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ABSTRACT	  

Josefine Kilk (2017). ”Om killkompisarna fick reda på det skulle han dö av skam!”: En 

komparativ studie i två Suneböcker utifrån ett genusperspektiv. Självständigt arbete, Svenska, 

inriktning f-3, avancerad nivå, 15 högskolepoäng, Institutionen för humaniora, utbildnings- 

och samhällsvetenskap. 

Uppsatsen analyserar böckerna Sagan om Sune och Sune - tjejtjusarmästaren, båda skrivna av 

Anders Jacobsson och Sören Olsson. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 framgår det att Sveriges skolor ska arbeta för att motverka traditionella 

könsmönster samt arbeta med normer och värderingar. Trots det visar forskning på att skolan 

inte är en könsneutral institution utan att både genus och stereotyper skapas och upprätthålls i 

verksamheterna. Forskning visar även på att lärare i många fall inte reflekterar över de 

värderingar som förmedlas i barnlitteratur. Utifrån det är syftet med analysen att undersöka 

vilka värderingar som framkommer i böcker om Sune samt om det skett någon förändring 

över tid mellan de analyserade böckerna. Metoden som uppsatsen bygger på är en textanalys 

som inriktar sig på hur karaktärerna i respektive bok beskrivs och framställs utifrån ett 

genusperspektiv.  

Analysen visar på att det inte har skett några större förändringar mellan böckerna utan att de 

följer samma mönster och tematik. Normerna som förmedlas går att se utifrån två perspektiv. 

Dels på så sätt att de upplevs aningen överdrivna och humoristiska, men även att karaktärerna 

i stort sätt till punkt och pricka överensstämmer med det forskning framlägger som 

stereotypiskt för pojkar och flickor. Huvudpersonen Sune följer däremot inte stereotypen för 

pojkar. Därmed både förstärker och bryter böckerna de traditionella könsmönstren. Förstärker 

på så sätt att de flesta karaktärerna följer det traditionella könsmönstren men bryter då 

huvudpersonen inte följer mönstret. Slutsatsen blir att användandet av böckerna i skolan inte 

går i linje med Sveriges skolors bestämmelse om att motverka traditionella könsmönster. 

Däremot skulle böckerna kunna användas som ett diskussionsunderlag för att diskutera 

aktuella ämnen, såsom genus, normer och att våga visa vem man är.  

Nyckelord: Genus, manligt, kvinnligt, barnlitteratur, kön, karaktär, stereotyp och könsroll 
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1.	  Inledning	  

I kursplanen för svenskämnet går det att utläsa att eleverna ska läsa och analysera 

skönlitteratur (Skolverket 2011, s. 222). Vidare beskrivs att språket är en central del i 

undervisningen. Det är genom språket människor ges möjlighet att utveckla sin identitet samt 

uttrycka sina känslor och tankar. Det är även genom språket människor kan få förståelse för 

hur andra människor tänker och känner (s. 222). Lena Kåreland, barnboksförfattare och 

professor emerita, belyser i boken Läsa bör man…? – den skönlitterära texten i skola och 

lärarutbildning ett genom tiderna bärande argument för skönlitterärläsning i svenskämnet. 

Författaren beskriver att läsning är personlighetsutvecklande, inte bara för den enskilda 

läsaren utan även ur ett kollektivt perspektiv (Kåreland 2009, s. 68).  

I Lgr 11 framgår det även att skolan ska arbeta aktivt för att motverka traditionella 

könsmönster (Skolverket 2011, s. 8). Vidare beskrivs att eleverna ska ges möjlighet att 

utveckla sin förmåga och sina intressen oavsett deras könstillhörighet (s. 8). Även diskussion 

och reflektion kring normer och värderingar beskrivs som ett övergripande mål för Sveriges 

skolor (s.13). Arbete med genus och könsmönster är därmed ett grundläggande arbete i den 

pedagogiska verksamheten. Trots ovanstående bestämmelser för de svenska skolorna 

framhåller Kajsa Svaleryd, genusforskare och jämställdhetsstrateg, i boken Genuspedagogik 

att skolverksamheterna består av två världar. Även om flickor och pojkar får samma 

utbildning med samma läroplan tillhör flickor en värld, medan pojkar tillhör en annan och att 

de sällan möts. Risken med ett tidigt stereotypiskt mönster är att det kan påverka och få 

betydelse för hur barnens framtid formas (Svaleryd 2003, s. 16). I Barnboken i samhället 

framhåller Kåreland (2013, s. 21) att när lärare väljer skönlitterära böcker till undervisningen 

reflekterar de sällan över de värderingar som förmedlas i boken. Detta trots att skolan har ett 

ansvar att utforma undervisning som överensstämmer med de grundläggande demokratiska 

värderingarna. Normer och värderingar som finns mer eller mindre dolt i barnböcker 

förmedlar även synen på barnet samt dess villkor och livssituation i samhället (s. 21). 

 
Barn läser mycket i dag även om andra elektroniska medier, såsom film, har tagit stor plats i 

samhället (Kåreland 2013, s 127). En bokserie som är välkänd i Sverige, både bland barn och 

vuxna, är berättelserna om Sune skrivna av Anders Jacobsson och Sören Olsson. År 1984 blev 

den första Sune-boken utgiven och i dag finns det över 40 kapitelböcker i serien. Det finns 
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även bilderböcker, en julkalender och fem filmer om Sune och hans liv. I och med böckernas 

popularitet är det två av Suneböckerna som kommer att analyseras i denna uppsats. Böckerna 

som valts är Sagan om Sune, som är den allra första Sune-boken och Sune – 

tjejtjusarmästaren som gavs ut år 2016 och är den senast utgivna boken. 

 

Utifrån ovanstående beskrivning, att skolan har skyldighet att motverka traditionella 

könsmönster, är det av relevans att granska och analysera de värderingar som framgår i barn- 

och ungdomsböcker. Syftet med uppsatsen är därför att få en inblick i vad Suneböckerna 

förmedlar för värdering kring genus. Vidare är syftet att undersöka om värderingarna har 

förändrats från den första boken till den senaste då det skiljer över 30 år mellan dem. 

 

Mot bakgrund av syftet ställs följande frågeställningar: 

• Hur framställs de olika karaktärerna i Suneböckerna ur ett genusperspektiv? 

- Skiljer sig framställningen åt mellan böckerna? 

• Förstärks eller bryts de traditionella föreställningarna om vad som anses kvinnligt och 

manligt i böckerna?  

• På vilka sätt skulle böckerna kunna vara användbara i den pedagogiska verksamheten?   

 

2.	  Disposition	  

Uppsatsens vidare upplägg fortsätter med kapitel 3, Metod. I kapitlet beskrivs metodval, 

analysens arbetsprocess samt uppsatsens urval. I kapitel 4 framläggs den litteraturgenomgång 

som uppsatsen bygger på. I kapitlet framgår tidigare forskning kring det analyserade ämnet 

samt beskrivningar om de teorier uppsatsen stödjer sig mot. I kapitel 5, bok- och 

författarpresentation, framförs en presentation av författarna till de analyserade böckerna. 

Kapitel 6, Analys, innehåller en grundlig beskrivning för litteraturanalysen. Kapitlet inleds 

med en kort resumé av de analyserade böckerna samt en helhetsbeskrivning av dem. Därefter 

analyseras böckerna var för sig, först gällande karaktärernas utseende och personlighet sedan 

kring yrken och intressen. Kapitlet avslutas med en jämförelse mellan böckerna för att 

uppmärksamma de likheter och olikheter som framkom vid analysen. Uppsatsens sista 

kapitel, Diskussion, innehåller en analyssammanfattning samt reflektion kring hur böckerna 

skulle kunna användas i den pedagogiska verksamheten och slutligen ett resonemang om de 

insikter uppsatsen gett.  
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3.	  Metod	  

3.1	  Kvalitativ	  textanalys	  	  
	  
Metoden i uppsatsen bygger på en kvalitativ textanalys. I och med att analysen fokuserar på 

hur karaktärer och genus porträtteras blir textanalysens inriktning en karaktärsanalys utifrån 

ett genusperspektiv. Uppsatsen är även en komparativ studie då två böcker kommer att 

jämföras med varandra. 

 

Pär Widén, fil.dr. i pedagogiskt arbete, beskriver vad kvalitativ textanalys innebär i Handbok i 

kvalitativ analys (Widén 2015, s.176-193). Författaren framhåller att människor möter texter i 

alla dess former och på alla tänkbara platser, från skönlitterära verk till 

informationsbroschyrer. I och med det har texter en betydelsefull del i samhället och i 

människors tillvaro. Det är därför av yttersta relevans att analysera och reflektera kring texter 

menar Widén. En textanalys innebär att skapa kunskap om texter. Analysen grundar sig i den 

hermeneutiska tolkningstraditionen som står för läran om tolkning. Hermeneutik innebär att 

analysera och skapa mening ur texten, antingen med fokus på författarens intentioner eller 

läsarens tolkning av texten (s. 176-178).  

 

En kvalitativ textanalys går att se utifrån tre olika dimensioner beroende på analysens 

inriktning (Widén 2015, s. 178). Widén beskriver att den första dimensionen inriktar sig på att 

analysera författaren och dess intentioner kring den skrivna texten. I den andra dimensionen 

är fokus flyttat från författaren till textens form och innehåll. Det vill säga, det är textens 

litterära och innehållsliga innebörder som analyseras. Den tredje dimensionen innefattar 

tolkning av de innehållsliga innebörderna i relationen till ett större sammanhang utanför den 

skrivna texten. Det är därmed textens betydelse i förhållande till samhället som är i fokus. Det 

är viktigt att forskaren, redan innan analysen utförs, reflekterar över och bestämmer vilken 

eller vilka av de tre dimensionerna som analysen ska inrikta sig på (s. 178-180). Utifrån min 

uppsats syfte har jag valt att inrikta mig mot den andra och tredje dimensionen. Detta med 

anledning av att det är karaktärerna och de värderingar som framkommer i de skönlitterära 

verken som är i fokus för uppsatsen, inte författarna i sig.  

 

Widén belyser även vikten av att formulera kritiska frågor inför sitt analysarbete, för att 

konkretisera analysens innehåll. Frågorna kan formuleras utifrån de tre ovannämnda 
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dimensionerna (Widén 2015, s. 182). I och med att dimension ett inte är av relevans för 

uppsatsen valde jag att inte fokusera på de frågor som tillhörde den dimensionen. Jag valde 

istället att använda mig av analysfrågor tillhörande dimension två och tre. Frågorna inriktar 

sig mot textens språk samt textens innehålls- och utformningsmässiga egenskaper. Vidare 

fokuserar frågorna på förhållandet mellan texten och samhället i stort (Widén 2015 s. 183-

184). För att fördjupa analysen ytterligare beskriver Widén att forskaren även kan komplettera 

analysen med en fjärde dimension, en problematiserande dimension. Frågor inom denna 

dimension kan vara att analysera sociala maktrelationer och föreställningar om genus (s.185). 

Därmed är även den fjärde dimensionens analysfrågor av relevans för uppsatsens analys.  

3.2	  Karaktärsanalys	  utifrån	  ett	  genusperspektiv	  
	  
I Epikanalys – en introduktion beskriver litteraturvetarna Cleas-Göran Holmberg och Anders 

Ohlsson (Holmberg och Ohlsson 1999, s. 61-67) att forskaren i en karaktärsanalys analyserar 

hur karaktärer i en text beskrivs och framställs. Författarna framhåller att karaktärerna kan 

analyseras på två olika sätt. Antingen uppfattas karaktärerna som verkliga människor eller 

som karaktärer som gjorda och skapade av ord (s. 61). Det går att koppla till det Maria 

Nikolajeva (2004, s. 85-89), docent i litteraturvetenskap, belyser i Barnbokens byggklossar 

om att karaktärer kan ses som öppna eller slutna konstruktioner. Om karaktärerna är slutna 

beskriver Nikolajeva att läsaren uppfattar och karakteriserar karaktärerna utifrån det som står i 

texten. Det är därmed det som beskrivs i texten som läsaren behöver veta om karaktären. Ifall 

karaktärerna ses som öppna analyserar läsaren karaktären utanför textens ramar och utifrån 

sina egna erfarenheter. Författaren framhåller att det finns en risk med att se karaktärerna som 

öppna då läsaren kan få en viss föreställning kring de olika karaktärerna utifrån sig själv och 

sina erfarenheter. Det behöver nödvändigtvis inte överensstämma med författarens intention 

vilket då kan leda till felanalys. Genom att istället se karaktärerna som slutna skapas det en 

viss acceptans om att det som står skrivet är det faktiska. Nikolajeva anser att det är av 

yttersta vikt att tolka karaktärerna som just litterära karaktärer, inte som levande människor 

(85-89). Jag kommer i uppsatsen att analysera karaktärerna som slutna, det vill säga det som 

står skrivet om karaktärerna i texten. Detta för att inte på egen hand spekulera om sådant som 

inte står skrivet utan istället utgå från de ord som står skrivna och därefter analysera mönster 

och samband i de analyserade böckerna. Jag kommer därför inte att analysera karaktärerna 

som levande människor utan istället analysera vilka värderingar kring genus som 

framkommer vid karaktärsbeskrivningar. 
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Vidare framhåller Nikolajeva att karaktärer kan ses som runda eller platta. De runda 

karaktärerna har flera olika egenskaper som läsaren blir varse under berättelsens gång. Platta 

karaktärer däremot har överlag enbart en egenskap och i vissa fall inga egenskaper alls (2004, 

s 110). De platta karaktärerna ses ibland som stereotypen för den grupp karaktären 

representerar. Nikolajeva ger exempel på stereotyp, såsom könsstereotyp som innefattar de 

normer kring hur pojkar och flickor förväntas bete sig. Författaren framlägger även ett 

abstrakt schema för typiska manliga och kvinnliga egenskaper. Hon beskriver att flickor och 

pojkar i många fall tilldelas vissa egenskaper utifrån deras könstillhörighet. Utifrån dessa har 

författaren sedan sammanställt ett schema, se nedan, som även kommer att ligga till grund för 

uppsatsens analys (s. 129). I mitt sökande kring värdeord för flickor och pojkar fann jag flera 

likande scheman som Nikolajevas. Dock ansåg jag att hennes schema överensstämde bättre 

med uppsatsens syfte och inriktning. 

 

Män/pojkar:                                                          Kvinnor/flickor 

Starka                                                                          Vackra 

Våldsamma                                                                 Aggressionshämmade 

Känslokalla, hårda                                                      Emotionella, milda 

Aggressiva                                                                  Lydiga 

Tävlande                                                                     Självuppoffrande 

Rovgiriga                                                                     Omtänksamma, omsorgsfulla 

Skyddande                                                                  Sårbara 

Självständiga                                       Beroende 

Aktiva                                                                         Passiva 

Analyserande                                                              Syntetiserande 

Tänker kvantitativt                                                     Tänker kvalitativt 

Rationella                                                                    Intuitiva 

(Nikolajeva, 2004, s. 129) 

 

Vid analysen studerade jag de tillskrivna egenskaperna för karaktärerna i de analyserade 

böckerna utifrån Nikolajevas värdeord. Detta för att få en tydligare syn på om karaktärerna 

överensstämmer med det som anses som stereotyper eller om böckerna utmanar de rådande 

normerna. Även synonymer till orden, såsom vackra-söta-fina användes i analysen då det i 

många fall inte exakt är de utvalda orden i värdeschemat som används vid 

karaktärsbeskrivningar. Utöver värdeorden behandlas även andra egenskaper som inte 

framkommer i schemat utifrån andra forskares framställning för kvinnligt och manligt. 
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Exempelvis belyser Svaleryd att pojkar och flickor tilldelas olika roller i samhället. Pojkar 

förknippas med vissa typer av intressen, färger och leksaker medan flickor förknippas med 

andra (Svaleryd 2003, s. 14). Även studieinriktning och yrken förknippas i många fall med 

respektive kön (Kåreland 2005, s. 11). Därmed är det även av relevans att analysera hur dessa 

inslag beskrivs i böckerna.  

 

Utifrån ovanstående beskrivningar för hur en karaktärsanalys utförs och beskrivning för hur 

karaktärer kan analyseras utifrån ett genusperspektiv skapade jag olika kategorier inför 

analysarbetet. Kategorierna blev: personlighet, utseende, yrken och intressen/lekar. 

Kategorierna formulerades till analysfrågor som sedan låg till grund för analysen.   

 

Analysfrågor: 

Hur framställs flickor i böckerna? Hur framställs pojkar i böckerna? 

-Personlighet  -Personlighet  

-Utseende  -Utseende  

-Yrken -Yrken 

-Intressen/lekar -Intressen/lekar 

3.3	  Komparativ	  analys	  	  
	  
För att jämföra de två analyserade böckerna behövde jag även utföra en komparativ analys. 

Analysen skedde därför genom närläsning med inriktning på analys av berättande och 

komparation. Det gjordes genom att jag först analyserade böckerna var för sig, utifrån 

ovanstående analysfrågor. Mening efter mening analyserades för att finna hur karaktärernas 

personlighet, utseende, yrken och intressen beskrevs för respektive kön. Till en början fördes 

anteckningar med citat och sidhänvisning ur boken på de ställen där karaktärernas beskrivning 

överensstämde med analysfrågorna. Därefter kategoriserades citaten in i respektive kategori 

och kön. Slutligen jämförde jag analyserna för att finna likheter, skillnader samt om det har 

skett någon utveckling över tid.  

3.4	  Urval	  	  
Då forskning visar på att skönlitteratur har stor inverkan på läsaren ansåg jag att det var av 

relevans att analysera vilka värderingar som belyses i Suneböckerna. Valet av de två böckerna 
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var för att jag ville analysera den första boken i bokserien samt den senaste då uppsatsens 

syfte inriktar sig mot om en förändring skett över tid. Anledningen till varför karaktärerna 

analyseras utifrån ett genusperspektiv är, förutom eget intresse för genuspedagogiken, för att 

det är av yttersta relevans för min yrkesroll. Som beskrivs inledningsvis är det en 

bestämmelse angående att Sveriges skolor ska arbeta med genusfrågor och arbeta aktivt för att 

motverka traditionella könsmönster. Därav kopplingen till min framtida yrkesroll som lärare.  

 

För att finna forskning med relevans för uppsatsen tillämpades vissa inklusions- och 

exklusionskriterier. Det gjordes för att begränsa sökningarna då söktjänster innehåller ett brett 

utbud av litteratur. Ett inklusionskriterium var att endast inhämta material som var 

vetenskapligt granskade, det vill säga funktionen peer reviewed. En följd av det är att 

uppsatsens tillförlitlighet stärks. Ett annat kriterium var att endast söka efter material som 

fanns tillgängliga i fulltext. Ett exklusionskriterium var andra språk än svenska och engelska. 

Detta för att begränsa artiklar samt p.g.a. bristande språkkunskaper i andra språk än i svenska 

och engelska. Sökord som användes var genus, manligt, kvinnligt, barnlitteratur, kön, 

karaktär, stereotyp och könsroller. Sökorden användes både enskilt och i kombination för att 

få tillgång till olika material. För att få en bred variation av litteratur söktes litteraturen från de 

senaste årtiondena. Rubriker samt sammanfattning lästes för att sedan sorteras ut efter 

relevans. De valda texterna lästes sedan i sin helhet för att återigen sorteras efter relevans 

vilket ledde till att visst material sorterades bort medan annat blev till underlag för uppsatsen.  

 

4.	  Litteraturgenomgång	  

4.1	  Tidigare	  forskning	  
	  

Vid sökning efter tidigare forskningsstudier kring Suneböcker upptäckte jag att det inte finns 

speciellt mycket vetenskapligt skrivet om böckerna. Jag fann flertalet debattartiklar och 

debattinlägg på diverse hemsidor, men nästintill inget som var vetenskapligt granskat. Jag 

fann ett examensarbete vid namn Ett alternativt familjebegrepp Queerläsning av tre nutida, 

svenska bilderböcker skriven av Anne Åström år 2015 där boken Sune börjar skolan jämförs 

med två andra skönlitterära verk. Syftet med studien var att göra en queeranalys av temat 

familj. Studiens resultat visade att primärfamiljen i boken, mamma, pappa och barn är väldigt 

betonad i texten. Övriga artiklar och vetenskapliga texter jag funnit om Suneböckerna handlar 
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mer övergripande om vad barn och ungdomar helst läser på sin fritid och i skolan. I dessa 

texter har olika Suneböcker framkommit som populära böcker. Det har däremot inte framgått 

vilka värderingar som böckerna förmedlar till de unga läsarna.  

 

Forskning kring genus och barnlitteratur har det emellertid skrivits mer om, som också är i 

fokus för uppsatsen. Viss del av forskningen kommer beskrivas mer utförligt nedan, under 

diverse rubrik. Jag har inte funnit någon studie där de böcker som analyseras i denna uppsats 

jämförs med varandra och inte heller någon komparativ studie av Suneböcker utifrån ett 

genusperspektiv. Det anser jag gjorde det än mer relevant för mig att analysera detta ämne. 

Den tidigare forskning jag däremot har funnit, både kring genus och barnlitteratur, har varit 

till min hjälp för att finna ny relevant litteratur, passande för uppsatsens syfte.  

4.2	  Genus	  
	  

Genus, grammatisk kategori som ursprungligen avspeglade vissa kulturellt viktiga 

egenskaper hos de företeelser som man talade om, framför allt skillnaderna levande–icke 

levande och manligt–kvinnligt. (Teleman, u.å.) 

 

Citatet anger hur ordet genus beskrivs i Nationalencyklopedin. Det framgår därmed att 

skillnaderna är i fokus kring genusbegreppet. Svaleryd (2003, s. 29) beskriver begreppet på 

liknande sätt, att genus innefattar två motpoler där manligt respektive kvinnligt placeras i 

vardera fack. Fokus i begreppet genus är relationen mellan könen, kvinnors och mäns 

beteende och sysslor samt vad som anses manligt och kvinnligt (s. 29). Ordet genus har sitt 

ursprung ur latinets gen-ere och betyder slag, sort, släkte och kön (Hirdman 2001, s. 11). 

Genusforskning grundar sig i 1970-1980-talets feministiska drivkraft och missnöje gällande 

kvinnors underordning i samhället. Fram till 1980-talet användes ordet genus endast inom 

språkläran, men därefter användes ordet även för att analysera kvinnors underordning och 

kvinnor och mäns delaktighet i den. Med hjälp av begreppet går det att analysera och 

upptäcka hur människor formas till man respektive kvinna (Hirdman 2001, s. 12).  

 

Britta Olofsson, förskollärare och fil.kand., framhåller i Modiga prinsessor & ömsinta killar 

(2007) att relationen mellan män och kvinnor går att se på två sätt, antingen genom ett 

särartstänkande eller ett likhetstänkande. Särartstänkandet innebär att män och kvinnor 

betraktas som olika i grunden och att olikheterna därmed har inverkan på både könens 

beteenden och egenskaper. I och med det är olikheterna redan betingade och inget man kan, 
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eller bör, försöka ändra på. Utifrån det bör pojkar och flickor även bemötas olika i skolan och 

i samhället, utifrån könens specifika behov. Det andra synsättet däremot, likhetstänkandet, 

innebär att kvinnor och män betraktas som lika från grunden. Likhetstänkandet upplever det 

istället som att det är samhället och omgivningens förväntningar på respektive kön som 

formar dess olikheter (s. 30).  

 

Svaleryd (2003) beskriver att modern genusforskning går i linje med likhetstänkandet. Det 

vill säga att de likheter och skillnader som finns bland män och kvinnor inte beror på de 

biologiska skillnaderna. Alla människor föds utan ett förflutet och utan erfarenheter av hur 

man bör och inte bör bete sig. Därmed visar forskningen på att genus skapas och konstrueras 

av människorna själva (s. 24). Även Kåreland (2005) framhåller att genus är en konstruktion 

som sker i samspelet mellan individen och dess omvärld. Vad som är lämpligt respektive inte 

lämpligt för respektive kön beror på de rådande normerna i samhället. Detta menar författaren 

även skiftar över tid (s.11). Redan i tidig ålder lär sig barn att anpassa sitt beteende kring de 

gällande könsmönstren och blir därmed tidigt medvetna om de förbestämda könskoderna 

(2015, s. 213). Svaleryd (2003) skriver i likhet med Kåreland att:  

 

Den första frågan som ställs till nyblivna föräldrar är: Blev det en pojke eller flicka. Att 

frågan ställs är ingen slump, eftersom svaret är avgörande för hur den nya människan 

kommer att behandlas. (Svaleryd, 2003, s. 23) 

 

Den ovanstående frågan framhåller Svaleryd som vanligt förekommande vid ett barns födsel. 

Författaren menar att det kön varje människa innehar även kommer att få betydelse för hur vi 

människor kommer att leva våra liv, samt hur vi kommer att bli bemötta.  

4.3	  Genusstereotyp	  	  
 

I nationalencyklopedin beskrivs ordet stereotyp på följande sätt:  

	  

stereotyp, inom socialpsykologin: förenklad, ofta allmänt omfattad föreställning om 

utmärkande egenskaper hos alla som tillhör en viss grupp, t.ex. nation, ras, religion eller 

kön, också en där man själv ingår. Stereotypen påverkar ofta den bild man skapar sig av 

en individ ur en viss grupp utan att man närmare prövar om den är korrekt. (NE u.å.) 
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Yvonne Hirdman, professor vid Arbetslivsinstitutet och Historiska institutionen, belyser det 

stereotypa genuskontraktet i Genus- om det stabilas föränderliga former (2001, s. 84). 

Kontraktet beskriver författaren som en osynlig överenskommelse gällande kvinnor och mäns 

positioner och funktion i samhället samt deras sysslor. Kontraktet i sin tur skapar och bevarar 

de genusstereotyper som finns i samhället (s. 94).  

 

Det går att kategorisera människor på flera olika sätt, bland annat utifrån ålder, etnicitet eller 

religion (Olofsson, 2007, s. 23). Könet är däremot en av de största och viktigaste 

kategoriseringarna (s. 23). Svaleryd (2003, s. 25) belyser att flickor och pojkar uppfostras och 

behandlas olika, just på grund av deras kön. Pojkar associeras i många fall med egenskaper 

som aktiva, dominanta och mer krävande av uppmärksamhet. Flickor däremot ses som en 

“hjälpreda” eller “hjälpfröken” (s.15). Andra vanliga beskrivning är att pojkar är mer bråkiga 

medan flickor kopplas samman med snällhet (Kåreland 2005, s. 73). När kategoriseringar för 

respektive kön beskrivs som ovan skapas det stereotyper för hur pojkar “är” och hur flickor 

“är” (Kåreland 2005, s. 14).  

 

Svaleryd (2003, s. 20) framhåller att flickor under sin uppväxt i många fall får kommentarer 

kring deras yttre attribut, såsom att de är söta eller fina. Genom att kommentera och ge 

komplimanger kring flickornas utseende bidrar det till att de bygger upp sin självbild och 

även sitt människovärde utifrån hur deras yttre attribut upplevs i omgivningens ögon 

(Olofsson 2007, s 89). Olofsson beskriver att tidigare forskning visat på att det kan leda till 

negativa konsekvenser. Forskning påvisar att flickor, redan i tidig ålder, har en mer negativ 

syn på sig själva och sitt utseende jämfört med pojkar (Olofsson 2007, s. 90). Både Svaleryd 

och Olofsson framhåller att risken med de förbestämda “reglerna” för hur flickor och pojkar 

är och bör se ut är att de identifierar sig själva och deras egenvärde utifrån sitt utseende och 

vad de gör för andra (Olofsson 2007, s. 89 & Svaleryd 2003, s. 20).  

 

Kåreland (2005, s. 10-11) framhåller att det finns tydliga skillnader kring vilka yrken som 

förknippas med kvinnor respektive män. Yrken inom undervisning, vård och omsorg 

förknippas med kvinnor och teknikyrken med män. Olofsson belyser även att tidigare 

forskning visat på att cirka två tredjedelar av hushållsarbete utförs av kvinnor (2007, s. 21). 

Vilka yrken som kopplas samman med respektive kön menar författaren att barn i tidig ålder 

är medvetna om (s. 66). Jorun Gulbrandsen, politiker och pedagog, belyser i boken Är skolan 

till för Karin eller Erik? ett forskningsresultat kring yrken barn vill arbeta med när de blir 
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äldre. Flickorna såg framför sig att de skulle arbeta i affär. De kunde även tänka sig att arbeta 

inom dagis, skola, sjukhus och som polis. När flickorna skulle beskriva vilka yrken de ansåg 

hörde samman med pojkar nämnde de helt andra yrken. Flickorna hade en längre lista för 

yrken som hade passat dem om de hade varit pojkar. Pojkarna i undersökningen beskrev det 

på liknande sätt, att yrken som brandmän, idrottare, pilot, racerförare, detektiv, butikschef och 

ingenjör passade dem bra. Det pojkarna däremot hade svårighet med var att nämna yrken som 

hörde samman med flickor. Slutligen kom de fram till yrken som sjuksköterska, flygvärdinna, 

polis, dagmamma och blomsterförsäljare (1994, s. 64). 

 

Olofsson belyser att även när det kommer till intressen och sporter associeras vissa sporter 

mer eller mindre med antingen män eller med kvinnor (2007, s. 54). Författaren beskriver en 

undersökning när barn själva fick värdera olika sporter samt avgöra om de ansåg att sporten 

vara lämplig för pojkar eller flickor, eller för båda parter. Undersökningen visade att balett var 

en sport som förknippades med flickor medan boxning och tyngdlyftning var sporter som 

sammankopplades med pojkar. Motiveringen som löd till de olika sporterna var att pojkar 

ansåg att balett var för “fjompigt” och att flickor inte behärskade boxning och tyngdlyftning 

för att sporterna var farliga och det finns risk att skada sig och få ont (s. 54-55). Charlotte 

Hyltén-Cavallius, fil.dr. i etnologi och forskningsledare, belyser i sin undersökning att många 

pojkar anser att just flickors lekar är larviga, för omsorgsinriktade och ses därmed som både 

barnsliga och inte helt acceptabla för pojkar. När flickorna beskrev vad pojkarna leker var det 

i många fall i negativ bemärkelse. Lekar som krig, andra våldsamma lekar och fotboll var 

aktiviteter flickorna förknippade med pojkar (2012, s.71). 

 

Det finns större möjligheter för flickor att överskrida könsgränserna än vad det finns för 

pojkar (Olofsson 2007, s. 55). Även Kajsa Wahlström (2003, s. 17), pedagogisk konsult i 

jämställdhetsfrågor, framhåller att pojkar i de flesta fall inte vill bli betraktade som 

“flickaktiga” då det leder till att de förlorar sin maskulinitet och position. I likhet med 

Wahlström påpekar Olofsson (s. 48) att det “flickaktiga” ses som ett av det värsta skällsordet 

en pojke kan höra. Detta på grund av att definitionen pojke, utifrån genusbegreppet, är att vara 

icke-flicka. Medan många flickor upplever prestationsångest för att behaga andra människor 

bär pojkar på en annan typ av prestationsångest, nämligen att bevara sin maskulinitet 

(Wahlström, 2003, s. 17). Wahlström beskriver ett exempel med en pojke som fått högsta 

betyg i skolan. Med anledning av det goda betyget upplevde pojken en prestationsångest av 

att framstå som “flickaktig” bland de andra pojkarna i klassen (s. 17).  
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4.4	  Genus	  i	  barnlitteratur	  
	  

Under 1960-talet inleddes en feministisk kritik i Sverige mot barnlitteraturen (Kåreland 2005, 

s. 113). Kritiken och diskussionen berörda mestadels pekböcker. Det framhölls att böckerna, 

den skära boken för flickor och den blåa boken för pojkar, var upplagd på sådant sätt att 

respektive kön styrdes in mot skilda intressen. Exempelvis fanns det bilder på olika fordon i 

pojkböckerna och bilder på kläder och frukter i flickböckerna (s. 113). Med tiden började folk 

att kritisera dessa typer av böcker och istället skrevs det fler böcker riktade till båda könen (s. 

114).  

 

Barnlitteratur kan analyseras utifrån ett genusperspektiv på flera olika sätt och med olika 

inriktningar. Dels kan analysen inriktas mot hur pojkar och flickor gestaltas eller 

proportionerna mellan manliga och kvinnliga huvudroller eller biroller (Kåreland 2005, s. 12 

och 125). Kåreland (2005) understryker att de värderingar och stereotyper som framkommer i 

barnlitteratur kring genus har stor betydelse och inverkan på barns uppfattning och förståelse 

av samhället. Böckerna förmedlar samhällets syn på vad som räknas som kvinnligt och 

manligt. Därför är det av stor vikt att analysera hur flickor och pojkar framställs i barnböcker 

(s. 126). Olofsson (2007) menar att barnlitteratur i vissa fall står i kontrast till skolans 

styrdokument. Då styrdokumenten tydligt förmedlar att skolorna ska arbeta för att motverka 

traditionella stereotypa könsmönster finns det en svårighet att finna lämplig litteratur (s. 70).  

 

I barnlitteratur, och framförallt i sagor, är stereotypa könsmönster märkbart tydligt (Svaleryd 

2003). I många böcker är det hjältemodiga pojkar och män som innehar huvudroller och 

kvinnor agerar passiva biroller (s. 73). Wahlström (2003, s. 25) diskuterar kring detta ämne, 

om det egentligen spelar någon roll att barnböcker är uppbyggda på detta sätt. Författaren 

kommer fram till att det inte handlar om att “ta bort” denna typ av litteratur, utan att 

problemet ligger i om dessa typer av berättelser dominerar. Om samma sorts budskap 

förmedlas i all litteratur har det slutligen inverkan på barnen som både lyssnar och läser 

böckerna och de värderingar som förmedlas i litteraturen (s. 25-26).  
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5.	  Författarpresentation 
Författarna bakom böckerna om Sune är kusinerna Anders Jacobsson och Sören Olsson. 

Tillsammans har författarna skrivit mer än 110 böcker som har sålts i över åtta miljoner 

exemplar i flera länder (Anders & Sören, 2014). De har inte bara skrivit böckerna om Sune 

utan även andra populära böcker såsom bokserierna Bert, Håkan bråkan och Emanuel. Utöver 

skrivandet har författarna även varit del i produktionsarbetet kring julkalendern 1991 och 

filmerna om Sune och hans familj. Både julkalendern och de tre filmerna blev stora 

publikfavoriter och filmen Sune i Grekland vann även biopublikens pris 2013 (Olsson & 

Jacobsson u.å.). Anders Jacobsson och Sören Olsson uttrycker själva att intentionen med 

deras böcker är att förmedla att man ska kunna erkänna sina känslor för andra människor och 

att allting oftast ordnar sig till slut, att det finns hopp (Olsson & Jacobsson u.å.).  

 

6.	  Analys	  

Kapitlet är uppdelat i tre delar. I den första delen presenteras en kort resumé av respektive bok 

samt ett avsnitt som beskriver böckerna i sin helhet. Syftet med avsnittet är att ge en bakgrund 

av böckerna som ska underlätta att se de i analysen behandlade egenskaperna/attributen i sitt 

rätta sammanhang. Min intention är att karaktärsbeskrivningarna inte ska plockas ut ur sin 

helhet. Detta för att skapa mer äkthet och trovärdighet i analysen. I kapitlets andra del 

framläggs en analys av karaktärernas personlighetsdrag och utseende från vardera bok. 

Avsnittet avslutas med en jämförelse mellan böckerna. Kapitlets tredje del innefattar de yrken 

och intressen som framkommer i böckerna. Kapitlet avslutas, återigen, med en jämförelse 

mellan böckerna. Båda böckerna är skrivna ur Sunes perspektiv, det vill säga att de 

karaktärsbeskrivningar som finns i böckerna gällande alla karaktärer är utifrån hur Sune 

upplever och ser på dem. De citat som framläggs är tagna ur de analyserade böckerna och 

hänvisning sker enbart med sidnummer efter citatets slut.  

6.1	  Handling	  och	  tematik	  

6.1.1	  Sagan	  om	  Sune	  	  
	  
Sagan om Sune är den första boken i bokserien, utgiven år 1984. Boken handlar om den 

sjuårige pojken Sune och olika tokiga situationer han försätter sig i. Han är en tjejtjusare men 
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flickan Sophie är Sunes stora kärlek. I boken får läsaren lära känna Sune och hans familj, hans 

vänner och även vissa ovänner. Läsaren får även läsa om låtsaskrig i skogen, bråk med 

småsyskon, goddag-goddag-sjukan, mattanten Pomeripossa, den skrämmande grannen 

Gäckande Skuggan och den hemliga kärleken Sune känner för Sophie.  

 

Helhetsbilden jag upplevde när jag läste boken var att författarna, med viss humor, strävar 

efter att spegla hur en sjuårings liv kan se ut samt samhället. Boken är skriven som om det 

vore nutid, utifrån när boken skrevs. Olika normer, som författarna kan tänkas vilja 

åstadkomma, blir mer eller mindre synliga såsom ett barns trygghet hos en vuxen, det 

ständiga bråket med syskon, ett barns fantasivärld samt människors förutfattade meningar 

kring andra människor. Normer presenteras på ett visst humoristiskt sätt och känslan jag som 

läsare får är att befinna mig i ett barns huvud. Exempelvis beskrivs en situation om en man 

vid namn Joakim Fröberg, eller Gäckande Skuggan som han även kallas. Mannen är en 

mystisk typ som Sune upplever som oerhört farligt och antar att han har suttit i fängelse för att 

ha slagit ihjäl en annan människa. Twisten blir när Sune lär känna mannen och inser att han 

faktiskt både är snäll och ofarlig. Likande situationer och mönster går att utläsa, det vill säga 

att allt inte är som det verkar vara alla gånger. Det är nämligen vanligt förekommande att 

Sune har förutfattade meningar om hur andra karaktärer i boken ”bör” vara, både utifrån kön 

och/eller utseende. Därför upplevs det som att författarna gestaltar vissa normer på ett lite 

överdrivet sätt och med glimten i ögat. Uppfattningen blir att de ”leker” med de rådande 

normerna. Dels då Sune är tvärtemot det förväntade på många sätt, vilket kommer framgå 

senare i analysen och dels då vissa delar i boken är slående förutsägbara utifrån just normerna. 

Sune lever i den klassiska kärnfamiljen där mamman ansvarar för hemmet och familjen och 

de flesta karaktärerna följer genusstereotypen och värdeorden för manligt och kvinnligt. 

 

Ett annat mönster som går att utläsa är Sunes strävan att passa in, speciellt bland pojkarna i 

klassen. Sune har nämligen vissa svårigheter att anpassa sig utifrån de rådande normerna Sune 

upplever. Det vill säga att pojkar ”ska” vara på ett sätt medan flickor på ett annat. I boken är 

det tydligt att Sune bryr sig om hur andra människor uppfattar och ser på honom. Det framgår 

att Sune är på ett visst sätt men agerar på ett annat. Citaten nedan visar på detta faktum. 

 

När någon vuxen frågar Sune om han tycker att det är roligt att gå i skolan svarar han ja. 

Men om någon kompis frågar svar han nej! De vuxna vill att små barn ska tycka om att 

gå i skolan. Men om en kompis frågar kan man ju inte säga att det egentligen är ganska 
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mysigt i klassen, att få krama fröken och sitta bredvid Sophie och titta in i hennes blå 

ögon. (s. 7) 

 

Sune och Sophie brukar ofta leka med varandra. Sune är mer med Sophie än han är med 

någon killkompis. Om Joakim kommer och ringer på när Sune leker med Sophie, säger 

Sune att han har huvudvärk. Eller att han ska se på ett bra TV-program. (s 27)  

 

Han sjunker som en sten. Sune skäms lite grann för att han inte kan simma. (s. 112)  

 

De tre citaten ovan förtydligar Sunes prestationsångest av att framstå på ett visst sätt inför 

sina klasskamrater för att passa in. Det sista citatet handlar om när Sune lurar, både sin klass 

och simläraren, att han kan simma. Sune anser nämligen att man inte är tuff om man inte kan 

simma. Utifrån det går det än mer att utläsa den press Sune har på sig själv att ständigt 

förmedla tuffhet och mod för sina vänner. Därför utsätter sig Sune flertalet gånger för 

situationer som upplevs dumdristigt, bara för att de andra ska tycka att han är modig och inte 

feg. Att pojkar upplever denna typ av prestationsångest framhåller Wahlström (2003, s 17) 

som vanlig. Genom att agera på ett sätt utåt bevaras pojkars och mäns maskulinitet (s. 17).   

6.1.2	  Sune	  -‐	  tjejtjusarmästaren	  	  
	  
Sune – tjejtjusarmästaren är den senaste boken i bokserien om Sune. Boken blev utgiven 

2016. I denna bok har Sune och hans familj flyttat till en ny stad. I den föregående boken i 

bokserien gifte sig Sune med Sophie, på barns vis. Flytten upplever Sune som positiv men 

samtidigt att den leder till vissa problem. Nu när Sune bor i en ny stad finns det många nya 

söta flickor att se på, vilket Sune tycker blir aningen problematiskt nu när han är gift.  

Huvudfokus i boken är, precis som titeln avslöjar, Sunes kärlek till flickor och inte bara en 

flicka utan alla flickor. Han är helt enkelt en tjejtjusare och allt han gör, gör han för att 

imponera på dem. I boken finns det därför många utförliga beskrivningar om hur flickorna ser 

ut i och med att Sune inte känner dem utan bara ser deras utseende. Jennifer Blomgren är 

Sunes största förälskelse för tillfället, bortsett från Sophie. Hennes utseende beskrivs 

åtskilliga gånger i boken. Hon har långt, vackert rött hår och knallblåa tindrande ögon enligt 

Sune. Hon beskrivs även som skolans finaste flicka flera gånger i boken. På sidan 19 beskrivs 

en utförlig analys av hur Sune tror att Jennifer är. Det framkommer att han inte tror att hon 

ljuger, inte är en skvallerbytta, inte är bortskämd och inte ens blir förkyld. Enligt Sune är 

Jennifer uppenbart en klass för sig. Däremot beskrivs det inget mer om Jennifers 
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karaktärsdrag utan det som framkommer är det Sune tror. Sunes egna beskrivningar av 

Jennifer framställs därmed på ett någorlunda humoristiskt sett då alla flickor framställs av 

Sune som perfektionen själv och det är svårt att finna fel med dem. På ett sätt ses flickornas 

beskrivningar i boken som att det endast är deras yttre attribut som egentligen spelar någon 

roll, då det är det enda Sune fokuserar på. Samtidigt upplever jag det som att författarna 

återigen vill utmana normerna då Sune på många sätt inte överensstämmer med det 

förväntade. En vanlig uppfattning av pojkar i Sunes ålder, runt nio år, är att flickor inte är 

annat är tjejbaciller vilket även framgår i boken då Sune är orolig för att de andra pojkarna i 

klassen ska få veta att han är tjejtjusare. Medan de andra pojkarna busar och bråkar i boken 

sitter Sune och spanar efter flickor. Mönster som därmed går att utläsa i denna bok är att 

fokus flyttats från att Sune vill imponera på pojkarna i klassen till att imponera på flickorna.  

6.2	  Personlighet	  och	  utseende	  

6.2.1	  Sagan	  om	  Sune	  
	  
I boken beskrivs Sunes utseende nästan aldrig. Vid endast ett tillfälle, en tillbakablick från 

Sunes uppväxt, beskrivs hans utseende vid tre års ålder. Beskrivningen förmedlade att Sune 

och Sophie var oerhört lika som barn och att många människor därför trodde att de var 

tvillingar. Båda hade kort hår, samma hårfärg, samma ögonfärg och båda var lika busiga. 

Citatet nedan är ett inslag från boken vid en situation när Sune och Sophie förknippades som 

tvillingar och visar på Sunes reaktion kring att vara lik en flicka.  

 

- Vad är det här för små flickor? 

Sune tyckte inte om att bli kallad för flicka. 

-‐ Jag är ingen flicka, svarade han argt. Jag är en pojke. För jag är stark. 

-‐ Jaså, sa farbrorn. Hur stark är herrn då? 

-‐ Jag ska bli lejon när jag blir stor, hade Sune svarat och spänt musklerna. (s. 32) 

 

Att se ut som en flicka uppskattades uppenbart inte av Sune. Det går i linje med det Olofsson 

(2007, s. 48) framhåller, att som pojke bli klassificerad som flicka är bland det värsta som kan 

hända. Istället förtydligar Sune att han är en pojke med anledning av att han är stark. Ordet 

stark förefaller därför enligt Sune vara förknippat med pojkar. Ordet stark är även ett av de 

värdeord Nikolajeva framhåller som en manlig egenskap, vilket även Sune verka tycka.  
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Sune beskrivs som en känslig pojke och han tycker om att krama sina föräldrar och fröken för 

att finna trygghet. Överlag uppfattas Sune som rädd av sig. Tillfällen som nämns är 

exempelvis när det åskar. Sune blir rädd och rusar därför in till sina föräldrar. Däremot anser 

Sune att han inte kan erkänna sin rädsla för föräldrarna utan hittar istället på en historia om att 

han har sett vampyrer komma ut från garderoben. Det går återigen att tolka det som att Sune 

vill visa en sida utåt medan han inombords upplever en annan. Sune upplevs även ha en stor 

önskan om att människor ska se på honom som tuff, som en hjälte. Han vill rädda och hjälpa 

människor, både av ren snällhet men även för att få bekräftelse på att han är modig. Sune bryr 

sig mycket om vad andra tycker om honom och skäms därför flertalet gånger över saker han 

inte vågar eller klarar av att göra. Genom det anser han att hans tuffa image förstörs inför 

klasskamraterna, speciellt pojkarna. Samtidigt som Sune vill visa en typ av personlighet utåt 

söker han ständigt behov av närhet och trygghet, både från sina föräldrar och sin fröken. 

Utifrån de ovannämnda karaktärsbeskrivningarna av Sunes framkommer det att flertalet av 

Nikolajevas värdeord stämmer in på honom. Han ses som emotionell, lydig, omtänksam, 

sårbar, beroende, skyddande och passiv och aktiv, beroende på situationen. Därmed går det att 

dra slutsats om att Sune överensstämmer med fler egenskaper som förknippas med flickor 

utifrån värdeorden. Det verkar dock inte vara detta Sune vill utan det som går att utläsa i 

boken, kring Sunes personlighet, är att han önskar att han hade fler egenskaper som tillhör 

den manliga kategorin såsom att vara stark, hård, aggressiv och självständig.  

 

Karaktären Sophie beskrivs som både söt och vacker. Hon har klarblåa ögon, mjukt och ljust 

hår samt mjuka kinder. Sophie beskrivs även som glad och enligt Sune skrattar hon nästan 

jämt. Hon beskrivs även som en modig flicka som Sune känner trygghet till, se citat nedan. 

 

Sune håller Sophie hårt i handen. Det är lite pirrigt att åka till badhuset första gånger, utan 

mamma och pappa. (s. 104) 

 

-‐ Du måste hämta min boll, säger Jocke och tar tag i Sunes jacka. Den var faktiskt dyr. 

-‐ Vill du att jag ska bli mördad då? Frågar Sune. 

Alla barnen samlas kring Sune. De ser rädda ut. 

-‐ Han törs inte ge sig på dig. Vi har ju vittnen i så fall, förklarar Jocke. 

-‐ Jag följer med. Sophie kliver fram och ställer sig bredvid Sune. Jag är inte rädd för 

honom. (s. 95) 

 



	   21	  

Utifrån citaten går det att tolka att Sophie är den modiga och beskyddande av de två. Detta går 

inte i linje med Nikolajevas värdeord, då de modiga och beskyddande egenskaperna 

förknippas med män och den sårbara med kvinnor. Rollerna är därmed ombytta. Det är 

Sophie som skyddar och tar hand om Sune i de situationer han upplever osäkerhet och rädsla. 

Nikolajeva framhåller att de värdeord som förknippas med flickor respektive pojkar inte 

nödvändigtvis alltid följer de litterära karaktärerna utan kan i vissa fall bryta de stereotypiska 

könsmönstren (Nikolajeva 2004, s. 130). De ovanstående citaten visar på en sådan situation, i 

och med att karaktärerna inte följer de värdeord som kategoriserar pojkar och flickor. 

Värdeord som stämmer in på Sophie är vacker, mild, självuppoffrande, omtänksam, 

skyddande, självständig och rationell. Därmed innehar Sophie flera karaktärsdrag som 

innefattar både de manliga och kvinnliga värdeorden.  

 

Sunes lillebror Håkan beskrivs som dum, bråkig och busig. Utseendemässigt beskrivs aldrig 

pojken, utan beskrivningarna som går att utläsa tillhör Håkans personlighet och hans 

agerande. Utifrån Nikolajevas värdeord stämmer Håkan in på orden tävlande, våldsam, 

aggressiv och aktiv. Därmed kategoriseras Håkan endast in i de manliga värdeorden. Mamma 

Karin och pappa Rudolfs utseende beskrivs aldrig. Överlag nämns inte pappan särskilt mycket 

i boken. Karin får läsaren reda på mer om. Det är hon som handlar till familjen, tröstar när 

barnen är ledsna och tar hand om barnen när de är sjuka. 

 

Mamma, mamma varför är du inte här och ger Bengt stryk? Tänker Sune och springer 

rakt ut på fotbollsplanen. (s 25) 

 

Citatet ovan visar på att Sune ser sin mamma som modig och kan beskydda honom när han är 

i fara. Det är sin mamma han saknar i denna situation, inte sin pappa. Utifrån beskrivningen 

av både Sophie och Karin blir det tydligt att det är de kvinnliga karaktärerna i Sunes närhet 

som han upplever som modiga och beskyddande. Övergripande kring mamma Karins 

personlighet framgår det att hon är den av föräldrarna som till störst del tar hand om huset och 

barnen, detta då pappan nästintill aldrig nämns samt olika utdrag ut boken. Exempel på det är: 

 

Mamma står i köket och kokar morgonchoklad. (s 38) 

Sune får gå och handla åt mamma. (s. 53) 

Mamma tog febern på honom och kände honom i pannan. (s 73)  
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Citaten framhåller en könsmarkerad arbetsfördelning då det är kvinnan i familjen som 

ansvarar för hemmet och barnen. Olofsson (2007, s 21) framlägger ett forskningsresultat som 

visar på att det är kvinnor som till störst del utför hushållsarbete i hemmet. Kåreland (2005, s. 

141) framhåller att det är vanligt att föräldrakaraktärer ofta intar de traditionella roller och 

genusmönster som finns i samhället. Vidare belyser författaren att även om föräldrarnas roll 

inte har en direkt inverkan på själva berättelsen kan de ha stor betydelse för det läsande 

barnet. Hen menar att föräldrakaraktärerna i många fall kan bli en bekräftelse för läsaren 

gällande de existerande könsmönstren som äger rum i samhället (s. 144). Det som därmed går 

att tolka utifrån citaten är att mamma Karin följer de traditionella genusmönstren samt 

överensstämmer med flertalet av Nikolajevas kvinnliga värdeord. Hon är både emotionell, 

omsorgsfull och skyddande. Mamman stämmer även in på vissa av de manliga egenskaperna 

då hon både agerar skyddande och självständigt.  

 

En annan karaktär som nämns vid flertalet tillfällen i boken är Sunes fröken Ulla-Lena Frid. 

Utifrån hennes utseendebeskrivning framgår det att hon har ljust lockigt hår och ögon som 

alltid skrattar. Sune förklarar även i boken att han anser att fröken är den snällaste människan 

som finns, förutom hans egen mamma. Han beskriver henne även som både mysig och snäll. 

Precis som jag beskrev inledningsvis i analysen finner Sune även trygghet hos sin fröken och 

söker både närhet och beskydd i de situationer det krävs. De värdeord som överensstämmer 

med fröken Ulla-Lena är vacker, aggressionshämmande, emotionell, självuppoffrande, 

omtänksam, kvalitativ, skyddande, analyserande och rationell. Därmed överensstämmer 

hennes karaktär med både de manliga och kvinnliga värdeorden, där de kvinnliga dominerar.  

 

Utöver de ovan beskrivna karaktärerna förekommer det många fler, dock nämndes flera av 

dem bara ett fåtal gånger. Därmed gör jag nu en sammanställning för de övriga karaktärernas 

person- och utseendebeskrivningar utifrån deras kön. Det är en tydlig uppdelning av barnen i 

klassen, där pojkarna och flickorna umgås var för sig. Denna typ av uppdelning, speciellt vid 

barns lekar, är ingen ovanlighet (Kåreland 2005, s. 75). Kåreland anför att beroende på 

barnens kön skapas det ofta olika världar, där pojkar och flickor leker var för sig. Det leder i 

sin tur till att särskilda flick- och pojkkulturer skapas och upprätthålls (s. 75). Pojkarna i 

boken beskrivs genomgående som busiga och bråkiga. Det framstår som att de har en vilja att 

vara macho inför flickorna i klassen genom att bråka med dem och med varandra. 

Beskrivningar som användes vid de manliga karaktärerna var exempelvis att en pojke vid 

namn Kerre är störst och starkast på skolan och även snäll. Bengt är rödhårig, störst av treorna 
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och bråkade mycket. Sophies pappa Ragnar är tjock och svettas mycket. Sunes bästa vän 

Joakim beskrivs som mörkhårig och ganska stark. Detta är ett genomgående mönster i boken, 

att när en pojke eller man beskrivs är det ofta en koppling till hur stora och/eller hur starka de 

är, ofta i jämförelse med andra elever på skolan eller med Sune själv. 

 

Flickorna i boken beskrivs i många fall inte alls, även fast det förekom många kvinnliga 

karaktärer. Beskrivningar som emellertid finns är att vissa flickor är larviga, en kvinna hade 

mycket läppstift för att, enligt Sune, se yngre ut, en mattant som var svarthårig och snäll samt 

en beskrivning av att flickor blir extra snygga och fräscha på sommaren. Generellt går det att 

utläsa att de kvinnliga karaktärerna ses som mer lugna och tillbakadragna och håller sig för 

sig själva i jämförelse med de manliga karaktärerna. Deras personligheter beskrivs inte 

nämnvärt utan istället är det deras yttre attribut som är i fokus vid karaktärsbeskrivningarna.  

Övergripande kring de manliga karaktärerna är att de beskrivs mer utifrån deras personlighet 

såsom bråkig, mallig, skrytig och tuff samt kroppens storlek, om de är stora och starka eller 

inte. Att pojkar förknippas med bråkighet och styrka är ingen ovanlighet menar Kåreland 

(2005, s. 73 och 128). Författaren menar att det är egenskaper som förknippas med pojkar, 

medan flickor förknippas med passivitet och anpasslighet. Utifrån Kårelands beskrivning 

överensstämmer det i stort sett till fullo med karaktärerna i boken. Exempel går att finna på 

sidan 21 när ett bråk på skolgården äger rum. Det är endast pojknamn som nämns och det 

beskrivs även att flickorna hoppar hage eller ”larvar” sig med någonting annat under tiden 

bråket inträffar.  

6.2.2	  Sune	  –	  tjejtjusarmästaren	  
	  
I denna bok finns det vissa beskrivningar för hur Sune ser ut, eller snarare hur Sune är klädd. 

 

Han tycker att hans byxor sitter uppe vid bröstkorgen och att byxbenen är på halv stång. 

Skjortan ser ut som en pajaskostym. Håret ligger platt på huvudet och luggen ser ur som 

en pottlugg. (s. 42) 

 

Sune står framför hallspegeln och gör sig tjusig i håret och snygg i kläderna. Han har 

svarta byxor, rödvit, snitsig skjorta och nya skinnskor. (s. 68)  

 

Citaten påvisar att Sune bryr sig om sitt utseende. På sidan 69 går det även att utläsa att han 

har en viss oro för att inte visa sig fin. I den situationen handlar det om att han är orolig att 
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hans skor ska bli smutsiga, vilket i sin tur kan leda till att hans klasskamrater kommer att 

skratta åt honom. Som tidigare nämnts redogör Svaleryd (2003, s. 20-21) att det är vanligt att 

flickor får kommentarer för sina yttre attribut. Författaren menar att det kan leda till en känsla 

av att inte vara omtyckt om man inte är snäll eller propert och fint klädd. I det här fallet 

upplevs det som att Sune upplever precis den känslan, fastän han är pojke.  

 

I boken är det tydligt att Sune vill vara en hjälte som andra barn blir imponerade av. Exempel 

på det är när Sunes skola har brandövning. Sune tar övningen på största allvar och ser det som 

ett tillfälle då han kan visa framfötterna genom att rädda de andra eleverna och bli skolans 

hjälte. Nedan kommer ett utdrag från sidan 61-62 där detta påstående konstateras. 

 

- Jag behöver en frivillig till ett hedersuppdrag. 

- Vad gäller saken? Undrar Sune. 

- Jag behöver en modig som kan gå bort till den andra trean och kontrollera att de hört 

signalen, fortsätter fröken. 

Den andra trean? Yes! Sune kan bli hjälte och rädda Jennifer Blomberg från lågorna. 

- Jag anmäler mig till tjänstgöring! Ropar Sune. (s. 61-62) 

 

Han måste imponera på Jennifer på en gång. Visa sig orädd och tuff. (s. 62)  

 

Jag tolkar citaten som att Sune strävar efter att inneha flera av de manliga egenskaperna som 

ingår i Nikolajevas värdeord. Han vill vara skyddande, självständig och aktiv. Det andra 

citatet visar även på att Sune anser att det är mod och tuffhet som imponerar på flickor, i det 

här fallet Jennifer. Sune har även ett stort behov av att imponera på de andra flickorna i 

klassen. För att lyckas med detta kommer Sune på en idé. Han ska låna sin pappas parfym så 

att de andra flickorna tycker att han luktar både tuff och spännande. Tyvärr går inte Sunes 

plan som han tänkt sig utan råkar istället ta sin mammas parfym, se citat nedan. 

 

- Åh, nej! Nu luktar jag ju som mamma! Jag tog fel flaska. Jag har tantparfym på mig! 

Mycket riktigt ser han den gula, tuffa flaskan längst in i hörnet. 

- Hjälp, säger Sune högt. Jag luktar mamma!  

Sune tvättar hela ansiktet med tvål och ryggborsten. Han doftar dam. Sune tar snabbt 

fram det tuffa luktagottmedlet och baddar det nyborstade ansiktet med det. Han tar 

ungefär två tredjedelar av flaskan för säkerhets skull. 

- Nu luktar jag vråltufft, säger Sune till sin spegelbild. Wacka wacka yeah! (s. 75) 
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Det går att utläsa i citatet att Sune anser att den manliga parfymen associeras med det tuffa 

och spännande, medan den kvinnliga doften inte gör det. Återigen går det att tolka att det är 

egenskapen tuffhet som är kopplat till pojkar och som leder till att imponera på flickor.  

 

Utöver att Sune vill vara tuff och ridderlig har han även en osäker sida. På sidan 126 beskrivs 

en situationen när Sune tillsammans med Sophies familj tittar på film. Sune blir rädd och 

håller därför Sophie hårt i handen. Med anledningen av rädslan från filmen kan Sune inte sova 

och istället får han och Sophie tillbringa natten i Sophies mammas säng för trygghetens skull. 

Även i denna bok stämmer Sunes karaktär in på flera av Nikolajevas värdeord. Han är 

fortfarande emotionell, lydig, omtänksam, sårbar, beroende och skyddande. Hans önskan om 

att vara ridderlig och tuff är fortfarande aktuell i denna bok.  

 

Sophie har inte en lika stor del i boken som i Sagan om Sune. Som beskrev i 

bokpresentationen har Sune flyttat och har därför inte möjlighet att träffa Sophie särskilt ofta. 

Det framgår däremot hur Sune tror att Sophie skulle se ut när de väl träffades. Sophie skulle 

ha börjat använda läppstift och BH medan han skulle ha odlat mustasch och börjat spara 

pengar i pensionsfonder. På sidan 124 beskrivs en annan situation när Sune har vissa 

förväntningar på hur Sophies borde se ut när de väl träffas. 

 

Han trodde att hon skulle stå där i vacker klänning, snoddar i håret och läppglans som 

smakar smultron. (s. 124)  

 

Utifrån ovanstående beskrivning samt citatet är det tydligt att Sune har en viss uppfattning om 

vad som bör ske när flickor och pojkar blir äldre samt hur flickor torde se ut. Smink, speciellt 

läppstift och läppglans, är något som har tagit en större roll i denna bok. På sidan elva 

beskrivs att Håkan en gång busade och stal sin storasyster Annas läppglans. På sidan 43 

förklarar Sune att hans mamma en morgon såg oerhört tråkig ut i sin morgonrock och inte bar 

något läppstift. Sminket verkar därför vara någonting som Sune karaktäriserar kvinnor med.  

 

Det finns nästintill inga beskrivningar av flickornas personligheter i denna bok. Det som 

framläggs är koppling till flickornas yttre attribut såsom att de bär smink, är söta eller snygga. 

Ett personlighetsdrag som nämns är att flickorna på skolan, utöver att vara söta, även är 

trevliga. Pojkarna däremot beskrivs både utifrån utseende och personlighet. Exempel är 
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tvillingarna Pär och Pål som både är busiga och alltid ljuger, Isak som är kort och rolig, 

Lindgren som är modig och charmig samt en man på banken som är oerhört cool.  

6.2.3	  Likheter	  och	  skillnader	  	  
	  
Utifrån analysen av böckerna går det att finna både likheter och skillnader mellan dem. En 

aspekt som skiljer böckerna åt är att Sune engagerar sig mer kring sitt yttre i Sune - 

tjejtjusarmästaren. Som beskrevs i analysen känner Sune en oro att inte framstå som 

välvårdad och fin. Vilket, enligt forskning, i många fall är ett personlighetsdrag som 

förknippas med flickor. I Sagan om Sune handlar det mer om att Sune vill agera tuff inför 

klasskamraterna, speciellt för pojkarna. I den senare boken inriktar sig Sune mer på flickorna 

och hur han kan imponera på dem. Det går att tolka dels på så sätt att Sune, i den senare 

boken, har blivit äldre och fått upp ögonen mer för flickor samt att boken just handlar om att 

Sune är en tjejtjusare och hans förkärlek till dem. 

 

Det som även skiljer böckerna åt är att Sune i den senare boken på ett sätt vågar mer än i den 

första boken. I Sagan om Sune behövde han flertalet gånger söka trygghet hos andra 

människor, i många fall Sophie eller en vuxen. Det var även Sophie som betraktades som den 

modiga av de två. I båda böckerna uppfattas Sune som en känslig pojke som i många fall är 

osäker och rädd trots sin önskan om att agera hjälte. Det går dock inte att utläsa någon 

kvinnlig karaktär i den andra boken som uppträder modigare eller som en beskyddare för 

Sune såsom Sophie agerade i den första boken.  

 

I Sune – tjejtjusarmästaren har flickornas personligheter i stort sett helt uteslutits. Det finns 

inte många sådana beskrivningar i Sagan om Sune heller, men det förekommer några. 

Exempelvis som att Sophie är modig och glad, Ulla-Lena är snäll och att mamma Karin är 

beskyddande. Det som framkommer kring flickorna i den senare boken berör flickornas 

utseende. Flickornas yttre attribut är därmed mer i fokus i Sune – tjejtjusarmästaren i 

jämförelse med Sagan om Sune. Det går därför att dra slutsats om att det till stor del 

överensstämmer med forskning som belyser att det är vanligt förekommande att flickor i 

många fall uppmärksammas för deras yttre attribut. Samtidigt är den andra bokens tema Sunes 

attraktion kring flickor, därmed tolkar jag det som att det är därför flickornas utseende 

beskrivs oftare än pojkarnas för oavsett vem flickan än är blir han förtjust i henne och då han i 

många fall inte känner flickan blir det istället hennes utseende som beskrivs.  
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Det som går att utläsa av analysen är att böckerna både förstärker och bryter de traditionella 

mönstren för vad som anses kvinnligt och manligt. Den första boken förstärker dels på så sätt 

att det är mamma Karin som står för allt arbete i hemmet. Båda böckerna förstärker synen på 

att pojkar är bråkiga och busiga medan flickor förknippas passivitet och med deras yttre 

attribut. Överlag går det att konstatera att de flesta karaktärer följer genusstereotypen och 

överensstämmer med Nikolajevas värdeord. Det som blir normbrytande i den första boken är 

karaktärerna Sophie och mamma Karin. De upplevs som de modiga och beskyddande i boken. 

Även fast de överensstämmer med flera av de kvinnliga värdeorden innehar de fler manliga 

egenskaper.  

 

Det som gör båda böckerna normbrytande är karaktären Sune. Hans personlighet följer inte de 

traditionella genusmönstren utan stämmer till stor del överens med de kvinnliga värdeorden. 

Det som däremot blir en kontrast är att Sune inte vågar visa dessa sidor inför andra 

människor. Han varken vågar eller vill visa sin rätta och äkta sida inför sina vänner och sin 

familj. Det leder i sin tur till att även om Sunes karaktär innehar de kvinnliga värdeorden och 

bryter de traditionella genusmönstren framläggs det i de båda böckerna som att det är ”fel” 

och att han inte kan visa dessa egenskaper. Istället tar Sune på sig en fasad av att vara någon 

han egentligen inte är, utan snarare den han vill vara. Kåreland (2005, s 71) belyser att 

människors könsidentiteter formas i social interaktion och att tillsammans med andra sker en 

viss förhandling om vad som är godtagbart för respektive kön. Vidare menar författaren att 

barn redan i tidig ålder blir medvetna om de könsmönster som gäller och lär sig därmed även 

tidigt att anpassa sig därefter (s. 71). Det verkar överensstämma med hur Sune ser på 

interaktionen med sina klasskamrater, att han bör agera på samma sätt som dem vare sig det 

överensstämmer eller inte med hans personlighet och med den han är.  

 

Den humoristiska delen spelar stor roll i de båda böckerna kring just normer. Som framkom i 

analysens tidigare del har Sune ofta förutfattade meningar kring hur människor bör vara 

utifrån utseende och karaktärsdrag. Det visade sig dock att det i vissa fall inte stämde, som vid 

karaktären Gäckande Skuggan. Jag tolkar det därmed som att böckerna vill utmana normerna. 

Även om flertalet av karaktärerna följer det stereotypiska genusmönstret finns det även 

karaktärer som inte gör det, istället handlar det om Sunes förutfattade meningar.  

 

Det är svårt att finna om det skett någon större förändring av böckerna över tid då de både 

följer liknande mönster. Det vill säga att personlighets- och utseendebeskrivningarna för de 
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flesta karaktärerna överensstämmer med stereotypen men att det samtidigt finns vissa 

karaktärer som är helt tvärtemot, som exempelvis Sune.  

6.3	  Yrken	  och	  intressen/lekar	   

6.3.1	  Sagan	  om	  Sune	  
	  
Sune har flera funderingar kring vad han vill arbeta med när han blir stor. Det framgår dels att 

han vill bli polis. Han fantiserar om att han ska bli konstapel Sune och Sophie ska bli 

konstapel Sophie. Han skulle även kunna tänka sig att bli trummis eller rockstjärna då han 

tycker det är roligt att sjunga och att det är fördelaktigt på så sätt att det står massa flickor och 

skriker efter honom när han står på scen.  

 

Yrken som män innehar i boken är präst, personal på konsum (det framgår inte vilken typ av 

anställning) och simlärare. Yrken för kvinnor är medhjälpare i Frälsningsarmén (fru till 

prästen), två mattanter, fröken, hjälpfröken, receptionist i badhuset och kassörska på Konsum. 

Utifrån de yrken som framkom i boken går det att utläsa att vissa av dem överensstämmer 

med både Kåreland och Gulbrandsens beskrivning för typiska kvinno- och mansyrken, som 

framlades i litteraturgenomgången. Gällande de kvinnliga yrkena är flertalet av dem precis det 

författarna beskrev, det vill säga, yrken inom skola och kassörska. I Gulbrandsens 

undersökning visade det sig även att både pojkarna och flickorna ansåg att polis var ett yrke 

som både kvinnor och män kunde arbeta som. Även detta överensstämmer med boken då 

Sune önskar att både han och Sophie ska bli konstaplar.  

 

En lek som är kopplat till yrken och mannen och kvinnans roll i hemmet är när Sune och 

Sophie leker mamma-pappa-barn. I citatet nedan beskrivs ett stycke från boken som handlar 

om när de leker och Sunes tankar kring hans roll i leken. 

 

Det värsta Sune vet är när han måste vara hemmapappa. Då ska Sune vara hemma och 

laga mat och städa, gulla med en docka och byta blöjor på ungen. (s. 29) 

 

Vet ni vad hemmapappan Sune ska göra när han har lite tid över?  

Jo, han ska sätta sig ner och sticka en liten tröja åt bebisen. Sticka! Sitta och larva med 

två pinnar och låtsas tråckla med ett garn. (s. 30-31) 
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-‐ När jag leker mamma, pappa, barn ska jag vara polis, kobåj eller astronaut, säger Sune. 

(s. 31)  

 

Utifrån citatet går det att utläsa att Sune inte föredrar lekar som innebär att han ska ansvara 

för hus och familj utan att sådant är larvigt. På sidan 30 finns det även en bild där Sune bär ett 

förklädde där det står ”Mamma” på. Det går att tolka som att Sune anser att dessa sysslor 

förknippas med mamman i familjen och inte med pappan, eller hemmapappan som han 

uttrycker sig. Detta överensstämmer också med det som framkom tidigare i analysen, att i 

hans familj är det mamma Karin som ansvar för sysslor kring hemmet och barnen.  

 

I analysen visar det sig att pojkar och flickor leker på olika sätt och med olika leksaker. 

Svaleryd (2003, s 15) poängterar att det är en vanlig vardagsföreställning, att pojkar och 

flickor både lekar olika lekar och med olika leksaker. Svaleryds påstående går därmed i likhet 

med det som framkom vid analys av boken. Leksaker som Sune innehar och intresserar sig av 

är leksakgitarrer, leksaksbilar och dataspel. Även andra pojkar i boken spelar dataspel och 

leker med bilar. Lekar som utfördes av pojkarna var krig eller att de busade med varandra. 

Leksaker som flickorna leker med nämns inte alls förutom att Sophie har ett dockskåp. De 

lekar som beskrivs kring flickorna är att de hoppar hage, byter frimärken eller står och viskar 

med varandra. Det framgår även att Sune har en blå cykel och Sophie har en rosa cykel.  

 

Skillnaden mellan pojkarna och flickornas lekar är tydlig. Pojkarna leker sina lekar med 

varandra medan flickorna leker med annat. När Sune och Sophie däremot leker tillsammans, i 

smyg, kan de leka med i stort sett vad som helst.  

 

Sune och Sophie kan leka med vad som helst, nästan. Sophie leker med Sunes bilar. Sune 

kan leka med Sophies dockskåp. Men det är hemligt. Om Joakim eller någon annan kille 

fick reda på det skulle han dö av skam. (s. 29) 

 

Utifrån citatet går det att utläsa att vissa leksaker är acceptabla för flickor och andra för 

pojkar. Det är när Sophie och Sune leker tillsammans de kan variera sig, så länge ingen annan 

av vännerna får reda på det. Det framgår däremot inte om Sophie har samma uppfattning eller 

om det bara är Sune som känner så. Utifrån ovanstående citat och beskrivning går det att tolka 

som att karaktärerna i boken upplever det som framlades i litteraturgenomgången, utifrån 

Hyltén-Cavallius uttalande, att vissa leksaker hör samman med flickor och andra med pojkar. 
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6.3.2	  Sune	  –	  Tjejtjusarmästaren	  
	  
Yrken som nämns i boken är att mamma Karin arbetar med ett projekt som handlar om språk 

och hur man lever i Sverige, pappa Rudolf arbetar med skattetabeller, en poliskvinna, två 

fröknar, en magister, några brandmän (varav det endast går att utläsa könstillhörighet på en av 

dem, vilket är en man) och en bankchef som är en man. Yrkena går att koppla samman med 

tidigare beskrivning för yrken som förknippas med män respektive kvinnor (jämf. Kåreland 

2005, s. 11 och Gulbrandsen 1994, s. 63).  

 

När det handlar om aktiviteter som förekommer i boken förklarar Sune på sidan 8 vad han har 

för intressen, eller snarare vad han inte tycker om. 

 

Hans hobby är inte att spela dataspel. Dataspel är lika med huvudvärk. Hans hobby är inte 

att spela fotboll. Det är lika med att bryta tårna en gång i månaden. Hans hobby är inte att 

gå ut i naturen och skriva upp sällsynta fåglar han ser. Det är lika med att få fågelskit i 

håret. Nej. Sunes hobby är förstås tjejtjusning. (s. 8) 

 

Citatet visar på att Sune egentligen inte intresserar sig för vare sig sport eller lek, utan att det 

är flickor som han intresserar sig för. Övriga intressen som förekommer i boken kring flickor 

är coola spel på läsplatta som handlar om änglar, hästar (dock framkommer det att Sophie 

slutat rida), Loom bands och dansa. Pojkarna leker med bilar, spelar TV-spel, busar med 

varandra och med flickorna, skruva isär saker och ting såsom datorer och leksaksbilar.  

 

Vid en sekvens beskrivs en klassfest. Flickorna dansar medan pojkarna inte gör det. De har 

istället popcornkrig och utför någonting de kallar för sockerdrickstricket. Tricket innebär att 

de, så hemligt de kan, häller flytande tvål i flickornas dricka. Alla pojkar, förutom Sune, 

upplever tricket som roligt. Sune däremot anser att det är fel att göra så mot en ”ung skönhet” 

som han uttrycker sig. Sune vill istället dansa men vågar inte då ingen annan pojke gör det. 

Återigen speglas Sunes osäkerhet kring att göra det han vill men istället anpassa sig efter 

pojkarna i klassen. En annan sekvens när det skiljer sig markant mellan flickorna och 

pojkarna och deras intressen är när det kommer till gosedjur. Nedan framhålls ett 

tydliggörande av detta: 

 

Bertil är Sunes gosedjur. (Den officiella titeln på Bertil är inte gosedjur, utan kompanjon 

eller möjligtvis följeslagare. Killarna i tredje klass tillåts inte äga några gosedjur). (s. 123) 



	   31	  

Det som framkommer i citatet är att det uppenbarligen föreligger olika ”regler” för vad som är 

acceptabelt för pojkar och vad som är acceptabelt för flickor. Detta går återigen i linje med 

Hyltén-Cavallius (2012, s 71) uttalande om att pojkar uppfattar flickors lekar som barnsliga 

och inte acceptabla för dem.  

6.3.3	  Likheter	  och	  skillnader	  	  
	  
Utifrån yrken och lekar som framkom i de båda böckerna gick det att finna många likheter. 

Vanliga yrken för kvinnor är inom skola, vård och kassörska. För män var det istället 

brandmän, bankchef och präst. Ett yrke som båda könen arbetade som var polis. En skillnad 

som går att utläsa från analysen var att i den första boken var det endast kvinnor som arbetade 

inom skola. I den senare boken var det även en som man som gjorde det. Det som vidare går 

att utläsa är att männen, både i den första och senare boken, överlag hade en högre anställning 

i jämförelse med kvinnorna. Männen arbetade som chefer och präster medan kvinnorna 

arbetade i receptionen på banken eller medhjälpare i kyrkan. Kåreland (2005, s. 10) 

understryker att det är vanligt, kring arbete och genus, att det manliga arbetet upplevs 

överordnat det kvinnliga och värderas högre. I böckerna framkommer det dock inte hur och 

på vilket sätt Sune upplever och värderar de olika yrkena. Det som framkommer är vilka 

yrken respektive kön har tilldelats. Det går även att dra slutsats om att de flesta av yrkena som 

framkommer i böckerna till stor del överensstämmer med det Hyltén-Cavallius (2012) kom 

fram till i sin undersökning kring vilka yrken barn förknippar med respektive kön.  

 

Jämförelsen mellan barnens lekar i diverse bok påvisar en tydlig uppdelning mellan pojkarnas 

och flickornas lekar. En slutsats som går att dra är att det förekommer vissa ”regler” för vad 

pojkar bör leka och leka med och samma gällande flickor. Svaleryd (2003, s. 16) understryker 

att barns val av lekar i stort sett redan är styrda av de rådande normerna och förväntningarna 

på respektive kön. Svaleryds påstående stärks vid analys av båda Suneböckerna då analysen 

visar på Sunes vilja att leka som flickorna men att han inte vågar av rädsla för vad de andra 

pojkarna i klassen ska tycka. Precis som Hyltén-Cavallius (2012) och Kåreland (2005) belyser 

är även barnen i böckerna fullt medvetna om den könskodning som finns gällande lekar och 

leksaker. Det visar även på att det är det manliga som är normen och det kvinnliga 

underordnat och upplevs larvigt då det är pojkarna som inte kan göra vissa saker för att då 

upplevas ”flickiga” vilket beskrevs tidigare analysen som förfärlig för pojkar.  
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7.	  Diskussion	  

Utifrån analysen går det att dra slutsats om att det inte skett en direkt förändring över tid 

mellan böckerna. De båda följer liknande mönster och de traditionella genusmönstren för 

kvinnligt och manligt både förstärks och bryts i båda böckerna. Normerna som förmedlas går 

att se utifrån två perspektiv. Dels på så sett att karaktärerna i stort sett till punkt och pricka 

överensstämmer med det forskning framlägger som stereotypiskt för pojkar och flickor men 

även att normerna upplevs aningen överdrivna och humoristiska. Min förväntning innan 

analysen var att det skulle finnas vissa eller stora förändringar mellan böckerna i och med att 

det nästan skiljer 30 år mellan dem. Dock framkom inte sådana förändringar utan böckerna 

följer i stort sett samma typ av tematik och genusmönster.  

 

Böckerna är skrivna från Sunes perspektiv, det vill säga en ung pojkes perspektiv. Utifrån 

analysen går det att utläsa att han har en tydlig syn på vad som är acceptabelt och inte 

acceptabelt för pojkar och flickor. Som Kåreland (2015, s. 213) framhåller speglar 

barnlitteratur i många fall samhällsbilden som är förhärskande vid den aktuella tidpunkten. 

Böckers framställning och beskrivning med avseende på kön kan ha betydelse för barns 

uppfattning och förståelse för hur samhället ser på sociala mönster och vad som anses manligt 

och kvinnligt (Kåreland 2005, s. 126). Det går därför att tolka det som att det Sunes upplever 

är utifrån hur samhället ser på genus och vilka förväntningarna som ställs på respektive kön. 

Vilket framgår av uppsatsens titel ”Om killkompisarna fick reda på det skulle han dö av 

skam”, vilket även är en liknelse med det som står formulerat på baksidan på boken Sagan om 

Sunes fast där det står ”Om Sunes killkompisar fick reda på det skulle ha dö av skam”, visar 

även på detta faktum. Titeln konstaterar därmed det grundläggande i böckerna om Sune, hans 

behov av att anpassa sig efter samhällsnormerna. Det blir därför en tydlig kontrast i båda 

böckerna då Sune på många sätt inte överensstämmer med den stereotypiska pojken men på 

alla sätt och vis försöker dölja den han egentligen är. Böckerna belyser därmed hur normerna 

har inverkan på människan, och speciellt på barn då Sune uppenbart märker av vad samhället 

förväntar sig av honom och att han utifrån det försöker anpassa sig efter de rådande normerna 

som äger rum i samhället.  
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7.1	  I	  den	  pedagogiska	  verksamheten	  
	  
I de lägre årskurserna i skolan är det i många fall mer fokus på elevernas läsfärdighet än på 

litteraturens innehåll och de värderingar som framställs (Kåreland 2009, s. 60 & Kåreland 

2013, s. 112). Kåreland (2013, s. 112) understryker att det blir en kontrast till skolans 

styrdokument som belyser vikten och kravet att arbeta med demokratiska värderingar i 

verksamheterna. I fall Suneböckerna går i linje med de bestämmelser Sveriges skolor ska 

följa, angående att motverka traditionella könsmönster, blir slutsatsen både ja och nej. Utifrån 

att analysen visar på att karaktärernas framställning förstärker de traditionella könsmönstren 

blir svaret nej. Även fast vissa karaktärer inte följer stereotypen så förstärker ändå flertalet av 

karaktärerna de traditionella genusmönstren. Därmed går böckerna inte i linje med de lagar 

som gäller för skolorna. Det som däremot går att se som fördelaktigt med böckerna är att de 

skulle kunna användas som diskussionsunderlag. Vilket framgick inledningsvis ska eleverna 

både diskutera och reflektera kring normer och värderingar. Suneböckerna ger möjligheter 

kring just de ämnena. I och med att barn redan i tidig ålder är medvetna om de genusmönster 

och stereotyper som finns bland oss är det av yttersta relevans att förändringsarbetet påbörjas 

redan när barnen är små (Kåreland 2005, s. 10 & Wahlström 2003, s. 30). Därmed vore det 

fördelaktigt om Suneböckerna används som diskussionsmaterial. Att i klassen diskutera kring 

aktuella ämnen som lyfts fram i båda böckerna, såsom hur genus gestaltas och kring Sune 

som inte vågar visa vem han är och varför han inte vågar det. Svaleryd (2003) och Olofsson 

(2007) belyser nämligen att pedagoger i skolan har en betydelsefull roll för arbetet med 

genus. Genom undervisningen har pedagoger möjlighet att arbeta kring de omedvetna 

genusstrukturerna som äger rum, både i samhället och i verksamheterna (s. 30 och s. 46).  

7.2	  Avslutande	  reflektion	  och	  insikter	  
En insikt som jag upplevde kring uppsatsskrivandet är att böcker inte alltid förmedlar det man 

tror att de gör. Suneserien är böcker jag själv har läst under min uppväxt men jag har aldrig 

tidigare reflekterat över de normer och värderingar som framställs i böckerna. Det har därför 

varit gynnsamt att få denna insikt inför mitt kommande yrke som lärare. Som Kåreland 

framhåller är det av yttersta relevans inte enbart inrikta sig på elevernas läsfärdigheter utan 

samtidigt bör reflektion över de värderingar som förmedlas i böcker uppmärksammas. 

Därmed infann sig ytterligare en insikt; vikten av att både granska och analysera de böcker 

som väljs ut till undervisningen. Vilket även bör göras redan vid barnens tidiga skolår. Detta 

för att bryta de stereotypiska genusmönstren som äger rum i samhället och därmed följa de 

riktlinjer och bestämmelser som anbelangar Sveriges skolor.  
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