen. 

Dessutom under Alfons funderingar vandrar hans tankar till en busshållplats och då nämns det 

en gubbe som står och väntar på en buss. Kompisen Viktor är en annan manlig gestalt som 

finns med i boken. Han omnämns i samband med blåtiran han fått i slagsmålet med Alfons. I 

boken syns och nämns ”Småttning” som även han är en manlig gestalt. På det tyder pronomen 

”hans” som används om honom samt aktiviteter de utför när Alfons sitter barnvakt. Kvinnliga 

gestalter nämns inte i boken. Man ser bara på ena bilden som visar busshållplatsen 5 personer 

varav 4 är kvinnor. Anmärkningsvärt är att notera att kvinnorna finns där och rör sig i den 

offentliga miljön som annars är mannens domän. Kvinnorna lämnar den privata sfären medan 

Alfons pappa skildras i hemmiljön. Om man använder sig av Hirdmans genuskontrakt så ser 

man att det bryts här på grund av de omvända rollerna. Dessutom att det inte finns någon 

mamma i berättelsen kan tolkas som att antingen är Alfons pappa ensamstående eller att 

mamma arbetar och pappan tar hand om hemmet vilket också bryter mot stereotyper. I boken 

nämns också krypningar. Dessa varelser är även de av manligt kön och det vet man från 

uttrycket ”kolla grabbar” som en av dem ropar. Maskulinitet görs och förstärks inom egen 

grupp, enligt Hirdman (2001) och det görs genom att avgränsa sig från den feminina sidan 

just att markera det med ordet ”grabbar”. 

6.1.2 Aktiviteter och egenskaper 

Alfons är hemma då han funderar över frågan. Under sina funderingar över hur långt han når 

rör han sig över staden. Det är ingen fysisk förflyttning utan mental, men ändå varierar miljön 

hela tiden. Om hans egenskaper får man veta att han är jättestor och snäll. Så ser bebisen 

honom i alla fall, som Alfons sitter barnvakt åt. Att han passar bebisen, läser saga och gosar 

med, kan ses som en omhändertagande handling vilken oftast tillskrivs kvinnor. Men Alfons 

lär också bebisen bygga koja och spela boll som oftast är förknippade med manliga sysslor. 

Alfons är också en liten buse då han kommer i slagsmål med sin kompis Viktor och ger 

honom en blåtira. Den bild som visas av honom är mer stereotypisk med några undantag 

exempelvis då han passar bebisen, leker med barnet eller hjälper till med att ta ut sopor. Om 

bipersoners aktiviteter och egenskaper vet man inte så mycket. Men att Alfons mamma inte 
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nämns utan bara pappa tolkas bland annat som att han är ensamstående med honom, att det är 

han som sköter uppfostran och tar hand om allting hemma. Denna skildring är definitivt icke 

stereotypisk. Även gubben som står på busshållplatsen och funderar på att göra äppelpaj samt 

kvinnorna gestaltade ute i den offentliga miljön ger en mindre stereotypisk bild av sysslor. 

Vuxna i denna bok bryter således mot stereotyper. 

6.1.3 Könsutmärkande rekvisita 

Mest stereotypiska är personernas klädsel. Det är klädsel som ställer könen mot varandra. Alla 

manliga karaktärer har mycket kort hår eller bara några hårstrån som sticker ut på huvudet, 

som på Alfons pappa. Alfons bär bruna kortbyxor och en brun tröja och hans pappa har också 

bruna byxor, tröja och röker pipa. Kvinnorna som syns på ena bilden är klädda i kappor och 

högklackade skor, men med mer hår på huvud. Vissa håller väskor i handen och en bär en hatt 

med en rosett på hattens framsida. Gubben som står tillsammans med kvinnorna och som 

nämns i boken står på bildens första plan har jacka och keps i blått och svarta byxor medan 

kvinnors kläder inte är färgglada.  

6.2 Bu och Bä får besök   

Boken Bu och Bär får besök är skriven av Lena Landström (2006) och illustrerad av Olof 

Landström. Den handlar om två får, Bu och Bä, som är ute och krattar löv. Under arbetet hör 

de ett konstigt ljud som visar sig tillhöra en katt som klättrat upp i ett träd och kan inte 

komma ner. Fåren försöker på olika sätt få ner katten.  

6.2.1    Huvud-, bi- och övriga karaktärer 

Huvudpersoner i denna bok är fåren, Bu och Bä. Båda syns på omslaget och även på varje 

sida. Undantag utgör bilderna där Bä visas ensam i köket då hon gör smörgåsar och en annan 

på vilken man ser Bu som äter dessa smörgåsar. Förutom de två fåren finns en katt. Om katten 

används pronomen ”den” och kattens kön framkommer inte från texten och inte heller 

markeras det i bild med rekvisita som är fallet med fåren. 

6.2.2 Aktiviteter och egenskaper 

Fåren är för det mesta ute och rör sig. Bu och Bä utför samma arbete då de räfsar löv. Senare 

hämtar Bu skottkärran och det är han som kör den. När den gnisslar är det Bä som agerar 

hjälpredan och smörjer hjulet. När de upptäcker katten försöker de på alla möjliga sätt hjälpa 
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den ner. Båda två tänker rationellt i sin handling. Bu vill locka katten med en fisk men det 

hjälper inte och Bä kommer med förslaget att lägga en planka, som båda hämtar i verkstan, 

mellan fönstret och trädet. Även detta sätt hjälper inte och katten sitter kvar i trädet. Båda två 

kommer på en tanke att använda en stege som Bu därefter klättrar upp på men blir sittande i 

trädet då katten rusar iväg och stegen ramlar ner. Det framkommer från texten och syns på 

bilder hur de samarbetar. Man kan säga att utifrån aktiviteter visas för det mesta båda fåren 

inte på ett stereotypiskt sätt. Undantag är dock då Bu klättrar upp i trädet för att ta ner katten 

medan Bä tittar på. Annat som skildras stereotypiskt är när Bä gör i ordning mat för den 

hungrige Bu som sitter i trädet.  

Båda visar sin omtänksamma sida då de vill hjälpa katten och tänker rationellt för att ta den 

ner. Bä har även en egenskap som tillskrivs män nämligen hon visar sin styrka. Den 

egenskapen syns när hon hissar upp en tung matkorg. Ibland känns det som att Bä bestämmer 

mer. Det är hon som kommer med förslag att smörja hjulet, bestämmer att de måste hjälpa 

katten eller säger till Bu att binda repet under armarna för att ta honom ner. Den bilden 

stämmer inte med den passiva flickan som finns i Nikolajevas schema. Trots vissa 

förekommande undantag är de för det mesta jämställda i sina handlingar och bådas 

egenskaper är mer genusneutrala. 

Om kattens egenskaper kan man säga att den å ena sida är rädd då den sitter uppe i trädet och 

vågar inte gå ner men å andra sida krävs det mod för att klättra upp. Katten i denna analys 

uppfattas av mig som genusneutral. 

6.2.3 Könsutmärkande rekvisita 

Bu och Bä visas inte på ett stereotypiskt sätt utifrån sina handlingar. Det som urskiljs som 

typiskt manligt respektive kvinnligt är även i denna bilderbok huvudpersonernas kläder. 

Isärhållning markeras just genom kläder. Redan på omslaget ser man det ena fåret klädd i ett 

par blå byxor med hängslen medan det andra fåret är klädd i en röd klänning som senare byts 

till rosa. Bä har i sitt uppsatta hår en röd och sedan en rosa rosett och Bus hår är kort. De bär 

samma kläder under hela handlingsförloppet förutom på slutet då de ska lägga sig. Båda tar på 

sig likadana prickiga nattplagg med undantag att Bus är blått medan Bä har rosa.  

6.3 Max nalle 

Boken Max nalle är skriven av Barbro Lindgren (1981) och illustrerad av Eva Eriksson. 

Boken riktar sig till småbarn och är en pekbok. Det vill säga den vänder sig till de allra minsta 
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barn i huvudsyfte att hjälpa barnen känna igen och namnge ting som finns omkring dem 

(Kåreland 2001).  

I denna bok tas barns aktiviteter upp innan det är dags att lägga sig.  

6.3.1 Huvud-, bi- och övriga karaktärer 

Personer som finns i boken är pojken Max, hunden och nallen. Alla tre syns på omslaget och 

på alla bilder förutom de två första men det är Max som är huvudpersonen då han sätter igång 

handling. De andra karaktärerna, nallen och hunden har ingen direkt angivet kön. Nalle är 

bara en leksak och hunden är ett vanligt husdjur. Men hunden kan utifrån dess egenskaper ses 

som både en manlig eller kvinnlig gestalt. Detta förklaras vidare.  

6.3.2 Aktiviteter och egenskaper 

Man urskiljer inga stereotypiska handlingar eller egenskaper i pekboken. Handlingen utspelas 

i hemmet. Max sitter hela tiden i sin säng med nallen och hunden bredvid sängen. De leker 

med varandra och det är mycket gosande. Max beteende kan tolkas som vilket barns som helst 

oavsett kön. Barnet som vill leka, gosa och gråter när något gör det ledsen, här när nallen 

ramlar i pottan. Hunden har både kvinnliga och manliga egenskaper. Den passar barnet och 

hämtar nallen från pottan och gör Max glad igen. Att trösta och ta hand om andra tillskrivs 

kvinnor samtidigt som att skydda ses som en manlig egenskap. Men å andra sida är det också 

ett husdjur och kan också ses så. 

6.3.3 Könsutmärkande rekvisita 

På omslaget ser man Max i sin pyjamas, hunden och nallen. Förutom dem syns det flera 

gosedjur men som inte tolkas som genusbärande och kan lika gärna tillhöra pojkar som 

flickor. Det enda som kan ge en stereotypisk bild kan vara några leksaker som förknippas med 

pojkar såsom två bilar och en boll. Dessa är dock i minoriteten och man lägger inte direkt 

märke till dem. Bilder är för det mesta i brunt och gult. Pojkens täcke är dessutom i blå färger 

och hans potta har också en blå blomma. Här är det dessa färger som är genus bärande, 

eftersom blå färg associeras med pojkar, samt de få pojkleksakerna. 

6.4 Känner du Pippi? 

En av de tio mest utlånade barnböcker är boken Känner du Pippi? av Astrid Lindgren (2005) 

med bild av Ingrid Vang Nyman. Boken utkom första gången 1947. I denna bok berättas hur 
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syskonen Tommy och Annika bekantar sig med flickan som bor ensam i Villa Villekulla och 

heter Pippi Långstrump. 

Syskonen blir väldigt nyfikna och imponerade när de ser Pippi bära en riktig häst. Pippi är en 

flicka som gör allt arbete själv då hon bor utan föräldrar. Den enda som ibland hjälper henne 

är en liten apa vid namn Herr Nilsson. Barnen leker sakletare, går på cirkus där Pippi 

uppträder och brottar ner världens starkaste man. Pippi tar itu med två tjuvar som försöker 

råna hennes hus men när tjuvarna blir rädda och börjar gråta får de var sin gullpeng för att 

köpa mat. För den som är väldigt stark måste också vara väldigt snäll, läses det i boken. På 

slutet av berättelsen ordnar Pippi sitt födelsedagskalas och bjuder sina nyvunna vänner till 

kalaset.  

6.4.1 Huvud-, bi- och övriga karaktärer 

Huvudkaraktärer är utan tvekan flickan Pippi samt syskonen Tommy och Annika. Pippi syns 

på bokens omslag och det är om henne som boken handlar. Även Annika och Tommy har 

viktiga platser i berättelsen. Syskonens position i boken är jämställda. Det är inte så att det 

ena eller den andra syns mer utan båda två karaktärerna tar lika mycket stort utrymme. Bland 

bipersonerna hittar man världens starkaste karl, lindansösen, cirkusflickan och två manliga 

tjuvar samt Pippis häst och apan Herr Nilsson. Även publiken i en cirkus som består av en 

blandning av män och kvinnor är bipersoner. Däremot är det svårt att för vissa av dem avgöra 

vilket kön dem tillhör. 

6.4.2 Aktiviteter och egenskaper  

Bokens handling utspelar sig både inom- och utomhus. Personerna är i ständigt rörelse och 

aktiva som enligt Nikolajevas schema ses som en manlig egenskap. Pippi är den person som 

utför arbeten som ur genus perspektiv kan både ses som kvinnliga och manliga. Hon inte bara 

lagar mat, städar utan hugger också ved och sotar skorstenen. Man kan säga att hon är en 

stark, aktiv och självständig flicka som också bestämmer över andra det vill säga har manliga 

egenskaper. Hon klarar att lyfta upp en häst, vinner över världens starkaste karl och slår 

tjuvarna samt klarar sig på egen hand. Hennes kvinnliga egenskaper är att hon är snäll och 

omtänksam. Det syns tydligt då hon köper presenter åt Annika och Tommy eller ger pengar 

till tjuvar. Dock de presenter som hon väljer åt sina vänner ses av tradition som manliga och 

kvinnliga saker. Vid ena tillfället får Tommy en penna och ett anteckningsblock och vid det 

andra en flöjt. Annika får i sin tur ett rött korallhalsband och en brosch. 
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Syskonen Tommy och Annika leker tillsammans och de uppvisar karakteristiska kvinnliga 

drag eftersom båda är söta, snälla, lydiga och har välvårdade kläder.  

Tjuvarna är två män och att det är just män i den rollen kan tolkas på så sätt att det krävs mod 

och styrka (aggressivitet som manligt egenskap, pengar =makt) för att ta på sig ett sådant 

uppdrag. Men trots att de i början är tuffa och aggressiva visas också deras mjuka och sårbara 

sida när de gråter. Övriga personer, lindansösen och cirkusflickan visar manliga egenskaper 

som aggression när Pippi utför deras cirkusnummer och bland annat försöker cirkusflickan 

knuffa ner henne. 

6.4.3 Könsutmärkande rekvisita 

Pippis kläder, en lång tröja, kortbyxor, för stora skor och olika strumpor, kan beskrivas som 

ovårdade. Man kan se en röd tygbit på tröjan som förmodligen täcker ett hål. Hennes kläder är 

både bekväma och praktiska och passar utmärkt för flickans aktiva livsstil. Däremot stämmer 

kläderna inte med normen där flickor ska vara vackra och välvårdade. Pippi har två hårflätor 

som sticker ut åt sida. Tommys och Annikas kläder är som tidigare nämnts välvårdade och 

fina. I början har Annika en rödrutig klänning med ett vitt förkläde, för att inte smutsa ner 

klänningen kan man tänka sig, samt en röd rosett i sitt välkammade halvlånga hår. Senare bär 

hon vit- och blårandig klänning och en blå rosett. Tommy å andra sida har röd- och vitrandiga 

shorts och skjorta med en vit rund krage och sedan en röd tröja också den med en krage, korta 

blåa byxor och kort hår. Hans kläder, särskilt den runda kragen vid skjortan skulle 

förmodligen idag uppfattas som kvinnligt mode. Andra personer som syns på bilder har kläder 

som på denna tid bars bara av män respektive kvinnor. Det är bara den starke mannen som 

uppträder i blommig boxershorts.  

6.5 Bu och Bä i skogen 

I denna bok ger sig fåren Bu och Bä ut i skogen för att plocka bär. Ute i skogen blir de 

hungriga och sätter sig ner för att äta. Oturligt nog sätter de sig vid en myrstig och myror 

kryper på maten. Det gör att de springer iväg för att leta efter ett annat ställe där det dessutom 

finns bär. 

6.5.1 Huvud-, bi- och övriga karaktärer 

Även i denna bok av samma serie möter vi de trevliga fåren som är huvudkaraktärer. Precis 

som med den först analyserade boken syns de båda på omslaget och på nästan varje sida. Det 
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är bara scenen då de ska hoppa över bäcken som de visas åtskilda. Bu och Bä tar åter igen lika 

stort utrymme och förminskas inte på grund av sitt kön. Det finns inga andra karaktärer i 

boken, förutom myror som nämns förbigående och därför är utan betydelse för denna analys. 

6.5.2 Aktiviteter och egenskaper 

Fåren vistas först inomhus då de förbereder matsäckar innan de ska ge sig ut i skogen. Båda 

två deltar i förberedelser och gör i ordning matsäckarna. Senare, under hela handlingen, rör de 

sig utomhus. Båda två är aktiva när de söker bär, vilket stämmer på män/pojkars egenskaper i 

Nikolajevas schema. Senare börjar Bu gnälla över att han är hungrig. Han verkar också vara 

den som oroar sig mer. Redan på väg till skogen uttrycks hans oro då han säger ”hoppas det 

inte kommer myror” och sen även på slutet när han säger att det är otäckt med myror. Rädslan 

för myror övergår i panik när han först får myror på smörgåsen och sedan på saftglaset som 

han tappar. Här är det Bä som visar den manliga egenskapen att vara stark då hennes första 

reaktion är mindre hysterisk. Hennes kvinnliga egenskap som att vara omtänksam syns då hon 

tar bort myror från Bus smörgås. Bu och Bä är modiga då de utan att tveka bestämmer sig för 

att hoppa över bäcken med hjälp av en trästav som Bu fixar. Det som kan diskuteras här är 

varför det är Bu som klarar hoppet galant medan Bä landar i vattnet när stören fastnar. 

6.5.3  Könsutmärkande rekvisita 

Återigen är det fårens klädsel som visas på ett stereotypiskt sätt. Bu har blå shorts medan Bä 

har rosa kjol och rosett i håret av samma färg. Här lägger man dock märke till att de har 

likadana gråaktiga tröjor, gröna ryggsäckar och korgar i brunt. Färgerna i övrigt är för det 

mesta grått, gult och grönt men det kanske inte är så konstigt då handlingen utspelas i skogen. 

6.6 När prinsar fångar drakar 

Boken är skriven och illustrerad av Per Gustavsson (2009). I denna möter vi prinsen som vill 

fånga en drake för att hans slott inte är komplett utan den. Prinsar och riddare från trakten 

möts under tornerspelen och ägnar sig åt olika bataljer för att sedan delta i en drakuppvisning 

och då måste man ha en drake. Prinsen behöver ett lockbete för att fånga en drake och en söt 

prinsessa verkar passa utmärkt i den rollen. 
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6.6.1 Huvud-, bi- och övriga karaktärer 

Prinsen är huvudkaraktären i denna bok. Han syns på omslaget och man följer hans äventyr då 

han försöker fånga en drake. En kvinnlig gestalt, en prinsessa, syns också under den största 

delen i berättelsen. Förutom de två finns det flera manliga karaktärer när tornerspelen skildras. 

Drakar syns också men deras kön är svårt att avläsa både i texten och i bilder.  

6.6.2 Aktiviteter och egenskaper 

Prinsen och prinsessan uppträder och gör olika saker som kan göras oberoende av kön. Bådas 

beteende är ganska likartat och visar prov på att könets gränser går att överskrida. Båda två 

går runt med svärd i handen, kan binda drakar med spagetti och klättra. Prinsen är modig och 

det är även prinsessan som utan tvekan tar på sig rollen som lockbete. Det som är 

stereotypiskt är att prinsessans uppgift som lockbete är att stå och se söt ut. Att vara vacker 

står först på Nikolajevas schema om kvinnliga egenskaper. Annat som kan ses som 

stereotypiskt är scenen då prinsen drar upp prinsessan ur en grotta. Han är den starke mannen 

som hjälper flickan upp. I en annan scen ser vi däremot prinsen som bryter mot den 

traditionella manliga rollen då han stryker kläder och lagar spagetti som ”prinsar är speciellt 

bra på”. Övriga manliga karaktärerna ägnar sig åt typiskt manliga sysslor såsom tävlingar i 

vilka kan de ge bevis för sin styrka och mod.  

6.6.3 Könsutmärkande rekvisita 

Bokens omslag är blå förutom prinsen som är klädd i rosa kläder. Han bär samma kläder hela 

tiden, en tröja och randiga byxor i vitt och rosa. Prinsessans kläder är också i rosa men hon 

har på sig en klänning. Det är väldigt mycket rosa färg i boken som blandas med blå, gula och 

röda färger. Andra prinsar och riddare har även de byxor, antingen bruna, blå eller gröna. Alla 

pojkar har dessutom kort hår medan prinsessans är halvlångt. Att pojkar visas i manliga 

kläder och i kort hår och flickans kön markeras med en rosa klänning är stereotypisk. Å andra 

sida är prinsen klädd i rosa och med det färgvalet bryts mönstret och visar att pojkar också 

kan ha rosa kläder.    

6.7 När prinsessor vaknar om natten 

Denna bilderbok är också skriven av Per Gustavsson (2009). Det handlar om vad som händer 

när prinsessor vaknar om natten av konstiga ljud från slottets källare. Eftersom prinsessor är 
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nyfikna och modiga vågar de ta sig in i källaren för att undersöka vad det är som låter. 

Prinsessan som går ner i källaren upplever flera äventyr men hon blir aldrig rädd. Hon möter 

olika figurer som varnar henne för ett källartroll. Det är nämligen trollet som för oväsen och 

som dessutom äter prinsessor. Hon vågar ändå söka sig längre in i källaren för att möta trollen 

och figurer som hon träffar följer med. 

6.7.1 Huvud-, bi- och övriga karaktärer 

Prinsessan är huvudkaraktären i denna bilderbok. Redan på omslaget syns hon och hela 

historien kretsar kring hennes äventyr i källaren. Förutom prinsessan finns det en spindel med 

fyra ögon och sex ben, en manlig vaktmästare, ett skelett, en groda och trollet. Man känner till 

väktarens kön och trollets eftersom han ser ut som en väldigt kraftigt byggd man. Skelettet, 

grodan och spindel har inget direkt angivet kön. Grodan kan vara en kvinnlig karaktär då hon 

visar vissa feminina drag när hon gråter på grund av sina känsliga fötter som gör att hon inte 

kan hoppa i vattnet. 

6.7.2 Aktiviteter och egenskaper 

Flera egenskaper som utmärker prinsessan finner man på män/pojkars sida i Nikolajevas 

schema. Hon är modig när hon går in i källaren trots att trollet kan äta upp henne. Hon är 

aktiv, självständig och skyddande med svärdet i handen som hon är redo att använda utifall 

det behövs. Övriga karaktärer som hon möter går bakom henne och när de träffar trollet står 

hon längst fram utan att visa rädslan medan de som följde med håller sig bakom henne med 

skräckslagna ansikten. Men prinsessan visar också andra egenskaper som lutar sig mot de 

kvinnliga egenskaperna i Nikolajevas schema. Hon är omtänksam gentemot dem hon möter. 

Vaktmästaren får hennes bälte för att kunna låsa upp dörren och inte tappa byxor, grodan som 

har känsliga fötter får hennes stövlar medan skelettet som fryser får hennes mantel.  

6.7.3 Könsutmärkande rekvisita 

Prinsessans utseende passar in på den stereotypiska bilden av flickor/prinsessor. Hon är klädd 

i rosa tröja och rosa kjol men har även blå mantel. Håret är ljust och halvlångt och på huvudet 

har hon prinsesskrona. Den manlige vaktmästaren är också han klädd på ett traditionellt sätt. 

Hans byxor är gröna och till det bär han en vit skjorta. Spindeln däremot är rosa. Det som man 

lägger märke till är färgerna i prinsessans rum som på natten är blåa medan på morgonen rosa. 

Rosa färgen dominerar men det finns lite grönt och blått också.  
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6.8 Alfons och soldatpappan 

Denna bok som ingår i Gunilla Bergströms serie är utgiven år 2006. I denna bilderbok träffar 

vi Alfons och hans nye vän Hamdi vars pappa en gång i tiden var soldat i sitt gamla hemland. 

Pojkarna funderar mycket över krig och våld men soldaten vill inte så gärna berätta. Men en 

gång berättar han en historia som han kommer ihåg särskilt bra. Han berättar om ett flyganfall 

och om hur han blivit fångad av en myra som liksom han blundar, så känner han i alla fall, när 

anfallet pågår för att sedan fortsätta vidare släpa på något material till bygget. 

6.8.1 Huvud-, bi- och övriga karaktärer 

I bilderboken träffar man på flera manliga karaktärer. Huvudpersonen är pojken Alfons. 

Vidare finns det kompisen Hamdi och Hamdis pappa. Alla de tre syns på omslaget. Själva 

titeln säger att boken är om och för pojkar. Som i den tidigare analyserade Alfonsboken ser 

man även här inte så mycket av kvinnliga karaktärer. Hamdis två systrar nämns en gång och 

de syns tydligt på en bild. När familjen samlas för att äta mat kan man urskilja en 

kvinnogestalt som antas vara Hamdis mamma.  

6.8.2 Aktiviteter och egenskaper 

Aktiviteter som utförs är typiskt manliga och utspelas inom- och utomhus. Pojkarna är mycket 

aktiva. De spelar fotboll och hjälper till med att bygga en målbur och måla det. Hemma leker 

krig med en laserpistol, tittar på film om robotar eller spelar dataspel om krig. De är helt 

enkelt fascinerade av tema krig och även i julklapp önskar de sig sådana leksaker. Från 

Nikolajevas schema passar här egenskaper från män/pojkars sida. Egenskaper som 

våldsamma och hårda ses utifrån deras lekar och intresse för krig. När soldaten ska berätta om 

bombanfallet säger till dem att ”lyssna som vuxna karlar”. Soldaten själv däremot erkänner 

hur rädd han var under anfallet och blundade tills faran var över. Han visar också sin 

omtänksamma sida när han sätter pojkarna i sitt knä. För att de ska känna sig trygga när han 

berättar, kan man tänka sig. Men soldaten är modig eftersom det krävs mod för att vara en 

soldat. Annat som han gör är att träna pojkarna samt bygga och renovera. Han sysslar med 

manliga saker vilket ger en stereotypisk bild men han spenderar mycket tid med pojkarna och 

ger en bild av en pappa som tar på sig ansvaret att uppfostra barn och inte bara försörja 

familjen. Mamman som inte nämns kan man vid ena tillfället gissa att hon befinner sig i köket 

och lagar mat. Den slutsatsen dras utifrån då syskonen ropar att maten är klar, måste det varit 

mamman som lagade maten eftersom pappan under tiden satt tillsammans med pojkarna.   
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6.8.3 Könsutmärkande rekvisita 

Utseendet på personer skildras på ett stereotypiskt sätt. Alla manliga karaktärerna skildras i 

traditionella kläder och med kort hår. Alfons har bruna shorts och en mörkbrun tröja samt 

gymnastikskor. Hamdis byxor är vita och tröjan har rödvita ränder. Även han har 

gymnastikskor. Deras kläder ser ut likadant under hela berättelsen. Soldaten bär byxor ute och 

en tröja i blått. I hemmet är han klädd i vita byxor och vit tröja. På bilder som skildrar kriget 

ser man honom däremot i soldatuniform. Hamdis båda systrar är klädda i glada färger. Den 

ena har en rosa klänning medan den andra en orange klänning. Systrarna har långt hår med 

antingen en tofs eller två som är knutna med orange band. Bilder är för det mesta i bruna, gråa 

och gröna färger.  

6.9 Mamma Mu åker rutschkana 

Även denna bilderbok är från serien om Mamma Mu. Serien är skriven av Jujja Wieslander 

(2003) och illustrerad av Sven Nordqvist. I denna bok upptäcker Mamma Mu en rutschkana 

vid stranden. Hon blir nyfiken och vill själv pröva att åka i den. Med hjälp av kompisen 

Kråkan klättrar hon upp och med en viss tveksamhet åker hon ner. Men tyvärr rätar 

rutschkanan ut sig. Kråkan tänker ut olika komplicerade lösningar på hur man kan fixa den. 

Under tiden ställer Mamma Mu allt till rätta bara med en spark. 

6.9.1 Huvud- bi- och övriga karaktärer 

Kon Mamma Mu är den kvinnliga huvudkaraktären. Hennes kompis, Kråkan, är en manlig 

huvudkaraktär. Det vet man eftersom pronomen ”han” används om honom. Båda två finns på 

omslaget och syns under hela berättelsen. I bakgrundsbilden syns det även tre barn, två pojkar 

och en flicka, som leker vid vattnet. 

6.9.2 Aktiviteter och egenskaper 

Mamma Mu visas här som en aktiv gestalt. Hon har blandade kvinnliga och manliga 

egenskaper. Hon är både rädd och modig. Först klättrar hon upp på en stege. Det är högt och 

man ser att hon är rädd. Trots det ger hon inte upp. Innan hon åker ner grubblar hon lite över 

hur hon ska få plats med alla fyra benen och hur djupt vattnet är som hon ska landa i. Till slut 

övervinner hon sin rädsla och åker hela vägen ner i vattnet utan att blunda. Hon agerar också 

intuitivt då hon bestämmer sig för att åka rutschkanan. Hennes agerande förbigår 
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konsekvenser som det att rutschkanan kan förstöras under hennes tyng. Kråkan däremot, den 

manlige gestalten, tänker rationellt och analyserande det vill säga som män brukar göra enligt 

Nikolajevas schema. Han säger i början att hon inte ska åka eftersom rutschkanan är för smal 

för en ko och att den inte håller för en ko. Efteråt när rutschkanan är uträtad påminner han Mu 

med orden ”det skulle du ha tänkt på innan”. Vid ett annat tillfälle tänker däremot Kråkan ut 

lösningar. Han vill med hjälp av pålkranar och andra stora maskiner fixa den förstörda 

rutschkanan men hans lösningar är ouppnåeliga. Mu däremot tänker inte så långt utan med en 

spark återställer rutschkanans vanliga böjning. Kråkan upplevs här som en mer passiv gestalt. 

Han tittar mest på det Mu gör, står eller sitter. 

6.9.3 Könsutmärkande rekvisita 

Bilderna i denna bok inte är stereotypiska. Djuren visas som vanliga djur utseendemässigt. 

Mamma Mu kan vara vilken som helst ko på en kohage. Hon har en brun päls och en koskälla 

runt halsen. Kråkan kan även han vara vilken kråka som helst med sina svarta fjädrar.  

Övriga färger är typiska för sommartiden under vilken berättelsen utspelar sig.  

6.10 Mamma Mu får ett sår  

Här möter vi igen karaktärerna Mamma Mu och Kråkan. Mamma Mu som ligger i 

sommarhage har tråkigt och bestämmer sig att smita till badet. Hon råkar ut för en olycka när 

hon försöker ta sig över taggtråden. Hennes mage blöder och hon får också en stor bula i 

pannan. Bonden kommer springande till den gråtande Mu och tar hand om hennes sår på 

magen. Bulan upptäcker han inte och Mu ber Kråkan hämta något kallt ur frysen som hon hört 

hjälper vid sådana besvär. Kråkan äter upp det mesta han hittar förutom spenat. Den frysta 

spenaten hjälper och bulan försvinner.  

6.10.1 Huvud-, bi- och övriga karaktärer 

Som i den tidigare analyserade boken möter man även här den kvinnliga huvudkaraktären 

Mamma Mu och den manlige huvudkaraktären Kråkan. Förutom dem finns det en manlig 

bonde som tar hand om Mus sår. I början finns det även sex andra kor som kommer 

springande när de hör Mu gråta. 
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6.10.2 Aktiviteter och egenskaper 

Här är Mamma Mu passiv. Hon kan inte göra någon aktivitet på grund av sina skador. Men 

innan olyckan sker vill hon inte bara ligga i hagen utan vill ut i världen. Att hon inte kan sitta 

still utan är intresserad av omvärlden och vill röra sig längre ut utanför haget ger uttryck för 

äventyrslystna drag som utmärker manliga karaktärer. Mamma Mu utmärks även av kvinnliga 

egenskaper då hon agerar intuitivt när hon bestämmer sig för att ta sig ner till sjön. Hon visar 

känslor när hon skadar sig och börjar gråta av smärtan. Hon överdriver lite när hon berättar 

om det som hände för Kråkan. Genom att överdriva vill hon att Kråkan ska tycka synd om 

henne. Hon överdriver då hon säger att plåster som sattes på såret var jättestor medan i 

verkligheten var det bara en liten bit. Annat som hon överdriver med är att ”det kom hemskt 

mycket blod”. Mamma Mu passar in i Nikolajevas schema (se s. 15) över kvinnliga och 

manliga egenskaper. Hon är sårbar, beroende av andras hjälp och emotionell men vill också 

uppleva äventyr som väntar någon annanstans än på hemmaplan. Kråkan kan tillskrivas 

egenskaper som omtänksam då han lägger fryst spenat på Mus bula eller när han spolar av 

den gröna spenaten som smälte och rann av. 

6.10.3 Könsutmärkande rekvisita 

Även här skildras karaktärer som djur utan könskarakteristisk rekvisita. Färgerna är som i den 

föregående barnboken det vill säga sommarlika. 
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7 Jämförande analys och diskussion 

I denna del redovisas det jag kommit fram efter att ha analyserat de tio mest utlånade 

bilderböckerna i Stockholms stadsbibliotek 2010. Redovisningen presenteras med samma 

upplägg som vid de enskilda bilderbokspresentationerna.  

7.1 Huvud- bi- och övriga karaktärer 

Resultat över de manliga och kvinnliga huvud-, bi- och övriga karaktärer som förekommer i 

bilderböckerna presenteras i nedanstående tabell.  

 

Tabell 7.1 Antal manliga och kvinnliga karaktärer i de tio mest utlånade barnböckerna i 

Stockholms Stadsbiblioteket år 2010 

Mest utlånade bilderböckerna

H B Ö H B Ö

1. Hur långt når Alfons? 1 4 17 - - 4

2. Bu och Bä får besök 1 - - 1 - -

3. Max Nalle 1 - - - - -

4. Känner du Pippi? 1 5 7 2 2 12

5. Bu och Bä i skogen 1 - - 1 - -

6. När prinsar fångar drakar 1 - 37 - 1 -

7. När prinsessor vaknar om natten - 2 - 1 - -

8. Alfons och soldatpappan 1 2 - - - 3

9. Mamma Mu åker rutschkana 1 - 2 1 - 1

10. Mamma Mu får ett sår 1 - 1 1 - 6

Totalt antal: 9 13 64 7 3 26

Antal manliga karaktärer Antal kvinnliga karaktärer

 

Totalt antal manliga karaktärer

H+B+Ö

Totalt antal kvinnliga karaktärer

H+B+Ö

86 st 36 st

70% 30%
 

H =  Huvudkaraktärer – huvudpersoner/gestalter på vilka berättelsen är baserad eller   

handlar om, förekommer både i text och i bild under hela berättelsen  

B =  Bikaraktärer – förekommer både i text och i bild men inte är lika starkt framträdande 

som huvudkaraktärer 

Ö = Övriga karaktärer – som syns i t ex bildbakgrunden och i texten tas upp endast ytligt 

eller nästan inte alls  
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Kåreland och Lindh-Munthers (2005) undersökning visar på den manliga dominansen som 

avser huvudpersonernas kön. Som det framgår från tabell 7.1 visar det sig även stämma med 

min studie. Den manliga dominansen i de undersökta böckerna gäller så väl huvud-, bi- som 

övriga karaktärer. Så många som 70 % av alla karaktärer i barnböckerna har maskulint kön. 

Endast 30 % av alla karaktärer utgör kvinnliga gestalter. Resultatet kan påverkas och förklaras 

med att på listan för de mest utlånade barnböckerna år 2010 finns det en del böcker som är 

skrivna av samma författare eller är skrivna för pojkar och om pojkar. Som till exempel, de 

två bilderböcker om Alfons ses som typiska pojkberättelser med många manliga 

huvudpersoner. Likaså boken När prinsar fångar drakar påverkar statistiken anmärkningsvärt 

där hela 37 gestalter har manligt kön. Det betyder att i just den boken finns det fler manliga 

karaktärer än samtliga kvinnliga karaktärer i de tio undersökta böckerna tillsammans. En 

annan tolkning kan vara att dessa böcker tillhör pojkarnas favoriter och lånas om och om igen 

på grund av att de identifierar sig med böckernas manliga karaktärer.  

 

Antalsskillnaden vad gäller huvudpersonens kön är inte så stor i jämförelse med dem andra 

kategorierna. Det finns sju kvinnliga huvudpersoner och nio manliga. Däremot finns det 3 

respektive 26 kvinnliga bi- och övriga karaktärer jämfört med 13 respektive 64 manliga. Det 

kan tolkas att författaren på ett mer medvetet plan väljer att vara könsneutral när han/hon 

utformar huvudpersonerna. När det gäller bi- och övriga personer blir det lätt ”det gamla 

vanliga” och då får pojkarna dominans eftersom vi lever, som det sagts flera gånger, i ett 

samhälle där männen är överordnade och det normala.    

 

Endast i boken När prinsessor vaknar om natten förekommer en kvinnlig huvudperson som är 

den enda kvinnliga huvudpersonen bland de analyserade bilderböckerna. Det finns däremot 

fem bilderböcker där båda könen delar på huvudrollen, det vill säga både en manlig och en 

kvinnlig huvudperson förekommer samtidigt. Kåreland och Lindh-Munther (2005) kommer 

fram till att många författare väljer både en flicka och en pojke som huvudpersoner för att låta 

det läsande barnet oavsett kön identifiera sig med bokens gestalter. Så är även fallet med de 

tio mest utlånade barnböckerna där det finns två böcker i serien om Mamma Mu och hennes 

kompis Kråkan, två böcker i serien om fåren Bu och Bä samt en om Pippi Långstrump. 

 

Den bilden som ges i frågan om manliga och kvinnliga karaktärer i bilderböckerna visar som 

sagt den tydliga dominansen av manliga gestalter över de kvinnliga gestalterna. 
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Bilderböckerna som läses av barn eller för barn och visar denna obalans i könens uppträdande 

förankrar det synsättet att man är norm och kvinnor underordnas. Det är vuxna som skriver 

för barn och det är de som har makt och sätter sin prägel på barnlitteraturens, utformning och 

ideologiska innehåll (Andersson & Druker, 2008; Nikolajeva, 2004). Eftersom bilderböckerna 

nu för tiden utgör ett viktigt inslag i barns liv skulle ett mer medvetet val av karaktärernas kön 

förmedla en bild av ett mer jämlikt samhälle. Det är detta kulturella redskap som barn tidigt 

kommer i kontakt med i hemmet, i förskola och skolans tidigare år. Förskolans och skolans 

ansvar är att grundlägga och förankra jämställdhet mellan könen och vuxnas roll i den 

processen (Lärarförbundet, 2006). Det är i samarbetet med vuxna som barn tillägnar sig olika 

typer av kunskap som har betydelse för hur världen omkring definieras och uppfattas 

(Tetzchner 2001/2005).  

7.2 Aktiviteter och egenskaper  

När man tittar närmare på personernas egenskaper och aktiviteter i de analyserade 

bilderböckerna visar det sig att i flera av dem, i mindre eller i större utsträckning, utmanas det 

traditionella synsättet på manlig och kvinnlig. Att visa mer positiva förebilder i barnböcker 

var det ökande kravet som startades på 1960-talet i samband med könsrollsdebatten (Kåreland 

2001). Den utvecklingen fortsätter hela tiden och syns i bilderböckerna. Karaktärerna visar en 

blandning av manliga och kvinnliga egenskaper som finns i Nikolajevas (2004) schema. Dock 

är det mer förekommande att flickor tillskrivs stereotypiskt manliga egenskaper än män som 

har kvinnliga egenskaper. Kvinnliga gestalter tillskrivs manliga egenskaper som att vara stark, 

modig, aktiv och våga trots allt. De är däremot äventyrslystna. Mamma Mu vill utforska 

världen utanför sin hage och prövar nya spännande saker. Prinsessan i När prinsessor vaknar 

om natten vågar gå ner i källaren och leta efter trollet trots varningar. Prinsessan i boken När 

prinsar fångar drakar ställer upp som lockbete utan den minsta protest. Man behöver inte 

nämna gestalten Pippi som bryter mot de flesta stereotyper och normer som säger hur flickor 

ska vara och bete sig. Dessa kvinnliga gestalters egenskaper och aktiviteter stämmer delvis 

med resultaten som Kåreland (2005) och Kåreland och Lindh- Munther (2005) kommer fram 

till, där flickor är passiva och anpassliga.  

 

Flera forskare (Hirdman 2001; Nikolajeva 2004) anser att mannen är norm och den manliga 

normen är överlägsen. Att kvinnliga gestalter uppvisar flera manliga egenskaper tyder på att 

dessa egenskaper uppfattas av samhället som positivt och som mer önskvärda medan så inte 
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är fallet med kvinnliga egenskaper. Trots det finner man i de analyserade bilderböckerna 

exempel på manliga karaktärer som uppvisar sin mjuka, känsliga och omtänksamma sida som 

av tradition uppfattas som kvinnliga egenskaper. Dessa karaktärer tillåts visa sin rädsla och 

dessutom erkänner den, som soldatpappan i Alfons och soldatpappa och Bu i Bu och Bä i 

skogen som är rädd för myror. Tjuvarna i Känner du Pippi Långstrump? visar dessutom sin 

sårbara och känsliga sida genom att gråta öppet.       

 

Böcker om Alfons visar en stereotypisk bild av pojkar som umgås bara inom sin egen 

enkönade krets. De sysselsätter sig med busar, krigslekar, spikar och spelar fotboll. Pojkarna 

ägnar sig åt aktiviteter som är passande i enlighet med deras kön. Återigen kan man åberopa 

Hirdmans (2001) maskulinum som pojkar gör genom att hålla sig isär från det som är 

kvinnligt och som förstärks genom att de umgås med varandra. Men det som utmärker denna 

bok är Alfons pappa som ensamstående pappa bryter mot stereotyper. Det är han som tar hand 

om Alfons och hela ansvaret för den privata sfären, hemmet, som annars tilldelas och tillhör 

kvinnors område. Kåreland och Lindh- Munthers (2005) undersökning visar att mammor och 

pappor skildras på ett traditionellt sätt. Mammor håller sig i köket och i bakgrunden medan 

pappor arbetar eller inte är närvarande. I de analyserade bilderböckerna finns bara en mamma. 

Det är i Alfons och soldatpappan där Hamdis mamma syns på ena bilden sittande vid 

matbordet och en tolkning är att det är hon som har lagat maten. Hon säger ingenting, nämns 

inte i texten bara håller sig i bakgrunden. Men i Alfonsböcker är det hans pappa som sticker 

ut. Hans exempel visar att pappor kan bete sig icke traditionellt och Alfons pappa är 

ensamstående pappa och utför sysslor som benämns kvinnliga. Han bryter mot genuskontrakt 

dvs. den styrda överenskommelsen mellan könen där män och kvinnor har åtskilda 

förpliktelser i samhället och som Hirdman (2001) tar upp. Även soldatpappan kan ses som en 

icke stereotyp bild av pappor då han spenderar mycket tid med pojkarna. Men ändå när man 

läser boken får man ett intryck att boken är skriven om pojkar och för pojkar på grund av, som 

tidigare nämndes, att det nästan bara är manliga karaktärer som uppträder. 

 

Minst stereotypiska i frågan om aktiviteter och egenskaper är fåren Bu och Bä samt pekboken 

Max nalle. Fåren visas som jämställda då de utför samma saker tillsammans. Visst finns det 

även här undantag då exempelvis Bä lagar och serverar mat till Bu. Men det är ingenting man 

tänker på direkt när man läser boken eftersom det trots allt finns mer stereotypbrytande inslag.  
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Att pekboken Max nalle även är den minst stereotypiska förklaras med att den riktas till de 

minsta barnen och trots att det är en pojke i boken kan varje litet barn identifiera sig med 

innehållet.  I vissa fall, om genus hade inte markeras genom kläder eller frisyrer, så skulle 

man inte veta utifrån personernas egenskaper och aktiviteter om det är en flicka eller pojke. 

Så är det exempelvis med karaktärerna Bu och Bä i Lena och Olof Landströms serie. 

 

Att det finns flera exempel på könsöverskridande i frågan om egenskaper och aktiviteter kan 

förklaras med bilderböckernas utgivningsår. Könsroller varierar mellan olika tidsperioder och 

uppfattningar om kvinnligt och manligt förändras (Olsson & Olsson 2008). De nyutgivna 

böckerna ger en mer nyanserad bild av genus men det är fortfarande den manliga normen som 

dominerar. Annat som kan ha inflytande på att den stereotypa bilden i vissa fall bryts är det 

faktum att det finns flera böcker som ingår i serie skrivna av samma författare.   

7.3 Könsutmärkande rekvisita 

Efter att jag har gått igenom bilderböckerna kommer jag fram till att det är utseendemässigt 

som manliga och kvinnliga gestalter skildras stereotypiskt. I de flesta bilderböckerna 

markeras könstillhörighet genom rekvisita som av tradition ses som typisk manlig respektive 

kvinnlig rekvisita. Det överensstämmer med det som många forskare nämner. Hirdman (2001) 

talar om isärhållning som bygger på kontraster. Dessa kontraster omfattar bilderböcker 

karaktärernas klädsel, färger samt det att pojkarna/män skildras med kort hår medan 

flickornas hår är längre. Det är det mest påfallande sättet att framhäva karaktärernas kön 

(Hirdman 2001). Enligt Grettve (2008) är det med hjälp av kläder som man skrivs in i socialt 

och kulturellt kodade rum och så är fallet med barnböckernas karaktärer. Att kläderna är det 

mest synliga och verkningsfulla sätten att synliggöra genustillhörighet nämndes även av 

Crane som Grettve (2008) hänvisat till. 

 

Alla manliga karaktärer i de två analyserade bilderböckerna om Alfons bär antingen byxor 

eller kortbyxor och har kort hår. Kvinnorna i Alfonsböckerna bär klänningar och olika 

håraccessoarer samt har längre hår. Samma mönster finner vi i de två bilderböcker om Bu och 

Bä. Fårens kön markeras med byxor respektive klänning som dessutom är i färger som i vårt 

samhälle förknippas antingen med det ena eller det andra könet och som jag har tagit upp i 

teoridelen. Det handlar om rosa färg på flickor och blå på pojkar. Bä bär rosa medan Bus 

kläder är blå. Dessutom en rosa rosett i Bäs hår markerar hennes kön.  
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Traditionella manliga och kvinnliga kläder bär också syskonen Tommy och Annika samt 

övriga karaktärer, förutom Pippi och den starke mannen, i Astrid Lindgrens Känner du Pippi 

Långstrump? Pippi sticker ut med sina kläder som inte ses som stereotypa. Det kan bero på, 

som jag ser det, att hon bor ensam och väljer kläder som passar henne och inte väljer kläder 

som styrs av samhällets normer eller dikteras av kvinnlig/manlig mode. Den starke mannens 

klädval kan däremot tolkas utifrån hans ”yrke” där det behövs bekväma kläder. Dock det 

blommiga mönstret på hans boxershorts kan jag bara ana om att det väckte folkets 

uppmärksamhet på den tiden då boken skrevs. Annat som är stereotypiskt är presenter som 

Pippi väljer och ger till Tommy och Annika. Även hon som så ofta överskrider gränser, vet att 

det anses lämpligare att ge en flicka en brosch eller korallhalsband och till en pojke ett 

anteckningsblock. 

Även prinsessan i När prinsessor vaknar om natten har längre hår och en rosa klänning men 

det som utmärker henne är en blå mantel. Den blå manteln förknippar jag med seriefiguren 

Superman, trots att hans mantel var röd. Det faktum att det är en flicka och dessutom en 

prinsessa som bär manteln kan ses som stereotypbrytande. Hon likt Superman utstrålar styrka 

och mod och väntar inte, som prinsessor vi är vana vid att läsa om, på en prins som ger skydd.  

Annat som utmärker denna prinsessa och även prinsessan i boken När prinsar fångar drakar 

är ett litet svärd som de bär vilket annars var prinsarnas och riddarnas attribut. På detta sätt 

bryts också det stereotypa kontraktet där mannen är beskyddare (Hirdman 2001).  

 

I pekboken Max nalle är pojken också korthårig. Hans kläder kan däremot idag ses som vilket 

litet barns som helst. Kläderna han bär, hans pyjamas, representerar barnets vardag som 

Grettve (2008) skriver om och som här är läggdags. Genom att visa barn bara som barn kan 

man kringgå genus och handlingen påverkas inte även om man byter ut huvudpersonen 

(Nikolajeva 2000). Dock framhävs pojkens kön, inte bara i namnet, men också med det blå 

inslaget på pottan och på täcket. Hade det inte varit dessa färger eller namnet skulle man inte 

veta könet.  

 

Bland de tio analyserade bilderböckerna finner man exempel på undantag i frågan om klädsel 

eller snarare klädernas färg. Det avser prinsen i bilderboken När prinsar fångar drakar. 

Prinsen har kort hår och rosa byxor. Det bryter mot samhällets föreställning om att rosa färgen 

är reserverad endast för flickor och blå för pojkar. Det är det enda exempel men ändå värt att 
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notera eftersom prinsen i en viss mån utmanar normer genom färgvalet. Man kan bara anta 

hur många läsande barn eller föräldrar lägger märke till hans rosa kläder. Genom att han tillåts 

bära rosa färger sätter han, som Hirdman (2001) nämner, projektet att göra män i fara. Enligt 

Hirdman görs och förstärks maskulinum genom att hålla isär den manliga från den kvinnliga 

och prinsen bryter på detta sätt mot denna isärhållning.   

 

Trots att prinsen har rosa kläder är omslaget helt blått medan inne i boken dominerar den rosa 

färgen. Barnboken har dubbla adressater, barn och vuxna (Rhedin, 2001) och man kan tänka 

sig att det blåa omslaget skulle fånga upp föräldrars eller det ”adekvata” könets 

uppmärksamhet vid lån eller inköp. På liknande sätt kan bokomslaget ses på När prinsessor 

vaknar om natten som i sin tur är rödaktigt och även här med mycket inslag av rosa och också 

blått. Är inslag av rosafärg i böckerna ett sätt att bryta mönster?  

 

Som sagt förmedlar de flesta bilderböckerna en stereotypisk bild av manliga och kvinnliga 

karaktärer i frågan om utseende och manliga/kvinnliga tillbehör. I serien om Mamma Mu och 

kompisen Kråkan av Juija Wieslander vet man att det ena är en kvinnlig karaktär då hon heter 

”mamma Mu” och har juver medan den andra är en manlig karaktär. Deras könstillhörighet 

förstärks dock inte med ytterligare yttre rekvisita såsom kläder, frisyrer eller rosa respektive 

blå inslag av färg. Mu visas som en ko och Kråkan som en fågel. 

 

Stereotyper som förmedlas i bilderböckerna omfattar ofta olika utmärkande inslag som 

markeras i bilder. Dessa är traditionella kvinnors respektive mäns kläder, långa respektive 

korta frisyrer, färger och i vissa fall leksaker. Denna könsmarkering förmedlas till barn och 

förankras eftersom barn lär sig tidigt och tillägnar sig kunskaper om hur världen omkring 

definieras och uppfattas samt sättet att tänka just genom kulturella redskap 

(Tetzchner2001/2005) som här är bilderböckerna. I de analyserade bilderböckerna finner jag 

ett exempel där en kvinnlig gestalt bär ”avvikande” kläder. Det är Pippi som bär shortsbyxor. 

Man kan dra likhetstecknet mellan Pippi och en annan kvinnlig karaktär, Agda, som Williams 

(2004) skriver om. Båda karaktärerna klär ut sig i kläder som låter dem röra sig fritt och vara 

aktiva. Däremot finns det inget exempel på manliga karaktärer som klär sig i kvinnokläder. 

Det kan tolkas med att mannen är normen och genom att klä sig i kvinnokläder förlorar han 

sin status och blir betraktad med förakt som män i Williams (2004) analys av 

omklädningsmotivet i Krusenstjernas Fröknarna von Pahlen.   
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Slutligen kan man fråga sig varför ens kön måste markeras på ett visst sätt och människor får 

inte bara vara människor och djur som gestaltas i böckerna inte bara får vara djur.  
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8 Sammanfattande diskussion 

Syftet med detta examensarbete har varit att med utgångspunkt i de tio mest utlånade 

barnböckerna på Stockholms stadsbibliotek år 2010 undersöka på vilket sätt pojkar respektive 

flickor visas utifrån ett genusperspektiv. För att genomföra arbetet har jag formulerat 

frågeställningar som jag försökt få svar på. Det jag kommit fram till i min undersökning ger 

mig svaret på frågeställningarna. Det visar sig att bildböckerna i sin helhet visar en 

stereotypisk bild av manliga respektive kvinnliga karaktärer. En av mina frågeställningar har 

varit att ta reda på vilka karaktärer, manliga eller kvinnliga, som förekommer oftare. 

Resultatet visar att den manliga normen är överlägsen i bildböckerna. Det syns särskilt tydligt 

i den påtagliga dominansen av de manliga karaktärerna i det analyserade materialet.  

 

Även på frågeställningen om karaktärernas utseende har jag kommit fram till att också det 

skildras väldigt stereotypiskt. Genus, det sociala könet, markeras i bilder på olika sätt. I min 

undersökning har jag tittat på bilder och försökt urskilja i karaktärernas yttre det som 

utmärker respektive kön. Resultatet visar att manliga karaktärer i övervägande del bär 

byxor/shorts och har kort hår medan kvinnliga karaktärer, förutom Pippi, uppträder i 

klänningar/kjol samt att de har längre hår. Kön markeras också genom färg där rosa tillskrivs 

flickor och blåa tillskrivs pojkar. Det är särskilt iögonfallande med karaktärerna Bu och Bä. 

Dock sker det en viss förändring och även manliga karaktärer tillåts bära rosa, som prinsen i 

När prinsar fångar drakar och prinsessor tillåts bära svärd.  

 

Dagens samhälle präglas av och strävar efter jämlikheten mellan kvinnor och män och att alla 

skall ha samma villkor och att skillnader mellan könen skall minska. Dessa influenser gör sig 

synliga även i bildböckerna som jag har analyserat utifrån egenskaper och aktiviteter. 

Genusöverskridande sker i kvinnors och mäns aktiviteter och egenskaper.  Det som en gång i 

tiden var otänkbart i frågan om exempelvis hemsysslor väcker inte samhällets upprörelse i 

lika stor grad som om det har gjort förut. I boken om Alfons träffar vi hans pappa som tar 

ensam hand om sin son och hemmet och det är något som flera av dagens pappor gör. I nyare 

bilderböcker om prinsessor visas de som modiga och starka, med svärdet i handen. De är redo 

att ta itu med faran trots alla varningar som prinsessan i När prinsessor vaknar om natten och 

prinsessan i När prinsar fångar drakar av Gustavsson. I de analyserade barnböckerna är det 

också tillåtet att visa pojkarnas mjuka, känsliga och omtänksamma sida som annars av 
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tradition uppfattades och inte sällan ännu uppfattas som kvinnliga egenskaper. Dock är det 

fortfarande den manliga normen överlägsen den kvinnliga. Man träffar i barnböckerna på fler 

kvinnliga karaktärer som uppträder i linje med den överlägsna manliga normen medan 

manliga karaktärernas kvinnliga egenskaper är mindre iögonfallande. 

 

Det är en smula deprimerande att se att trots allt tal om jämställdhet så är de populäraste 

böckerna i våra bokhyllor rörande överens om att det normala är en pojke. Därför är det helt 

begripligt att en flicka vill vara som en pojke ibland men inte lika begripligt att en pojke vill 

vara som en flicka.  
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