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active/passive etc.) in which one component of the pair, often associated 
with masculinity, is privileged or are there examples of breach of 
normative gender?  

 
The analysis is based upon forty of 149 picture books that are presented 
in a children's book catalogue published by The Swedish National 
Council for Cultural Affairs (Statens kulturråd), in the year of 2000. The 
examined books are, unlike the others, presented with a picture and a 
short description. The method is based upon quantitative analysis of 
content in the picture books.  
 
The theoretical framework is based on a gender theoretical perspective 
and the ideas about gender construction where the diversion between 
male and female is crucial.  
 
The result of the study revealed that stereotypes are common in these 
books and also that the main characters are dominated by men. The 
conclusion of the study shows breach of gender norms in the description 
of emotions. For example the books of the year 2000 contain many 
scared, anxious boys and angry, rebellious girls. The descriptions of 
adults are more static and stereotyped than those of children. Men are 
dominating in descriptions of professional life while women dominate in 
descriptions of domestic life. Finally, many of the authors of the 
examined books deliberately challenge traditional gender roles. Many 
characters experience a change, from a life stuck in conventional roles to 
a happier, independent life, free from stereotype behaviour. 
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1. Inledning 
 
 
Under de senaste åren har det förts en livlig debatt om jämställdhet och feminism. 
Diskussionen har kanske framförallt synts i massmedierna, men den har också förts på 
andra håll, inte minst inom politiken, men också inom arbetslivet och 
utbildningsväsendet. Diskussionen är inte ny och tankarna runt kvinnans frigörelse eller 
männens dominans i samhället har i alla tider från och till blossat upp och i bästa fall 
lett till ökade rättigheter för kvinnor. Välkänt är att kvinnor i Sverige fick allmän rösträtt 
1921. Andra viktiga framsteg i jämställdhetsarbetet är att det 1927 öppnades statliga 
läroverk för flickor och att det 1980 infördes en lag mot könsdiskriminering i 
arbetslivet. (Statistiska centralbyrån, På tal om kvinnor och män) Under 1990 och 2000- 
talet har jämställdhetsfrågorna åter aktualiserats och stora påtryckningar för att förändra 
villkoren för både män och kvinnor har förekommit, bland annat har det startats ett 
feministiskt parti och olika manliga nätverk mot kvinnovåld har etablerats. Detta har 
orsakat en diskussion om bland annat hur våra könsroller ser ut, om de är av ondo, i 
vilken grad de behöver förändras och hur det i så fall bör göras. Debatten har rört allt 
från sexistisk ledarstil och pappaledighet till ”fittstim” och juridiska rättigheter. 
(”Fittstim” = begrepp som dåvarande LO-bas Stig Malm anses myntat då han 1992 
använde det för att beskriva Socialdemokratiska kvinnoförbundet. Även namnet på en 
antologi som utkom 1999 med feministiska texter) Att jämställdhet och feminism berör 
oss alla och kan appliceras på allt från övergripande maktstrukturer till klädmode gör att 
ämnet ständigt är aktuellt och ständigt lika omdebatterat. Ofta får vi höra att Sverige är 
världens mest jämställda land, men många tycker att det trots det återstår mycket att 
göra innan vi i Sverige kan vara helt nöjda med hur det ser ut.   
 
Oavsett vad man tycker om jämställdhetsdebatten utsätts vi alla dagligen, genom 
tidningar, böcker, TV och människor i vår omgivning, för information och ”fakta” om 
hur kvinnor och män ska vara. Denna socialiseringsprocess börjar tidigt, faktiskt på en 
gång, i våra liv. Beroende på om vi är flicka eller pojke får vi medvetet, och omedvetet, 
olika sorters kläder, leksaker och uppmärksamhet. Detta innebär inte att man 
automatiskt som flicka blir en kärleksfull omtänksam person med intressen som hem 
och omvårdnad av barn. Det innebär inte heller att man som pojke blir äventyrslysten 
och teknikintresserad. Däremot innebär det att man genom att vara flicka eller pojke blir 
tränad i att lära sig olika saker, vara olika och reagera på olika situationer på ett visst 
sätt. Krav som man förväntas följa och leva upp till under sin livstid. För att lära sig hur 
livet fungerar fångar barnet upp, härmar och tar efter, människor och företeelser i sin 
omgivning.  
 
Ett sätt att lära känna världen på är genom böcker, först genom pekböcker och sedan 
genom sagor och bilderböcker. På detta sätt skaffar man sig genom barnlitteraturen 
förebilder och lär sig hur man kan eller bör uppträda i olika situationer. Barnboken kan 
därför ses som ett sorts bidrag till en offentlig uppfostran. På det sätt som världen, 
familjen och den enskilde individen framställs i boken får omedvetet eller medvetet 
konsekvenser för läsarens livssyn och ideal. Allt sedan barnbokens födelse har många 
berättelser varit sedelärande eller undervisande på något sätt. Barn har lärt sig de tio 
budorden, alfabetet eller olika blomsorter och fiskarter genom barnboken. Den kunskap 
eller de värderingar som sprids genom böckerna behöver dock inte alltid vara medvetna, 
som i dessa fall, utan kommer ofta till uttryck omedvetet. Könsroller kan vara ett sådant 
omedvetet inslag. Att det är pappa som kör bil, eller mamma som lagar mat kan te sig så 
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självklart att det till slut blir en regel utan undantag. Det handlar således inte om att det 
är ”fel” att mamma lagar mat, begränsningen kommer om det är den enda bilden som 
existerar.  
 
Om det är eftersträvansvärt att växa upp och bli behandlad med respekt oavsett om man 
är kvinna eller man och om man tycker det är viktigt att känna sig lika mycket värd som 
andra oavsett kön är det viktigt att bilden av flickor och pojkar, kvinnor och män, 
gubbar och tanter i barnböcker inte i första hand är könsbundna utan bygger på andra 
variabler. Detta eftersom barnlitteraturen hjälper till att forma barnens världsbild. Denna 
uppsats kommer därför att handla om könsroller, eller genus, i barnböcker och jag 
kommer att undersöka vilka sociala normer och värderingar beträffande kön som 
förmedlas genom barnböcker idag. 
 
 
1.1. Problemformulering, syfte och frågeställningar 
 
 
1.1.1 Problemformulering och syfte 
 
Denna uppsats syfte är att ur ett könsrollsperspektiv ta reda på hur flickor, kvinnor, 
pojkar och män framställs i 2000-talets barnböcker. Syftet är att studera om 
bilderböckernas karaktärsbeskrivningar, idéinnehåll, språk och bilder bekräftar, utmanar 
eller omförhandlar de traditionella rollerna. För att ta reda på det kommer böckernas 
genuskonstruktioner undersökas. 
 
Undersökningen ska bidra till att ge kunskap om hur män, pojkar, kvinnor och flickor 
framställs i ny barnlitteratur. Under framförallt 1970-talet fördes det en intensiv 
forskning inom detta område. Idag är forskningen inte lika intensiv även om det finns 
några exempel på större svenska undersökningar. Tidigare undersökningar visar på en 
stereotyp och begränsad syn på kvinnor och män, men jämställdhetsarbetet går framåt 
och en ökad medvetenhet om genusproblematiken tillkommer hela tiden. Jag kommer 
därför att presentera nya data om hur könen framställs och om och hur genus 
manifesteras genom bilderboken idag. Kanske kan jag skönja en utveckling mot en mer 
nyanserad bild av människan, som just människa, och inte bara som man eller kvinna. 
 
Min förhoppning är även att uppsatsen ska bidra till att öka bibliotekariers, 
förskolepersonals och andra som kommer i kontakt med barn och barns läsning kunskap 
om vilka roller barn påverkas av. Genom att se på faktorer som om det är en kvinnlig 
eller manlig huvudperson, hur dessa agerar, vilka teman som tas upp, hur de reagerar på 
olika situationer och hur vuxna framställs kan vi se vilken bild som förmedlas av 
samhället och hur böckerna framställer hur man bör vara som flicka respektive pojke. 
 
Jag uppmärksammar detta område inte endast för att se, och i så fall påpeka, om det 
finns skillnader i framställningen mellan kvinnor och män, jag vill, i ett längre 
perspektiv, kunna bidra till att förändra dessa eventuella könsrollsmönster. Genom en 
ökad medvetenhet och insikt i områdets problematik blir det också lättare att 
uppmärksamma och sprida värderingar om jämställdhet. Jag tycker att det är viktigt att 
ge barnen en förutsättning att leva ett jämlikt liv, hela livet. 
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1.1.2 Frågeställningar 
 
Huvudfråga: 
 

• Vilka könsrollsmönster förmedlar bilderböcker utgivna år 2000?  
 

Delfrågor: 
 
• Hur gestaltas bilderbokskaraktärerna?   
 
• Är framställningen av män och kvinnor och deras levnadsvillkor könsstereotyp 

eller kan man finna exempel på normbrott och överskridanden av genusnormer? 
 

• Bekräftar, utmanar eller omförhandlar böckerna (författarna) medvetet de 
traditionella könsrollsmönster som finns i samhället?   

 
Dessutom kommer jag att resonera omkring: 
 

• Vilket ansvar kan biblioteken anses ha vad gäller förmedlingen av 
könsrollsstereotypa alternativt nyanserade bilderböcker? 

 
 
1.2 Disposition 
 
 
Uppsatsen är upplagd på det sättet att närmast nedan följer en redogörelse för hur och 
var jag har sökt litteratur, rapporter och uppsatser som varit mig behjälpliga i mitt 
uppsatsarbete.  
 
Sedan presenteras en historik över barnboks– och könsrollsdebatt samt tidigare 
forskning. Detta för att placera in mitt ämne i ett historiskt sammanhang, skapa 
perspektiv och ge en översikt över forskningsläget och för uppsatsen aktuella 
frågeställningar. Först presenterar jag en genomgång av 1960- och 70-talets forskning 
och debatt. Sedan följer ett avsnitt om 80-talet och nyare forskning. 
 
Därefter kommer ett teorikapitel som är uppdelat i två delar. Jag börjar brett med att 
placera in uppsatsen i ett litteratursociologiskt sammanhang och förklarar olika aspekter 
av ämnet med tyngdpunkt på speglingsteori och receptionsteori. Sedan presenterar jag 
min vinkling av uppsatsämnet genom att presentera den feministiska teorin och då 
främst ett genusperspektiv. Jag introducerar här också några för uppsatsen viktiga 
begrepp. 
 
Därpå följer ett metodavsnitt där jag förklarar mitt tillvägagångssätt och diskuterar 
undersökningens metodiska frågor.  
 
Efter detta kommer ett avsnitt om Statens kulturråd och dess verksamhet inom barn och 
ungdomsområdet. Här beskrivs även syftet med att ge ut Barnbokskatalogen och hur 
den är tänkt att användas. Detta för att få en bakgrundsbild och ett sammanhang till vad 



 
 

4

jag undersöker och vilket genomslag och i vilket sammanhang mina analysobjekt kan 
tänkas återfinnas. Här presenteras även analysobjekten närmare. 
 
Under rubriken Resultatredovisning presenteras undersökningens resultat i form av 
diagram och tabeller. Jag kommenterar och resonerar runt det jag kommit fram till och 
försöker knyta samman teorin med resultat för att få svar på mina frågeställningar. Jag 
avslutar kapitlet med att sammanfatta de viktigaste konklusionerna av undersökningen.  
 
Sedan följer ett kortare avsnitt där jag som ett komplement till den kvantitativa 
undersökningen presenterar några kvalititativa reflektioner av de aktuella 
bilderböckerna.  
 
Slutligen kommer en slutdiskussion om undersökningens resultat och reflektioner kring 
hur mina frågeställningar har besvarats. Jag resonerar även kring barnbibliotekariens 
roll och bibliotekens ansvar att förmedla böcker med genusneutrala roller och jämlikhet. 
Jag ger även förslag till vidare forskning kring ämnet. 
 
 
1.3 Sökvägar 
 
 
Här kommer en genomgång av hur och var jag har sökt litteratur.  
 
Jag började läsa in mig på ämnet genom att läsa om barnböcker och barnlitteratur 
generellt. Jag sökte i Borås högskolas katalog, Voyager, Göteborgs universitets 
bibliotekskatalog, GUNDA, och då främst i Kvinnohistoriska databasen KVINNSAM. 
Jag har även använt mig av LIBRIS. Jag fann att det hade skrivits en del om barnböcker 
och även om barnböcker och könsroller. Det jag dock ganska snabbt upptäckte var att 
mycket av litteraturen och forskningen var skriven på 60- och 70-talet och dessutom av 
några få författare.  
 
Jag tog även reda på om några magisteruppsatser fanns inom området barnböcker och 
genus. Ur dessa sökningar fann jag en del material, dock mycket lite som specifikt 
behandlade genus i bilderboken. Jag fann däremot några uppsatser som gränsade till 
området och genom dess litteraturlistor fick jag litteraturtips som jag kunde ha 
användning för i min egen uppsats.  
 
Ytterligare sökningar gjordes i databaserna LISA och ERIC. ERIC är en databas med 
referenser till artiklar, böcker, rapporter, avhandlingar inom främst utbildningsområdet 
och LISA innehåller abstracts av och referenser till artiklar ur internationella 
bibliotekstidskrifter, böcker och rapporter. Här fann jag en del användbart 
internationellt forskningsmaterial om könsroller och genus i barnlitteratur. Framförallt 
upptäckte jag att forskningen i USA verkade intensiv. Jag använde mig även av Nordisk 
BDI-index och det digitala vetenskapliga arkivet DIVA. Jag har även sökt i GENA som 
är en databas som innehåller referenser till svenska doktorsavhandlingar inom kvinno-, 
mans- och genusforskning.  
Vidare sökte jag material på Internet med hjälp av sökmotorn GOOGLE.  
Bland de sökord som jag har använt kan bland annat nämnas, gender, genus, könsroller, 
barnböcker, barnlitteratur, sex roles, gender roles,  stereotypes, children´s book och  
picture-book . 



 
 

5

 
 
2. Tidigare forskning samt barnboks- och 
könsrollsdebatt 
 
 
I detta kapitel kommer jag att ge en översikt över hur forskningen samt barnboks- och 
könsrollsdebatten har förts under framförallt de senaste fyra årtiondena. Jag har valt att 
presentera forskning och övrig samhällsdebatt parallellt då många forskare också varit 
flitiga debattörer i press och i det offentliga rummet. Barnboksforskningen har således i 
mångt och mycket både påverkat och påverkats av samhället i övrigt. Främst beskrivs 
den svenska diskussionen på området. 
 
 
2.1 Viljan att påverka med barnböcker samt starten för 
barnlitteraturforskning ur könsrollssynpunkt 
 
 
Inom könsrollsdebatten som fördes under 60- och 70-talet vändes ganska snart blickarna 
mot barnböcker och barns läsning. Att kritisera barnböcker ur könsrollssynpunkt visade 
sig vara mycket tacksamt, vilket många journalister, författare och forskare visade på.  
 
Rita Liljeström och Kari Skjønsberg var några av de första och mest betydelsefulla 
forskarna inom modern nordisk barnlitteratur- och könsrollsforskning. De fäste tidigt 
uppmärksamheten på att skönlitteratur för barn innehöll mycket stereotypa könsroller 
och för få alternativa rollförebilder. De introducerade en feministisk kritik av 
barnlitteraturen som sedan har vidareutvecklas. De visade på barnböckernas 
mönsterbildande betydelse och satte in sina iakttagelser i sociologiska sammanhang. 
(för vidare läsning se bl.a. Liljeström, 1968 Jämställdhetens villkor : män och kvinnor i 
dagens värld; Skjønsberg, 1956 Omkring noen norske barnebøker - tradisjoner og 
bakgrunn; Skjønsberg, 1962 Kjønnsroller i barnebøkene fra 1930-31; Skjønsberg, 1964 
Kjønnsrollene i moderne barnebøker) 
 
Mycket av den forskning som gjordes byggde på kvalitativa metoder utifrån 
innehållsanalyser av text, bild och miljö, men även kvantitativa metoder användes där 
undersökningen byggde på hur ofta flickor/kvinnor respektive pojkar/män förekom. 
De flesta undersökningar som gjorts har behandlat böcker för barn som redan lärt sig 
läsa, oftast ungdomsböcker. Bilderboken räknas som ganska bortglömd i 
sammanhanget. Det finns dock några forskare, bland annat Liljeström, som 
huvudsakligen har arbetat med yngre barns bilderböcker.  
 
1961 riktades intresset mot två pekböcker utkomna på Sveriges lärartidningsförlag 
Saga. Böckerna blev snabbt välkända exempel på hur tydligt stereotypt uppfostrade små 
pojkar och flickor blev. Den rosa pekboken vände sig till flickor med bilder på kläder, 
frukt och dockvagn medan den blå för pojkar innehöll bilder med bil, lok och flygplan. 
Liljeström konstaterar i artikeln Det ska böjas i tid… (Hertha 1962:1) att flickan redan 
på ett tidigt stadium uppmärksammas på hem och personliga känslorelationer medan 
pojkens uppmärksamhet riktas mot äventyr och samhälle (Toijer Nilsson Y. 1978 
Berättelser för fria barn s.16). 
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Rita Liljeström genomförde 1966 innehållsanalyser på 350 populära barnböcker och 
fann att flickorna yttrade sig känslomässigt mer än dubbelt så ofta som pojkarna. Man 
analyserade huvudpersonernas repliker genom att dela in dem i positiva känslorepliker, 
sakliga, initiativrepliker, sakliga frågerepliker och negativa känslorepliker. I de 
undersökta böckerna yttrades dubbelt så många av de känsloladdade replikerna av 
flickor som av pojkar. Av de sakliga replikerna kom omvänt nästan dubbelt så många 
från pojkar. Undersökningen visar också att pojkarnas känslouttryck nästan helt bestod i 
aggressivitet medan flickornas känsla i nästan vartannat fall var ömhet. (Åberg, J-O. 
1979, s 57) 
 
Författaren Lennart Hellsing efterlyste 1964 i tidskriften Ord och bild (1964: 5) en mor 
som ror och en far som syr. Artikeln handlar om traditionella könsrollsmönster i 
skolböcker. Hellsing hade då själv skrivit en gemensam litteratur för både pojkar och 
flickor, något som då var lite ovanligt. (Toijer Nilsson, Y. 1978 s 19) Lennart Hellsing 
har sammanfattat sin syn på barnbokens huvuduppgifter i fyra punkter: 
 
1. Att lära barnet behärska språket. 
2. Att orientera barnet i tiden och rummet. 
3. Att orientera barnet socialt, dvs. bygga upp önskvärda föreställningar om den 

enskildes förhållanden till sin omgivning, berätta om relationer mellan oss 
människor. 

4. Att påverka barnet mer direkt, att aktivisera själva livskänslan.  
(Hellsing, L. 1963, Tankar om barnlitteraturen s.18)   
 
Kari Skjønsberg skriver i boken Kjønnsrollemønster i skandinaviske barne- og 
ungdomsbøker att litteratur för barn och ungdomar alltid varit ett mer eller mindre 
medvetet sätt att lära barn vad som förväntas av dem i sina respektive roller. (1977, s. 
15) År 1972 undersökte Skjønsberg barnböcker utgivna fram till 1961, med avseende på 
hur pojkar och flickor i böckerna förhöll sig till familj, hem, skola, kamrater och världen 
utanför. Hon fann att böckerna inte direkt talar om hur man bör vara som flicka eller 
pojke, däremot kan huvudpersonerna verka som identifikationsobjekt och därmed 
indirekt lära ut könsroller. Den övergripande slutsats Skjønsberg drar är att böcker som 
bidrar till att orientera barn i samhället, oftast också befäster det sociala mönstret. Hon 
har senare följt upp analysen med tonvikt på 70-talets barnböcker. Trots denna tids 
könsrollsdebatt tyckte hon sig inte finna någon radikal förändring. Karaktärsdrag som 
tidigare knöts till könen bestod även om personerna satts i nya problemsituationer.  
Pojkarna är inriktade på handling och saker, medan flickorna är orienterade mot känslor 
och relationer. (Skjønsberg, 1977) 
 
Även utomlands uppmärksammades de stereotypa rollerna i barnböckerna. Anthony 
Giddens, professor i sociologi vid universitetet i Cambridge och numera rektor vid 
London School of Economics and Political Science, tar i boken Sociologi upp en 
könsrollsstudie av barnlitteratur som Lenore Weitzman m.fl. genomförde 1972, där det 
framkom stora skillnader mellan hur flickor och pojkar framställdes och den 
exponeringstid som de hade i böckerna. Det visade sig att pojkar var mycket mer 
frekvent förekommande i böckerna. Andra resultat från denna studie var att pojkar i 
barnböckerna oftast befann sig i äventyrsinriktade utomhusaktiviteter och beskrevs som 
självständiga och starka. Samma studie belyser även att flickor och kvinnor i 
barnböckerna skildrades som mer passiva i olika inomhusaktiviteter där de ägnade sig åt 
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matlagning, städning, tog hand om männen eller väntade på att dessa skulle återvända 
till hemmet. (Giddens, A. 2003, s. 246) Det har gått över trettio år (1972) sedan 
Weitzman, Eifler, Hokada och Ross gjorde denna klassiska studie. Undersökningen som 
publicerades i American Journal of Sociology, gjordes på bilderböcker som vunnit det 
så kallade ”Caldecott Medal” mellan åren 1967 och 1971. Det visade sig som sagt att 
kvinnor i böckerna var mycket underrepresenterade och att i nästan var tredje bok 
saknades kvinnliga karaktärer överhuvudtaget.  (Weitzman L., Eifler, D., Hokada, E., & 
Ross, C. 1972  Sex-role socialization in picture books for preschool children. s.1125-
1150) Efter den här undersökningen gjordes har Weitzman och de andra med jämna 
mellanrum följt upp resultaten med nya studier. Mer om detta i nästa avsnitt. 
 
Dick and Jane as Victims - sex stereotyping in Children’s Readers (1972) är en studie 
gjord av New Jersey- avdelningen av National Organization for Women. De undersökte 
134 läseböcker för ”elementary school” och fann att berättelser som främst handlar om 
pojkar respektive flickor är 5:2. Vuxna män förekom tre gånger så ofta som vuxna 
kvinnor.  Modiga och intelligenta pojkar förekom fyra gånger så ofta som modiga och 
intelligenta flickor. Pojkarna framställdes som självständiga och flickorna lekte oftast 
med någon och de var sällan ensamma. Flickorna ägnade mycket tid åt sitt utseende 
med avsikt att se vårdade och vackra ut, flickorna visade också rädsla tre gånger så ofta 
som pojkarna. Pojkar måste däremot ofta bekämpa både rädsla och gråt. De fann också 
att pojkarna framställdes som aggressiva och att flickorna ofta blev offer för deras 
aggression. I böckerna förekom 147 olika yrken som innehades av pojkar och endast 27 
yrken för flickor. Studien visar även att flickor förväntas göra tråkigt rutinarbete, medan 
pojkar får mycket beröm om de utför sådant arbete. Pojkar befinner sig ofta i olika 
tävlingsinriktade aktiviteter. Studien pekade på att pappor, i motsats till mammor, ofta 
beskrevs som att de gjorde roliga saker med barnen, samt att många aktiviteter som 
pappor gör tillsammans med barnen inte uppskattades av mammorna eftersom det t ex 
smutsade ner hemmet. (Women on Words and Images (group)1972  Dick and Jane as 
Victims: Sex Stereotyping in Children’s Readers, Westman Berg, K.(red.) 1976 s.29-
32.) 
 
1976 kom en undersökning vid namn A Content-Analysis of Selected Picture Books 
Examining the Portrayal of Sex-Roles and Representation of Males and Females 
skriven av Stephanie La Dow som baseras på analyser av 125 bilderböcker vad gäller 
antalet representerade kvinnor/män samt deras aktiviteter och roller. Resultatet visar att 
både män och kvinnor i böckerna är begränsade till stereotyper. 40 procent av bilderna 
innehöll bara män medan motsvarande siffra för kvinnorna var 11 procent. 57 procent 
av huvudpersonerna var män och bara 13 procent var kvinnor.  
 
Eftersom forskningen omkring barnböckerna visade på sådana tydliga resultat om 
ojämlikhet började en del författare skriva direkta programböcker för barn. Detta för att 
kunna påverka och rent praktiskt råda bot på snedfördelningen i böckerna. Exempelvis 
skrev Barbro Werkmäster 1974 barnboken Visst kan tjejer! för att, som hon uttryckte 
det, översätta kvinnokampen till barnens värld (Toijer Nilsson, Y. 1978 s. 20). En annan 
sådan bok är Mamman och pappan som gjorde arbetsbyte av Sonja Åkesson. Dessa 
böcker har dock möts av en del kritik och bland annat sägs de vara svårtillgängliga och 
fångar inte lätt ett barn intresse. Sonja Åkessons bok handlar om föräldrar som är låsta i 
traditionella roller och forskarna uppmärksammade även de tidigt föräldrarnas situation 
i barnboken. Många ställde frågan om det i det moderna samhället fanns en mor som 
alltid är på plats i hemmet för att ta hand om man och barn. Kerstin Thorvall var en av 
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författarna som starkt ifrågasatte det hon benämnde som ”tomtebolyckan” och efterlyste 
barnböcker som skulle spegla verkligheten på ett mer realistiskt vis. Hon menade att 
alla mammor inte är bullbakande hemmafruar utan många är trötta när de kommer hem 
efter en arbetsdag vilket vanligen inte skildras i barnlitteraturen. Hon skrev även själv 
en barnbok, Mamma, var är du? (1972) om en mamma som låser in sig på ett rum för 
att slippa sina barn (Toijer Nilsson Y. 1978 s. 26-29, s.205) 
 
En hyllad författare både bland kritiker och bland läsekrets är Gunilla Bergström som 
1972 gav ut sin första bok om Alfons Åberg. Där lever pojken Alfons tillsammans med 
sin pappa och i frånvaro av en mamma, en mycket ovanlig skildring.  Bergström säger 
att hon blivit direkt påverkad av Liljeström som hon hade haft som lärare i sociologi. 
Medvetet skapade hon därför nya mönsterbilder och gjorde männen mer synliga i 
småbarnsböckerna. Hon menade att barn som allt som oftast är hemma med sin mamma 
hela dagen behöver se att hushållssysslor och barnavård inte bara är typiskt kvinnliga 
sysslor. Dessutom behöver de barn som lever med sin pappa se att de inte är ensamma 
om dessa förhållanden (Toijer Nilsson, Y. 1978 s.108). Liljeström tog också upp den 
här problematiken i boken Uppväxtvillkor: samspelet mellan vuxna och barn i ett 
föränderligt samhälle (1973). Där skriver hon om det faderslösa samhället och om faran 
för barn att växa upp utan män och manliga förebilder 
 
 
2.2 Genomslag eller en debatt som dog? 1980-talet och framåt 
 
 
När jag går igenom vad som skrivits tidigare och vilka forskningsrapporter som finns 
inom detta ämne finner jag att mycket av materialet är uppåt 30 år gammalt. Det 
material och de böcker som jag till en början läste för att ringa in området var nästan 
alla skrivna på 70-talet. Debatten från dessa år framställs som livlig och genomgripande 
för hela samhället och den rika publiceringen visar onekligen på detta. Det finns gott om 
material från Sverige men också många amerikanska, norska och danska publikationer. 
Men hur såg forskningen och debatten ut på 80-talet och hur ser förhållandena ut idag? 
 
Jag har upplevt det som svårare att få tag på material från 80- 90- eller 2000-talet. Det 
finns däremot en del forskare som intresserar sig för ämnet i framförallt USA. Även 
inom det nordiska och svenska forskningsfältet finns det några forskare som intresserar 
sig för den här typen av frågor. Lena Kåreland, Maria Nikolajeva och Boel Westin är 
alla forskare som idag bedriver forskning som rör barnlitteratur och genusfrågor. Maria 
Nikolajeva skriver dock i sin bok Bilderbokens pusselbitar (2000) att ”seriösa 
genusstudier är mycket sällsynta inom barnlitteraturforskningen och då speciellt inom 
bilderboksforskningen där de i stort sett är obefintliga.”(s.173)  
 
1988 inbjöd svenska barnboksinstitutet branschfolk att diskutera under rubriken Hur 
mår den svenska barnboken? En debattartikel i Dagens nyheter (6/3-88) handlade om 
hur förfärande liten del av barnböckerna som handlade om flickor, och där de var med, 
vilken begränsad roll de hade. Från att i slutet på 70-talet diskuterat avsaknaden av 
vuxna manliga förebilder i barnboken vände nu diskussionen och kom i stället att 
handla om dominansen av män och pojkar. Journalisten Bengt Nilsson beskrev i artikeln 
hur han läst bilderböcker för sin treåriga dotter och upptäckt denna avsaknad av flickor, 
och framförallt allt handlingskraftiga och företagsamma tjejer. Han menade att det stod 
om pojken, pappan, gubben, jägaren, bonden, hunden som var en han och kaninen som 
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var en han. Nilsson skrev också att han läst böcker för sin dotter utan att avslöja könet 
på figuren i berättelsen.  
 

Efteråt har jag frågat henne om hon tror att den där kaninen som tog hand om sitt lilla 
hjälplösa syskon var en pojke eller flicka. Om syskonkaninen var en flicka eller pojke. 
Om den finurliga katten som alltid klarar skivan är pojke eller flicka. Min dotter 
Amanda svarar alltid rätt. 

 
Nilsson menade att hon redan vet att de som är företagsamma, utåtriktade och djärva är 
pojkar. De som gråter och är ängsliga och ska beskyddas är flickor. Efter denna mycket 
debatterade artikel gjorde Dagens Nyheter en genomgång av nya svenska bilderböcker 
och fann att mindre än 20 % av böckerna hade flickor som huvudpersoner. Pojkarna och 
även djuren av hankön var i stark majoritet.  
 
1995 gjorde pedagogikstudenterna Berit Schaub och Helen Svensson en studie av 19 
bilderböcker i C-uppsatsen Könsroller och barnböcker. Deras undersökning granskar 
90-talets barnböcker ur ett könsrollsperspektiv där speciellt huvudrollsinnehavarens 
aktiviteter lyfts fram. De fann att flickornas situation var betydligt mer ”traditionell” än 
pojkarnas. De vuxna i böckerna visade i överlag på mycket fastlåsta könsrollsmönster 
och i de böcker där en flicka är huvudperson är papporna till stor del frånvarande. I 
samband med detta genomfördes även en enkätundersökning med frågor till 
daghemsbarn om deras framtida yrkesval. Där visade däremot undersökningen att 
flickorna inte var lika bundna vid traditionellt kvinnliga arbeten som pojkarna var vid 
traditionellt manliga arbeten. Detta kan enligt Schaub och Svensson tyda på att flickor 
är mer vana att anpassa sig i en mängd olika situationer medan pojkarna alltid står som 
norm. (Schaub & Svensson 1995)    
 
Lena Kåreland, docent vid litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, har flitigt 
bedrivit forskning om hur genus konstitueras i barn- och ungdomslitteraturen. Från 
2002 ledde Kåreland ett projekt som kallades Genusperspektiv på barn- och 
ungdomslitteratur i skolan. Projektet finansierades av medel från Vetenskapsrådets 
utbildningsvetenskapliga kommitté och bland annat litteraturvetare och pedagoger var 
inblandade. Pojkars och flickors läsning i förskola och skola undersöktes med 
utgångspunkt från enkäter och intervjuer riktade till både lärare och elever. Avsikten var 
att kartlägga urvalet av skönlitteratur. Även frågor rörande genusaspekternas betydelse 
vid lärarens val av litteratur tas upp. De skönlitterära texter som läses i förskola och 
skola analyserades främst med inriktning på hur genus konstrueras. Arbetet resulterade i 
arbetet Modig och stark- eller ligga lågt. Skönlitteratur och genus i skolan och 
förskolan. Boken diskuterar vilken syn pedagoger i skola och förskola har på 
litteraturens roll, vilka läspreferenser barnen själva har, vilka genusmönster som kan 
urskiljas i böckerna och hur läsandet påverkar barns syn på kön. Boken är uppdelad i tre 
delar och den första delen behandlar litteraturen i förskolan medan den andra delen tar 
upp litteraturen i de tidiga skolåren. Den tredje delen ägnas åt ungdomslitteraturen. 
(2005) 
 
Att barn som idag ska lära sig läsa möts av busiga, stökiga och idérika pojkar och 
flickor som är snälla, tysta och tar hand om andra är en bild som enligt Johanna Jensen 
och Elin Magnusson är vanlig. Detta konstaterar de i sitt examensjobb vid 
Lärarhögskolan i Stockholm. De har analyserat text och bild i fyra barnböcker som ofta 
används som läromedel i svenska för årskurs ett och trots att tre av fyra böcker var 
utgivna efter 1995 lämnade böckerna en hel del att önska ur ett genusperspektiv. I 
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undersökningen har de gått igenom texter och bilder och sett vilka yrken de vuxna 
männen och kvinnorna har och hur flickor respektive pojkar framställs. De har också 
intervjuat fyra barn som går i första klass. Då de tillfrågas vad som kännetecknar en 
pojke respektive flicka blir svaren ”Tjejer får mindre skäll än killarna, Killar försöker 
alltid vara lite coola och killar är mer självsäkra” medan ”Flickor har långt hår och så 
håller de inte på att bråka”. På frågan om det finns något som pojkar kan göra som inte 
flickor kan, svarar sjuåriga Disa att ”Pojkar kan inte sminka sig och ha glittriga saker 
som jag” och ”Flickor kan inte springa omkring och busa.” Det är således väldigt tydligt 
att både flickor och pojkar upprätthåller den norm som finns i samhället och de böcker 
de analyserat och som eleverna får läsa i skolan gör inget för att bryta normen. Tvärtom 
förstärker de bilden av hur pojkar och flickor förväntas vara. (Larsson, J. 2004, 
Lärarstudenten nr. 6, Aktiva killar och tysta flickor lär eleverna läsa. 2006-03-27) 
 
Kristin Hallberg behandlar i antologin Läs mig, sluka mig ”flickskildringen” i några 
välkända svenska barnböcker utgivna mellan 1945 och 1995. Hallberg visar att ett 
återkommande tema i barnböcker om flickor handlar om att klä ut sig, ofta till prinsessa. 
Hon menar att det som flicka handlar om att lära sig iscensätta sig själv som flicka eller 
kvinna, och att det ytterst handlar om utseende. Det gäller att passa in i den bilden, eller 
rollen, för att bli accepterad. I många så väl äldre som moderna texter fungerar 
prinsessidealet som en underförstådd norm som texten tar spjärn mot. (1998, s. 102-
107). 
 
Hanna Sveen doktorerade i början av 2006 vid engelska institutionen i Uppsala med 
avhandlingen Honourable or highly sexed - adjectival descriptions of male and female 
character in Victorian and contemporary childrens fiction. Genom att jämföra adjektiv 
för pojkar, flickor, män och kvinnor har Sveen undersökt skillnader mellan hur manliga 
och kvinnliga gestalter beskrivs barnlitteraturen under sent 1900-tal jämfört med under 
viktorianskt 1800-tal. Hon har kommit fram till att vikten av att beskriva utseendet har 
ökat både bland män och bland kvinnor. De traditionella könsrollerna var däremot 
viktigare i den viktorianska barnlitteraturen och man idealiserade också karaktärerna för 
att ge positiva förebilder åt sina läsare. Hon menar att det i dagens barnböcker är mer 
tillåtet med negativa egenskaper och handlingar oavsett kön.  
 
BHS-studenterna Cecilia Nilsson och Tanja Nilsson gick 2006 upp med sin 
magisteruppsats Småbarnslitteratur sedd ur ett genusperspektiv. Utifrån 
frågeställningen ”förmedlas typiska genusstereotyper i ett urval småbarnsböcker vid 
folkbibliotek?” undersöks böcker för barn 0-3 år. Resultatet visar att könsstereotyper 
förmedlas genom den litteratur som är till för de minsta barnen vid folkbibliotek. Det 
finns betydligt fler böcker med pojkar ensamma i huvudrollen än flickor. Pojkar tillåts 
vara busigare och vildare och får inte lika många förmaningar. Flickor däremot är 
lugnare, snällare, känsligare och får förmaningar om de försöker bryta dessa mönster. 
Det är inte bara i uppträdandet som det finns skillnader. Även i klädfärgerna skiljs 
pojkar och flickor åt. Nästan inga pojkar har kläder som på minsta sätt skulle kunna tas 
för flickkläder.  
 
I mitt arbete att ta fram modern forskning har jag upptäckt att det på universiteten i 
USA finns ett stort antal exempel på större undersökningar vad gäller barnböcker och 
genus. Många bygger vidare på den forskning Weitzman et.al gjorde i början av 1970-
talet. 
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I artikeln The liberal bias in feminist social science research on children´s books menar 
Roger Clark, Heidi Kulkin och Liam Clancy  att artikeln av bland annat Leonore 
Weitzman från 1972 som jag nämnde tidigare har haft stor betydelse för den 
amerikanska feministiska forskningen. De tillskriver även att Weitzmans undersökning 
även hjälpt till att öka medvetenheten hos bokförlag, lärare och föräldrar. Detta låter 
kanske lite överdrivet, men författarna menar dock att en artikel som publicerades på 
tidigt 1970-tal och fortfarande refereras till idag inom den amerikanska feministiska 
forskningen har en oerhört stor betydelse. (Clark, B., Higonnet, M. 1999 Girls, boys, 
books, toys – gender in children´s literature and culture) 
 
En undersökning som visade på att vissa förändringar hade skett var Williams et al. 
(1987). Studien undersökte Caldecott vinnare mellan 1980 och 1985. De visade att det 
hade blivit färre böcker som inte innehöll några kvinnliga karaktärer och det hade blivit 
fler böcker med kvinnliga huvudpersoner. Fler kvinnor skildrades aktiva och utomhus 
men endast en bok visade på en yrkesarbetande mamma. Trots vissa förändringar 
beskrevs dock både de kvinnliga och manliga karaktärerna stereotypt. (Sex role 
socialization in picture books: An update. Social Science Quarterly 68 s. 148-156) 
 
Kortenhaus and Demarest (1993) undersökte hundrafemtio barnböcker från 1940 till 
1980. 45 av dessa var Caldecott vinnare. Det visade sig dock vara väldigt liten skillnad 
mellan de som vunnit priset och de som inte gjort det. Överhuvudtaget visade resultatet 
likheter med tidigare studier. Könsrepresentationen mellan kvinnor och män blev mer 
jämlik men beskrivningarna fortsatte att skildras stereotypt. (Gender role stereotyping in 
children’s literature: An update. Sex Roles 28(3/4) s. 219-232) 
 
Två exempel på stora undersökning från senare år är May M. Naraharas rapport om 
stereotypa könsroller i barnböcker och Angela och Mark Goodens undersökning från 
2001. Narahara presenterade 1998 en omfattande forskning som visar hur ”gender 
stereotypes and sexism in picture books affect the development of gender identity in 
young children”. Narahara menar att bilderböckerna befäster sociala roller i en period i 
livet när man lär mycket om livet och är känslig för påverkan. Undersökningen visar 
också att de stereotypa beskrivningarna har minskat i böckerna under 90-talet, men de är 
ändå långt ifrån borta. (Narahara, M. 1998a) Narahara som arbetar vid University of 
California har även skrivit en rapport med samma tema fast med lärares val av litteratur 
i fokus. Studien visar att i de barnböcker förskolelärare läser regelbundet innehar i hela 
75 % av fallen en pojke eller man huvudrollen. Rapporten visar att lärare måste vara 
mer kritiska i sitt val av litteratur för barn och undvika dem som innefattar allt för 
könsstereotypa roller. Hon skriver också om universitetens ansvar att peka på och lära 
blivande lärare att se uppenbara och dolda fällor vad gäller detta i barnlitteratur. 
(Narahara, M. 1998b) 
 
Angela  och Mark Gooden analyserade 83 stycken barnböcker utgivna mellan 1995 och 
1999. De undersökte genusaspekter på huvudpersoner, illustrationer och titlar och 
resultatet visar att antal kvinnor som huvudkaraktärer hade ökat gentemot tidigare 
undersökningar. Bland annat jämför de sitt resultat med la Dow´s undersökning från 
1970-talet. Även om antal kvinnliga huvudkaraktärer ökat är genus framställningen 
tämligen stereotyp fortfarande. (2001 Gender Representation in Notable Children's 
Picture Books. s. 1995-1999.) 
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3. Teoretiska perspektiv 
 
 
Inom litteraturvetenskapen finns det en inriktning som förklarar litterära företeelser mot 
bakgrund av samhällsförhållanden av olika slag. Denna inriktning kallas 
litteratursociologi och återfinns bland annat inom programmet för Biblioteks- och 
informationsvetenskap på Högskolan i Borås. (Biblioteks- och informationsvetenskap, 
kollegium 1; Bibliotek, kultur och information i ett samhällsperspektiv, 41–60 poäng, 
Litteraturen och samhället, Högskolan i Borås) Mitt arbete tar sin teoretiska 
utgångspunkt i litteratursociologi kombinerat med genusteori.  
 
Jag tänker i detta kapitel presentera de teoretiska utgångspunkterna genom att först 
beskriva litteratursociologins grunder lite närmare och då främst presentera två aspekter 
av forskningsområdet närmare. Sedan kommer jag att ta upp feminism och genusteori 
och redogöra för några olika ingångar till ämnet. Därefter kommer jag tydligt klargöra 
hur dessa teorier kan appliceras och vara till min hjälp i uppsatsarbetet och för läsningen 
av undersökningens resultat. Jag beskriver också några för uppsatsen viktiga begrepp. 
 
 
3.1 Litteratursociologi 
 
 
Litteratursociologins forskningsansatser kan ses som en strävan att systematiskt 
analysera relationerna mellan skönlitteratur och samhälle. Jan-Olof Åberg, fil dr. och 
universitetslektor i Karlstad, beskriver hur man kan urskilja åtminstone tre tillfällen där 
sociologisk kunskap kan tillföra något till litteraturanalys.  
 

• Kunskapen om de faktiska samhällsförhållandena kan tjäna som bakgrund till 
tolkning av litterära verk. 

• Kunskap om de grundläggande principer och samhällsvillkor som gäller för 
samhälleligt liv. 

• Kunskap om hur det sociologiska perspektivet kan ses som instrument att närma 
sig grundläggande mänskliga problem. (Åberg, J-O. 1979, Sociologiska aspekter 
på barnlitteraturen - en litteraturgenomgång. s. 6)  

 
Denna kunskap om samhällets relation till litteraturen och hur den kan användas och 
vad den innebär kan förtydligas ytterligare genom att man delar upp forskningsområdet 
i tre underområden. Jag använder mig av definitioner hämtade från Johan Svedjedal 
(1996), professor i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. Svedjedal som kan 
räknas som en av Sveriges mest betydelsefulla forskare på området, (tog för övrigt 
bibliotekarieexamen vid BHS 1983) beskriver det litteratursociologiska perspektivet i 
uppsatsen med samma namn. Han menar att man kan dela upp området i tre olika 
aspekter. Dels kan man ta sin utgångspunkt i samhället i litteraturen och främst 
beskriva hur skönlitteraturen skildrar samhället. Vilken bild boken ger av ett samhälle 
och i vilken grad denna bild skapar samhälliga identiteter. Det andra området beskriver 
litteraturen i samhället, ”hur skönlitteraturen fungerar som politisk kraft och förmedlare 
av idéer”. (2. Litteraturen i samhället) Ett tredje område är litteraturens yttre villkor, 
t.ex. förlagsmarknaden.    
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Resonemanget som min uppsats bygger på återfinns främst i det förstnämnda 
perspektivet men också i det närliggande andra perspektivet. Tesen blir att de 
värderingar och könsrollsmönster vilka vårt sociala liv vilar på reproduceras i 
bilderboken, vilket gör att barnet i sin tur bär med sig, och i förlängningen, för dessa 
värderingar vidare. Jag presenterar därför nedan denna aspekt av litteratursociologin 
närmare. 
 
 
3.1.1 Samhället speglas i litteraturen och litteraturen påverkar samhället 
 
Skönlitteraturen skildrar samhället och avbildar ofta en igenkännlig verklighet som i sin 
tur också hjälper till att skapa bilden av ett samhälle, som det ser ut eller bör se ut. På 
detta sätt ser jag litteraturen som en medskapare av våra samhälleliga identiteter. 
Genom att läsa lär vi oss hur andra människor agerar och man kan identifiera sig med, 
eller ta avstånd från, karaktärerna i boken och utifrån dessa skapa en identitet i 
samklang med bokens personregister. Detta gäller inte minst små barn som tar efter 
andra för att lära sig om livet. 
 
Att se litteraturen som en produkt av samhället kan benämnas som en ”speglingsteori”. 
Detta innebär att man relaterar någon eller några aspekter av litteraturens innehåll till 
någon eller några aspekter av det samhälle där den tillkommit. Peder Hård af Segerstad, 
fil.dr. och docent i sociologi vid Uppsala universitet, beskriver tre varianter av 
speglingsteorin. Den första är grundad på Marx tes om de materiella och ekonomiska 
förhållandenas inflytande på samhällets överbyggnad av sociala och politiska 
institutioner. En annan idé är att samhällets ”inre väsen” eller grundläggande 
världsåskådning återspeglas i litteraturen. Den tredje utgår från att litteraturen speglar 
vissa livsvärden och moraliska idéer. (Hård af Segerstad, P. 1974, Litteratursociologi: 
ett bidrag till ämnets teoriutveckling. s.101) 
 
Man kan säga att litteraturen som vara och som social institution speglar grundläggande 
ekonomiska och politiska strukturer, liksom att den speglar intentioner hos grupper och 
organisationer. Oftast kan man säga att det samhälle litteraturen speglar är ”ett uttryck 
för verklighet och värden hos (oftast) de övre skikten” (Åberg, J-O. 1979, s. 7). Det kan 
handla om ekonomiskt övertag men också i form av makt kopplat till kön. Det kan 
också vara värt att uppmärksamma att huvudpersonens klassposition i regel är 
densamma som författarens, något som Svedjedal beskriver i artikeln ”Finns det en 
borgerlig litteratur?” (1998) Författaren, och i och med det även huvudpersonen, har 
därför ofta akademisk bakgrund, ett konstnärligt yrke eller ett tjänstemannayrke. 
Samhället speglas därmed i boken och boken påverkar i sin tur samhället och därmed 
individen.  
 
Speglingsteorin diskuterar oftast ekonomiska, politiska och ideologiska strukturers 
påverkan på litteratur eller konst. I min uppsats om genus och könsstrukturella 
skillnader ser jag därför den sistnämnda punkten som Segerstad beskriver som mest 
relevant, ”Litteraturen speglar vissa livsvärden och moraliska idéer”. Att det socialt 
konstruerade könet har blivit så starkt förknippat med det biologiska kan också ses som 
ett uttryck för att de egenskaper vi förknippar med ett visst kön är en del av 
västerlandets ”världsåskådning”. 
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3.1.2 Hur litteratur påverkar läsaren 
 
Viken bild ger boken av ett samhälle och i vilken grad skapar denna bild samhälliga 
identiteter? I vilken grad påverkar litteraturen sina läsare? Hur påverkar bilderboken 
barnen? 
 
Inom litteratursociologin brukar man kalla studier av hur böcker påverkar läsaren för 
receptionsforskning. Ofta undersöker man hur en bok eller författare tas emot av 
litteraturkritiker och publik eller hur en speciell text eller genre uppfattas av en viss 
grupp människor. Det kan vara värt att nämna några ord om receptionsteori även om jag 
själv inte kommer att göra någon sådan undersökning. Jag väljer istället att förlita mig 
på vad andra kommit fram till.  
 
Barn är den grupp som läser och besöker biblioteken mest. I Barnbarometern 
2002/2003 konstateras att 74 procent av 3–8-åringarna läst eller tittat i en bok en 
genomsnittlig dag och 88 procent har läst den senaste veckan, även högläsning av vuxen 
har räknats här. (Lund, A. 2003, s.7)

 
Det är även 88 procent av 3–8-årigarna som har 

varit på biblioteket det senaste året.(Lund, A. 2003, s.19) Barn läser följaktligen mycket 
och ofta, men i vilken mån påverkas de av böckerna?  
 
Göte Klingberg, professor i pedagogik 1978-1984 vid Lunds universitet, ställer sig 
tveksam till barnlitteraturens möjligheter till attitydbildning och menar att den 
vanligaste uppfattningen är att litteraturen mest fungerar som förstärkning av redan 
existerande attityder. (Barn och ungdomslitteraturen, 1970, s 270)  
 
En som däremot betonar bilderböckers betydelse för hur små barn utvecklar sin identitet 
och för hur de socialiseras är författaren Lennart Hellsing. Bland annat skriver han i sin 
bok Tankar om barnlitteratur (1963) att äldre böcker och barnboksklassiker kan vara 
olämplig läsning då de ofta innehåller starkt stereotypa skildringar av kön och etnicitet. 
Han menar att barn är väldigt påverkbara och i läsning av äldre böcker med förlegade 
eller allt för stereotypa värderingar saknar barn det historiska perspektivet som vuxna 
har. (Hellsing, 1963, s. 61-66).  
 
Bo Møhl och May Schack skildrar i boken När barn läser - litteraturupplevelse och 
fantasi hur barn upplever litteratur. De delar in barnlitteraturen i fyra olika funktioner 
som svarar mot olika behov som läsningen fyller; underhållning och 
fascinationsmedium, terapi, medel för barnets utveckling samt information och 
didaktiskt medel. Vad det gäller boken som information och didaktiskt medel menar de 
att boken fungerar som ett fönster ut mot samhället och bidrar till att ge barnet en 
fördjupad förståelse av omvärlden. Vidare menar de att vad barnet lär sig av en bok 
beror på vilken motivation det har för att ta till sig den information som förmedlas. 
Motivationen ökar om barnet kan identifiera sig med det som boken handlar om. (1981, 
s.104)  
 
Möjligen presenterar de här en mer aktivt undervisande syn än de underliggande 
attityder som jag ämnar undersöka. Det är viktigt att göra skillnad på direkt uppfostran 
eller undervisning och underliggande attityder som bidrar till något som brukar kallas 
socialisering. Socialisering innebär att man präglas av strukturer, sociala och kulturella 
normer och värderingar, som finns i samhället. De första åren i livet är speciellt viktiga 
då det inte bara gäller att lära sig att gå utan också för att lära sig sociala och kulturella 
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koder. Främst är det föräldrar och andra vuxna i barnets närhet som överför värderingar, 
normer och beteendemönster till barnet. Utöver föräldrar är till exempel skolan, 
kompisar, böcker, Tv och reklam viktiga socialisationsagenter.  
 
Receptionsforskningen och hur samhällets roll i litteraturen påverkar läsaren är en del 
av litteratursociologin som jag ser som tätt förenad med genusteorins syn på samhället 
som en medskapare av våra samhälliga könsidentiteter. Mer om socialisation som 
begrepp kommer jag att återkomma till på sidan 18 avsnitt 3.3.2. 
 
 
 3.2 Feministisk teori 
 
 
Att studera litteraturen som en del av samhället, som jag beskrivit ovan, kan man 
naturligtvis göra från många olika utgångspunkter. Vilken utgångspunkt man tar handlar 
ofta om vilken världsåskådning eller syn på samhället man har.  En utgångspunkt är att 
ta avstamp i den feministiska teorin vilket jag kommer att göra. Närmare bestämt utgår 
jag ifrån genusteori, en inriktning av den feministiska teorin. 
 
Under de senaste 40 åren har frågor om makt och kön successivt inkluderats i de flesta 
forskningsområden och discipliner inom den akademiska världen. Den feministiska 
forskningen har allt sedan slutet av 1960-talet när den etablerade sig vid universitet och 
högskola utvecklats och feministisk teori uppfattas och får naturligtvis olika innebörd 
beroende på ämne, disciplin och historiskt och geografiskt sammanhang. Man brukar 
därför inte prata om en feministisk teori, utan många olika inriktningar har bildats.  
 
Den övergripande gemensamma referensramen för feministisk forskning är att den ser 
könet och maktförhållandet mellan kvinnor och män som en avgörande samhällelig 
organisationsprincip. Utgångspunkten är att vi lever i ett patriarkalt samhälle vilket 
underordnar kvinnan och upphöjer mannen till norm. Feministisk forskning har en 
strävan efter att bryta dessa mönster som håller könsmaktshierarkin vid liv. För att 
kunna förstå och förklara den sociala verkligheten är det, enligt feministisk teori, av 
central betydelse att se vad kön och social ojämlikhet som grundas på kön innebär för 
såväl övergripande samhällsstrukturer som de enskilda människornas handlande.  
(Månsson, P. 1991, Moderna samhällsteorier traditioner, riktningar, teoretiker. s. 221; 
Alvesson M. & Sköldberg, K. 1994, Tolkning och reflektion: vetenskapsfilosofi och 
kvalitativ metod. s. 287)  
 
Utöver dessa grundläggande tankar finns flera olika inriktningar som alla kan sägas stå 
under feminismens tak. Många förankrar sin feministiska kamp i politiska värderingar. 
Detta gör att man ser olika sorts problem med könsmaktshierarkin och därmed också 
olika ”lösningar” grundade på sin politiska övertygelse Jag ska dock inte gå närmare in 
på detta utan i stället förklara uppdelningen mellan särartsfeminism och likhetsfeminism 
som kan ses som den mest grundläggande skillnaden när det gäller olika feministiska 
åskådningar. Begreppen anger huruvida en yttring betonar könens inneboende likheter 
eller olikheter. Likhetsfeminism och särartsfeminism kan sägas vara paraplybegrepp 
som innefattar de flesta andra feministiska inriktningarna. De olika inriktningarna gör 
en stor och viktig skillnad i sina utgångspunkter om huruvida könsrollerna bygger på 
biologiska olikheter eller konstruerade sociala mönster. Hur vi ska gå tillväga, hur 
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mycket vi behöver förändra och vad vi bör lägga tonvikten vid är därför frågor där 
åsikterna går isär.  
 
Likhetsfeminismen, ibland även kallad konstruktivism, utgår från att våra könsroller 
som upprätthåller hierarkin mellan män och kvinnor är konstruktioner av kulturen 
snarare än naturen. Skillnaderna mellan könen är sociala konstruktioner och därmed 
också kulturberoende. "Man föds inte till kvinna, man blir det" som Simone de Beauvoir 
uttryckte det (Det andra könet 2002, s. 162). "Olika, men jämlika" är däremot parollen 
för de särartsinriktade feminister som, till skillnad från de likhetsinriktade, väljer att 
fokusera på de ”biologiskt grundade” olikheterna mellan könen och arbetar därför för en 
uppvärdering av kvinnorollen snarare än en frigörelse ifrån den. Män och kvinnor bör 
enligt detta biologiska synsätt betraktas som två likvärdiga motpoler vilka kompletterar 
varandra.  (Laskar, P. 1992, Anarkafeminism s.23-24)   
 
 
3.2.1 Genusteori 
 
Likhetsfeminismen, som genusbegreppet i mångt och mycket beskriver, är 
utgångspunkten för den mesta forskningen i Sverige idag. Att tala om könsteoretisk 
forskning eller genusforskning snarare än kvinnoforskning markerar att en 
tyngdpunktsförskjutning skett och att man gått från att synliggöra kvinnor till att 
synliggöra maktstrukturer. Kvinnoforskningen var nära knuten till kvinnorörelsen och 
visade hur det som kvinnor är och gör i hög grad representeras av tystnad och 
osynlighet i det offentliga livet och hur denna tystnad återskapas i den vetenskapliga 
världen i form av stora outforskade områden. Jag kommer inte att gå in på 
kvinnoforskningens historik närmare utan nöjer mig med att presentera mina 
utgångspunkter i genusteorin.  
 
Genussystemets bärande principer kan formuleras i två punkter: 
 

• Genus används istället för kön för att påpeka könsrollerna som socialt skapade 
och inte biologiskt.   

• Det är mannen som anses vara norm. (Hirdman, Y. 1987, Maktbegreppet: Makt 
och kön s.188)  

 
Det är viktigt att skilja på begreppen kön och genus, där kön motsvarar det biologiska 
könet medan genus står för det sociala. Genus är alltså inte det faktum att män och 
kvinnor är biologiskt olika, utan genus påverkas av sociala konstruktioner som formar 
oss individuellt och kollektivt. Genussystemet kan ses som ett nätverk av processer, 
fenomen, föreställningar och förväntningar som genom att interagera ger ett mönster. 
Detta genusskapande är historiskt, kulturellt och geografiskt lagrade föreställningar om 
vad kvinna och man är.  
Denna process kan ske på tre nivåer. Dessa nivåer kan jämföras med samhällelig, grupp 
och individnivå. 
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• Kulturell överlagring; tankefigurer, våra genusfigurer. Detta kan ses som en 

samhällelig nivå. Hur vi i vårt samhälle föreställer oss våra genusfigurer. 
 

• Social integration; institutioner, arbetsdelning mellan könen, artefakter. Vi kan 
se t ex arbetande kvinnor som en grupp. 

 
• Socialisering; direkt inlärning. Det som barn lär sig tidigt; t ex flickor leker med 

dockor, pojkar skall inte gråta osv. Varje barn, kvinna eller man lär sig ett 
förhållningssätt som är socialt accepterat. (Hirdman, Y. 1997, Genussystemet – 
reflexioner kring kvinnors sociala underordning.  s.53) 

 
Dessa socialt konstruerade roller som begränsar såväl kvinnor som mäns liv skapas på 
alla de tre ovanstående punkterna och kan i realiteten ses mycket tydligt. 
Enligt teorin om könsmaktordningen är män fostrade att inneha den ekonomiska och 
beslutande makten i familj och samhälle. Samhällets regler är också utformade så att 
denna ordning kan upprätthållas. Män får av dessa skäl också störst makt i de 
samhälleliga organen. Denna skeva maktfördelning får naturligtvis konsekvenser för 
kvinnor då det ofta faller sig så att ägandet fördelas så att kvinnor får en mindre andel, 
samt att kvinnors insatser och egenskaper nedvärderas. Rent konkret exemplifieras detta 
i det dagliga livet, på arbetet, i kärleken, med kläder, och i språket. Vilka redskap 
används av vem? Vem skall förföra vem? Hur och när ska vi prata? Vilka kläder och 
accessoarer är tillåtna? Vilka egenskaper som traditionellt förknippas med vilket kön 
kan förklaras utifrån något som brukar kallas binära oppositioner, något jag återkommer 
till nedan. 
 
 
3.3 Särskilda teoretiska utgångspunkter och viktiga begrepp  
 
 
Jag utgår i mitt arbete från likhetsfeminismens idéer och kommer därför att se på de 
könsmönster jag finner i min undersökning som socialt konstruerade. Jag använder mig 
därför av begreppet genus vilket betonar min avsikt att uppmärksamma socialt 
konstruerade stereotypa könsroller, både mäns och kvinnors, och visa på hur genus 
konstitueras i litteraturen. Genussystemet förklarar den sociala organiseringen av könen. 
Jag benämner i mitt arbete kvinnor och mäns sätt att vara, eller kanske hellre hur de 
förväntas vara, som könsroller.  
 
Utifrån litteratursociologins (även i viss mån sociologins) tankegångar samt genusteori 
har jag bra verktyg för att studera hur, och om, ojämlikheten mellan könen speglas i 
bilderboken. Jag kan genom att använda de litteratursociologiska tankarna om 
litteraturen som en spegel av samhället få en påminnelse om att litteraturen skapas i en 
samhällig kontext. En kontext som jag, i enhet med de feministiska värderingarna, anser 
vara asymmetrisk vad det gäller maktförhållandet mellan kvinnor och män. Litteraturen 
speglar således samhällets ojämlikhet, en ojämlikhet som vi ända från barn socialiseras 
in i. 
 
Nedan förklarar jag några för uppsatsen viktiga begrepp hämtade från 
litteratursociologin samt ur genusteorin, vilka kan skapa en god grund för förståelse av 
både analys och diskussion.  
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Men, först och främst tänkte jag ge en kort ingång till vad en bilderbok är. 
 
 
3.3.1 Bilderbok 
 
Bilden har naturligtvis en stor och viktig betydelse för bilderboken. Litteraturvetaren 
Ulla Rhedin, menar att bilderboken är en bok av begränsad storlek som i skönlitterärt 
syfte vill beskriva en historia genom en konstellation av text och bilder, så att det 
figurerar minst en bild per uppslag. Rhedins utgångsdefinition av en bilderbok innefattar 
alla bilderböcker som bygger på en framställning som vilar på bilder, med eller utan 
språktext, den i förhållande till andra böcker ofta unika bok eller förpackningsform som 
man identifierar som ”bilderbok”. På detta koncept kan man sedan lägga annorlunda 
definitioner och bilderboksbegrepp som figurerar inom praktik och forskning. I många 
bilderboksdefinitioner definierar man bilderbokens särprägel som ”det lilla barnets 
första litteratur”. I Sverige har Lars Furuland, professor i litteraturvetenskap, myntat 
uttrycket att bilderboken fungerar som ”barnets första möte” med ordkonst och 
bildkonst (1992 Bilderboken - på väg mot en teori s.16). 
 
Ett sätt som används för att definiera och särskilja bilderböcker är att undersöka den 
inbördes (mängd) relationen emellan ord och bild. Ett sätt är att skilja mellan 
pekböcker, bildhistorier, bilderböcker och illustrerade småbarnsböcker. Pekböcker 
innehåller enligt detta schema enstaka bilder, utan inbördes relation eller text. I 
bildberättelsen berättar bilderna en historia men vid vissa tillfällen får bildberättelsen 
även stöd av en underordnad text. I bilderboken har tyngdpunkten gått över till texten 
(s.16). 
 
Genom bilderna i bilderboken sätts berättelsen in i en bestämd miljö och genom val av 
platser, personernas utseende och deras kläder läggs ytterligare en dimension till 
berättelsen. Genom bilderna visar illustratören hur han eller hon tycker att berättelsen 
ska uppfattas och förstås. Antingen kan bilderna bekräfta textens innehåll och då 
fungerar de i första hand som dekorativa pauser i texten. Bilderna kan också leda 
handlingen framåt och blir då stundtals överordnade texten. Ofta samspelar bild och text 
och för handlingen framåt tillsammans. Samspelet mellan bild och text är mycket viktig 
och ibland kan bilderna förhålla sig lite upproriskt eller humoristiskt till texten. De kan 
också leva ett eget liv som i till exempel Sven Nordqvists böcker om Pettson och 
Findus. Nordqvists bilder myllrar av detaljrikedom och ibland också bihistorier, 
historier som kan vara lika viktiga som den skrivna berättelsen. . ( s. 71) 
 
3.3.2 Socialisation 
 
Sociologen Anthony Giddens anser att socialisationen är en livslång utveckling där 
människans beteende skapas oavbrutet via det sociala samspelet. I skapandet av detta 
beteende sker den primära socialisationen, som jag introducerade i kapitel 2.1.2 Hur 
litteratur påverkar läsaren, under barndomen. Under detta skeende lär sig barnet de 
grundläggande mönster som utgör stommen för det framtida lärandet. Efterhand 
kommer successivt även andra socialisationsagenter att påverka barnet. Giddens menar 
att en viktig sådan är massmedier, till exempel barnböcker. (Giddens 2003, 
Socialisation s.42). På det sättet är den offentliga fostran som jag skrev att barnboken 
stod för i inledningen en del av vår socialisation in i livet. Detta stämmer även överens 
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med Hirdmans syn på socialisation (se punkt tre i Hirdmans punkter ovan). Jag 
använder mig av ordet socialisation för att beteckna den påverkan individen utsätts för 
att passa in i kulturen. Ordet socialisation betecknar den process som människan 
efterhand tillägnar sig samhällets och kulturens seder och bruk, idéer, normer, språk, 
moral och religion (Kvalheim, I. 1980, Hur barn lär sig sociala roller s. 11). En 
distinktion görs därmed mellan socialisation och uppfostran för att skilja på den 
avsiktliga påverkan som riktas mot barnet (fostran) och hela den påverkan som barnet 
från alla håll utsätts för och som vi alla lever i (socialisation).  Även om jag ovan 
beskriver uppfostran som avsiktlig så måste man komma ihåg att det i en given kultur 
finns en del gemensamma föreställningar om hur uppfostran ska ske och vilka resultat 
som är önskvärda. Man måste också komma ihåg att såväl den enskilde fostrarens 
personliga erfarenheter som de gemensamma föreställningarna har uppstått och 
utvecklats i just ett könsdifferentierat samhälle (Wernersson, I. 1983, Könsroller och 
tidiga föreställningar om yrkesval s. 37-40). Det är därför viktigt att dessa stereotypa 
roller tydliggörs där de finns och att detta i sin tur kan leda till diskussion och i 
förlängningen att alternativa könsroller skapas. Målet är att vi främst ska ses som 
människor oberoende av vårt biologiska kön.  
När man förklarar socialisation som uttryck för könsroller handlar det också mycket om 
anpassning och identitetsskapande. ”Flickor blir flickaktiga och pojkar blir pojkaktiga 
eftersom det är detta de fått beröm och uppmuntran för från omgivningen, medan 
motsatt beteende antingen har ignorerats eller straffats.” (Bjerrum Nielsen H. & 
Rudberg, M. 1991, Historien om flickor och pojkar s.11). Bjerrum Nielsen och Rudberg 
beskriver hur små flickor som i skolans bänkrader viskar två och två i stället för att delta 
i klassens diskussioner inte gör det bara för att de inte får komma till tals i klassen utan 
också för att de utan att reflektera över det beter sig som det förväntas av dem. Detta 
gäller också de pojkar som högröstat dominerar samtalet i klassen eller lekarna på 
skolgården.  De gör det inte för att de tror sig ha rätten till det i kraft av sitt kön, utan för 
att deras socialisationsprocess har orienterat dem mot den typen av beteende. (Bjerrum 
Nielsen H. & Rudberg, M. 1991, s.29) Några närmare psykologiska aspekter på 
socialisation kommer jag inte gå närmare in på utan jag nöjer mig med att påpeka att de 
finns. 
 
3.3.3 Stereotypa könsroller  
 
Användningen av ordet könsroll kan diskuteras. Kritik har riktats mot att ordet roll kan 
uppfattas som något en gång för alla fastlagt, men också som något man lätt kan kliva i 
och ur som i ett skådespel, något som bekant är betydligt mer komplicerat (Gothlin, E. 
1999, Kön eller genus? s.7). Jag väljer dock i min uppsats att arbeta med begreppet 
könsroll, som jag skrev tidigare, just som en benämning för inlärda mönster, i samma 
mening som beteckningen genus. Jag vill också påpeka att när jag använder mig av 
begreppen manligt och kvinnligt i mitt arbete är det ur en socialt konstruerad betydelse. 
Detta är viktigt att påpeka eftersom det annars kan uppfattas som ytterligare ett sätt att 
befästa de roller som kan knytas till dessa begrepp. Exempel på detta kan vara att jag i 
min analys skriver att det är ”manligt att köra bil”. Med detta menar jag att det av 
tradition har varit mannen som kört bil och att det därför är stereotypt att pappa är 
taxichaufför. Jag använder mig av ordet stereotyp, i sociologisk mening, som en 
abstrakt bild som uppstår genom att man gör ett mönster av vissa individers egenskaper 
och sedan tillämpar det mönstret på alla individer inom samma grupp, yrke, nationalitet 
eller kön. I detta sammanhang kan man också tala om klichébilder eller 
schablontänkande. (Westman Berg, K. (red.)1976, Textanalys från könsrollssynpunkt 
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s.69). När dessa stereotyper blir så snäva och ensidiga att individuella variationer nekas 
blir de ett hinder för människan. Av detta skäl används ordet stereotyp vanligen, och av 
mig, som nedsättande inom litteraturkritik.  
 
 
3.3.4 Dikotomier och genuskontrakt 
 
För att vid analys kunna använda mig av begrepp som könsroll och visa på antingen 
stereotypt eller nyanserat beskrivna kvinnor och män ska jag försöka sammanfatta de 
mönster som finns. Detta görs enklast med hjälp av dikotomier (motsatspar) eller så 
kallade binära oppositioner. Genussystemet består som jag tidigare beskrivit av två 
viktiga element, isärhållande och hierarkisering. Genusteorin menar att en viktig 
förutsättning för det ojämlika samhället är isärhållandet av män och kvinnor. Det är 
isärhållandet som gör att mannen som norm legitimeras. Att hålla isär könen vad gäller 
sysslor, platser och egenskaper leder till att samhällets hierarki befästes. Ju större 
skillnad desto starkare blir hierarkin. Ett exempel på att människors vardag och 
uppfattningar om verkligheten påverkas av detta genussystem är att studera vårt språk. 
Vanligtvis säger vi fotboll och damfotboll eller politiker och kvinnlig politiker. Ett 
annat exempel är sjuksköterska och manlig sjuksköterska. Språket avslöjar vad som är 
det normala, och vad som är avvikande. 
 
Dessa indelningar i kön har också lett till att till exempel sysslor inom familjer delas 
upp enligt en osynlig men tydlig överenskommelse, som i genusvetenskapen kallas för 
genuskontrakt. (Hirdman, Y. 1988 s.54) I praktiken innebär detta att kvinnan vanligen 
får ta hand om städning, barn och tillagning av mat medan mannens områden är bilen, 
måla om huset och sköta räkningar. Detta bottnar i att mannen tidigare förvärvsarbetade 
medan kvinnans arbete var att ta hand om hemmet. Idag förvärvsarbetar även kvinnor 
men det har dock inte, i någon högre grad, påverkat arbetsfördelningen i hemmet. Detta 
innebär också att kvinnor i allmänhet har mindre fritid än män. (Ty makten är din… 
SOU 1998:6, s.4) Genuskontrakten varierar självklart från familj till familj, men 
generellt är de tämligen lika varandra. Uppdelning ses ofta som ganska självklar, dock 
måste vi komma ihåg att förväntningarna är beroende av kultur. Förväntningarna ser 
därför inte likadana ut över hela världen. Pojkar ses i vårt samhälle som aktivare, 
busigare, mer högljudda, hjälplösa i hemarbete, samt stora och starka oavsett ålder. 
Flickorna ses i princip som pojkarnas motsatser; de förväntas vara mer självständiga i 
hemmet och att sköta sig själva tidigare, vara mindre fysiskt aktiva och mer tystlåtna av 
en "naturlig" blygsel. 
 
På följande sida finns en sammanfattning av de uppfattningar som kan finnas på oss 
beroende på kön.
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Vi kan sammanfatta bilden och de uppfattningar eller ord som beskriver hur män och 
kvinnor ”ska” vara i form av en tabell på detta sätt: 
 
Kvinnor   Män 
emotionell   rationell 
intimitet   aktivitet 
från relation till aktivitet  från aktivitet till relation 
förtrolighet ger bekräftelse  prestation ger bekräftelse 
relationsbenägen  maktkampsbenägen 
aggressionshämmade  våldsamma 
underrepresentation   överrepresentation 
familj    arbete 
låg status      hög status 
ingen auktoritet   auktoritet 
passiv   aktiv 
labil   stabil 
beroende   oberoende 
obeslutsam   resolut 
tvåsamhet   grupp 
erkänner känslor  förnekar känslor   
privat sfär   offentlig sfär 
känsla    förnuft 
personorienterad  sakintresserad 
utseende   karaktär 
vackra   starka 
 
(Termerna fritt översatta från van Zoonen, E. 1995, Questioning the Media: Gender 
Representation and the Media s.320; Edström, M. 1998, Kraftfält: Kön i 
journalistikforskning s.172-173; Hene, B. 1984, Den dyrkade Lasse och stackars lilla 
Lotta s. 9 samt Nikolajeva, M. 1998, Barnbokens byggklossar s. 65.) 
 
När man ställer upp dessa mönster på ett sådant här överskådligt sätt syns det tydligt 
vilka generaliseringar det är vi lever med varje dag. Kvinnor och män värderas olika i 
vårt samhälle. Dessa värderingar går som en röd tråd genom våra liv och avspeglar sig 
på olika sätt genom kvinnors och mäns upplevelser och erfarenheter från individnivå 
upp till samhällelig nivå. Denna obalans går igenom i allt från löneskillnader och olika 
karriärmöjligheter till fritidsintresse och kroppsideal. 
Detta är bilder som vi matas med varje dag, och även om det inte är biologiska 
egenskaper agerar människor utifrån dessa som socialt betingade egenskaper. Många 
samhällsnormer är så befästa i oss att vi närmast uppfattar dem som naturlagar, och 
detta gäller inte minst könsroller. Traditionellt värderas många av de egenskaper eller 
drag som förknippas med kvinnor lågt i samhället. Jag tror dock inte att de typiskt 
manliga sidorna idag alltid uppfattas som de mest positiva egenskaperna hos en person. 
Därför är dikotomin, som den ovan, som beskriver samhällets traditionella syn på 
könen, förtryckande mot såväl män som kvinnor. 
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4. Metod och tillämplighet 
 
 
I detta avsnitt kommer motivering av forskningsmetod, samt urval och avgränsningar 
presenteras. Min förförståelse, reflexivitet och undersökningens validitet kommer även 
diskuteras.  
 
 
4.1. Kvantitativ metod 
 
 
Utifrån mina frågeställningar har jag valt att genomföra en kvantitativ innehållsanalys. 
Begreppet kvantitativ innehållsanalys består av två komponenter. Innehållsanalys syftar 
till en undersökning av innehållet i någon form av skriftlig eller bildmässig 
framställning. Med kvantitativ menas att undersökningen baseras på likvärdiga och 
därmed jämförbara uppgifter med så pass många analysenheter att dessa uppgifter kan 
uttryckas och analyseras med siffror. Kvantitativ innehållsanalys är lämplig då den inte 
bara tillåter mig att analysera bokens innehåll utan även kan användas för att undersöka 
frågan om utrymme. (Esaiasson, P. 2003, Metodpraktikan s. 219) Då undersökningen 
utgår från genusteori kan jag sammanfattningsvis beskriva min metod som en 
feministisk kvantitativ innehållsanalys. Vidare kommer jag också att komplettera med 
kvalitativa kommentarer eller reflektioner om jag anser att det tillför undersökningen 
något. Jag tror att kombinationen gör att jag kan få en både bredare och djupare 
belysning av mitt undersökningsområde. Göte Klingberg, en av Sveriges första 
barnlitteraturforskare har tagit upp lämpligheten i en syntes mellan typologisk 
(kvalitativ) och kvantitativ analys. ”Både typologisk och kvantitativ analys kan 
användas sida vid sida för att nå större säkerhet (reliabilitet) i bedömningen.” 
(Klingberg, G. 1972, Barnlitteraturforskning s.80) Den kvantitativa analysen ger tydliga 
resultat, men den lämnar även en del förbisett. Om en företeelse endast förekommer på 
ett eller några ställen i en bok kommer inte detta att ge något resultat, även om den 
enskilda företeelsen i sig är viktig. Denna händelse kan däremot uppmärksammas och 
analyseras genom kvalitativa analysmetoder. Jag kommer således att använda mig av 
frekvensanalys och räkna antalet pojkar och flickor som huvudpersoner, nämnda i titel 
och synliga på bild. Jag kan också komma att  komplettera analysen med betraktelser 
som inte kan kvantifieras så som underliggande attityder i berättelsen eller hos 
författaren.  
 
Hur ordet analys ska användas kan man ägna spaltmetrar till att diskutera. Jag nöjer mig 
med att konstatera att jag använder mig av ordet analys som en kombination av 
beskrivning, tolkning och värdering. Det är svårt att beskriva någonting utan att tolka, 
tolkningen bygger på en beskrivning och värderingar baseras på tolkning, i vissa fall 
baseras även tolkningen på värderingar.   
 
En ständig problematik vid analys är frågan om analysens giltighet. Hur ska man kunna 
skilja en korrekt analys från en som inte är det? I valet mellan alternativa tolkningar bör 
man naturligtvis välja den som verkar rimligast och som bidrar till ökad klarhet på 
området.   
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4.2. Urval/Avgränsningar 
 
 
Uppsatsarbetet har främst begränsats vad gäller urval och absolut fullständighet i 
teoriframställning. Jag tycker att ämnet är mycket intressant och det finns många 
aspekter som jag velat undersöka. Allt är dock inte möjligt på grund av tid och omfång. 
Jag anser ändå att jag lyckats presentera de för uppsatsen viktiga aspekterna av såväl 
teoribildning som forskning i ämnet genus och barnböcker på ett tillfredsställande sätt.  
 
Nästa begränsning finns i empirin. De böcker som ingår i min undersökning finns 
presenterade i katalogen Barn- och ungdomsböcker 2000 utgiven av Statens kulturråd. 
(En presentation av Statens kulturråd och av katalogen och dess syfte presenteras i 
kapitel 5.) Att jag undersöker just år 2000 bilderböcker handlar främst om att jag 
började mitt uppsatsarbete år 2001 och det då var den senaste katalogen. Katalogen 
innehåller 855 nya böcker, utgivna på 67 förlag. I katalogen presenteras 149 böcker som 
kategoriseras som bilderböcker och av dessa presenteras 46 stycken med bild och kort 
beskrivning. Jag har valt att granska de böcker som presenteras med bild och 
beskrivning under rubriken Bilderböcker eftersom jag tror att dessa böcker har störst 
genomslagskraft som litteraturtips, och därmed också får störst genomslagskraft hos 
läsare. Av de 46 stycken bilderböcker som presenteras med bild och kort beskrivning 
har jag av rent praktiska skäl valt att inte ha med samlingsvolymer eller nytryck. 
Återstår gör 40 stycken böcker.  
 
I förordet till katalogen står det att vilka böcker som valt ut för att presenteras med bild 
har gjorts genom att arbetsgruppen bakom katalogen läst korrektur och tittat på 
provtryck samt att man använt sig av arbetsgruppens kompetens, erfarenhet och läslust. 
Det står däremot samtidigt att man inte ska uppfatta arbetsgruppen som en jury. 
Arbetsgruppen består av Anna Bennich, kulturredaktör på Norrköpings Tidningar, 
Susanna Ekström, lektor vid Lärarhögskolan i Stockholm, Staffan Engstrand, 
gymnasiebibliotekarie i Norrtälje, Maria Karlsson, bokhandelsmedjälpare och Lena 
Kåreland, docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet. 
 
Valet att undersöka just bilderböckerna beror på att forskningen om de små barnens 
böcker är ganska marginell samtidigt som målgruppen oftast är mycket intresserad av 
att titta och ”läsa” i dem. Handlingen kan både följas i ord och bild och vänder sig till 
barn som är, uppskattningsvis, ungefär 2-7 år. En åldersgrupp där barnen utforskar 
världen och på grund av detta är lätta att påverka. Värderingar och åsikter som de i sin 
omgivning möter kommer att ligga som grund för deras fortsatta liv. Jag tycker att det 
är just det som gör den här åldersgruppens böcker intressanta att studera.  
 
Analysmaterialet är relativt begränsat men för att arbetet inte skulle bli för omfattande 
och tidskrävande har jag begränsat mina egna intentioner. Jag tror att en större mängd 
data hade varit svårt att hantera då det är ett ganska tidskrävande arbete att koda 
materialet. Det är därför värt att påpeka att jag inte kan uttala mig generellt för den 
moderna bilderboken utan endast specifikt utifrån mitt material.           
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4.2.1. Bortfall 
 
Studien har varit utan bortfall då tillgång till alla bilderböcker möjliggjorts vid 
Göteborgs stadsbibliotek. 
 
 
4.3 Operationalisering 
 
 
Då jag ville undersöka vilka könsroller som de moderna barnböckerna omfattar är 
kodschemat format efter genusteoretiska kriterier. Om resultatet skulle visa sig följa 
dessa och således följa tidigare liknande undersökningar skulle således identiteten i 
bilderboken vara genusberoende. Operationalisering i en undersökning kan anses vara 
den mest kritiska fasen. Här ska syfte utmynna i frågeställningar som ska omvandlas till 
empiriska frågor. Det är viktigt att frågorna utformas så de besvarar det som avses 
mätas.  
 
För att underlätta operationaliseringen valde jag att dela in frågorna i kodschemat i tre 
underkategorier: 
  

• Bakgrundsvariabler, med upphovsinformation.   
• Innehållsvariabler, behandlar det textmässiga innehållet, personmönster och 

motiv.  
• Bildvariabler, vilka personer som finns representerade och i vilka situationer och 

miljöer de befinner sig. 
 
Dessa kategorier resulterade i ett kodschema med 64 variabler. Kodschemat finns med 
som Bilaga 1. 
 
Svarsalternativen varierar mellan fasta och öppna, där de allra flesta är fasta givna 
svarsalternativ. De öppna variablerna lutar mot den kvalitativa metoden. Här har jag lyft 
fram adjektiv och verb som finns i texten. Detta för att se om det finns skillnader i 
språket beroende på huvudpersonens kön. 
 
 
4.3.1. Datainsamling och bearbetning 
 
När kodschemats utformning var klar gjordes några ”testavkodningar” och tolkning av 
dess resultat för att se att jag fick fram det jag ville och att ingenting var oklart. Efter 
några få redigeringar kodades hela materialet. Kodningen blev omfattande och när den 
avslutats kunde jag påbörja analysen utan några större problem. Kodningen 
genomfördes med hjälp av programmet SPSS (Statistical Package for the Social 
Sciences) vilket även användes som hjälp för att tolka resultatet. SPSS är ett 
programpaket för statistiska bearbetningar som funnits, och utvecklats, sedan 1968. Idag 
anses det, iallafall inom områdena samhälls- och beteendevetenskap, som det främsta 
statistikprogrammet. Diagrammen har gjorts med hjälp av Microsoft Excel. 
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4.4. Förförståelse och reflexivitet 
 
 
Jag har valt att ha med detta avsnitt för att klargöra problematiken med förförståelse. I 
samband med detta vill jag också ta upp reflexivitet, det vill säga forskarens 
självmedvetenhet i mötet med forskningsobjektet. Reflexivitet ”är att vara medveten om 
sina egna medvetenheter” (Ehn, B. & Klein, B. 1994, Från erfarenhet till text s. 11) 
Innan jag började med studien var jag sedan tidigare bekant med genusteorin. Detta har 
varit till stor fördel då jag läst in mig på tidigare forskning. En fara kan dock vara att 
teorierna för mig är så självklara att de blir svårförklarade. Jag tror dock att jag är tydlig 
då jag har varit medveten om detta. Jag hoppas att teorierna blir glasögon, inte bara för 
mig som skriver, utan också för er som läser. Detta utan att de kommer att styra 
förståelsen av nya data. Jag kan problematiskt nog i mitt försök att se på 
könssocialisation även riskera att skapa nya eller hjälpa till att bibehålla stereotyper om 
kön. Även om jag vill förhålla mig kritiskt till synen på könsroller som biologiskt 
bestämda, finns det en risk att jag genom att markera skillnader mellan könen som en 
symbol för en fråga om samhällets rådande strukturer, samtidigt befäster mönstret. 
Sociologen Ingrid Bosseldal skriver i artikeln "Feminism och konstruktioner av kön” att 
hon under arbetets gång när hon skrivit om hur kön formas till en biologisk fastställd 
dikotomi kommit till "insikten om det paradoxala i att en del av de vetenskapliga 
projekt som strävar efter att dekonstruera dikotomier samtidigt är tvungna att konstruera 
dem" (Miegel, F & Schoug, F (red.) Dikotomier 1998 s.114). Jag hoppas att jag kommer 
att kunna undvika att befästa vad jag istället hoppas kommer att förändras. 
Det är också viktigt att vara uppmärksam på att även om mina ”glasögon” i en viss grad 
formar det jag ser, så betyder det inte att jag skapar det jag ser. Teorier berättar ofta 
något om verkligheten, ”även om de samtidigt berättar något om vårt perspektiv på 
den”. (Bjerrum Nielsen, H. & Rudberg, M. 1991, s.22) Eftersom man som forskare 
reagerar på sina observationer får det effekt på materialet. I viss mån är effekten att det 
inte går att vara objektiv i sitt beskrivande. Detta på grund av att man vare sig i 
inläsningsprocessen eller i skrivprocessen bara är observatör utan även aktör. (Ehn, B. 
& Klein, B. 1994, s.35) Detta betyder att varje framställning, empirisk eller teoretisk, är 
en tolkning och varje tolkning innefattar en specifik referensram. Den referensram jag 
för med mig in i tolkningsprocessen bestämmer därför i viss mån vad som betraktas och 
registreras som väsentligt. I och med att jag gör en kvantitativ undersökning begränsas i 
viss mån mina möjligheter att tolka allt för vitt och brett. Jag har fasta ramar för vad jag 
undersöker och frekvensen på svaren är entydig, tolkningen ligger däremot i hur och 
vad jag gör av resultatet.  
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5. Analysmaterialets kontext 
 
 
Jag har, som tidigare nämnts, hämtat mina analysobjekt, ur Statens kulturråds katalog 
Barn- och ungdomsböcker 2000.  Jag ska här ge en närmare beskrivning av kulturrådets 
verksamhet för att ge en bild av deras verksamhet och uppgiftsområden. Särskilt 
kommer jag att beskriva kulturrådets verksamheter och uppgifter på barn- och 
ungdomsområdet samt presentera barnbokskatalogen och utgivningen syfte.  
 
 
5.1 Statens kulturråd 
 
 
Statens kulturråd inrättades 1974 och ansvarar för den nationella kulturpolitiken. 
Kulturrådet ska förverkliga den nationella kulturpolitik som regering och riksdag 
beslutar om. Det betyder att man inom ramen för detta uppdrag främst fördelar bidrag, 
ger underlag för kulturpolitiska beslut genom olika utredningar samt att man informerar 
om kultur och kulturpolitik i allmänhet. Kulturrådets övergripande mål är således att på 
olika sätt främja olika kulturella yttringar, främja kulturarv och bidra till delaktighet i 
kulturliv och användandet av folkbibliotek och museer. Man ska också främja kulturell 
mångfald och se till att det finns en geografisk jämlik fördelning av kulturutbudet. 
 
Grunden för dagens kulturpolitik utgörs av de kulturpolitiska mål som Riksdagen 
fastställde 1974 och som uppdaterades 1996.  
 
Målen syftar bland annat till att Kulturpolitiken ska värna yttrandefriheten och skapa 
reella förutsättningar för alla att använda den. De ska också verka för att alla får 
möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget skapande. 
De ser det också som viktigt att främja kulturell mångfald, konstnärlig förnyelse och 
kvalitet och ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden 
kraft i samhället. (Statens kulturråds hemsida/ Om kulturrådet/ De kulturpolitiska 
målen) 
 
 
5.1.1. Kulturrådet inom Barn & ungdomsområdet  
    
Kulturrådet ska prioritera barn och ungdom inom samtliga kulturområden som rådet 
främjar. Teater, dans, musik, konst, museer, litteratur och bibliotek är alla områden som 
Kulturrådet har hand om. Liksom allt arbete med barn- och ungdomskultur bygger 
Kulturrådets arbete på en grund från FN:s barnkonvention. I artikel 31 förbinder sig alla 
stater som skrivit under konventionen att respektera och främja barnets rätt att delta i det 
kulturella livet. De ska också uppmuntra och främja tillhandahållandet av kultur. Som 
en följd av detta har kulturrådet i uppdrag av regeringen att årligen producera och 
distribuera en katalog över årets utgivning av barn- och ungdomslitteratur. (Statens 
kulturråds hemsida/ Kulturområden / Barn och ungdom) 
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5.1.2 Barnbokskatalogen 
 
Syftet med Barnbokskatalogen är att visa allmänheten utbudet och bredden på barn- och 
ungdomsboksutgivningen, och därigenom väcka läslust hos barn och unga. Katalogen 
ska också vara en vägledning till föräldrar, pedagoger, bibliotekarier eller andra 
förmedlare av barn- och ungdomslitteratur. I katalogen presenteras varje höst 
utgivningen av barn- och ungdomsböcker från Sveriges samtliga förlag. Katalogen har 
stor spridning vilket gör den så intressant att studera. År 2000 trycktes katalogen i 
ungefär 400 000 exemplar. Barnbokskatalogen finns på bibliotek och på de flesta 
bokhandlar där allmänheten kan hämta sitt gratisexemplar. Den brukar skickas till 
landets skolor och möjlighet finns att beställa exemplar via Kulturrådets hemsida. Den 
delas även ut på Bok- och biblioteksmässan varje år. (Statens kulturråds hemsida/ 
Kulturområden/ Barn och ungdom/ Barnbokskatalogen) 
 
Av de 855 böcker som presenteras i katalogen lyfts vissa böcker fram med en bild av 
framsidan och en kort beskrivning av bokens handling. Jag tror att det är dessa böcker 
som får den största genomslagskraften som lästips. Bland de böcker som kategoriseras 
som bilderböcker presenteras 46 stycken med bild och kort beskrivning. Dessa böcker 
är mina analysobjekt. Jag har dock, som nämnts innan, av rent praktiska skäl valt att 
inte ha med samlingsvolymer eller nytryck. Kvar är dessa 40 böcker (författare 
presenteras först, därefter illustratör):  
 
Johan Althoff och Robert Nyberg Rävgnol 
Lena Anderson Kottens hemlighet 
Cari Best och Giselle Potter Hipp, hurra för mormor 
N.M. Bodecker och Erik Blegvad Skynda, skynda, Nilla lilla! 
Christer Dahl och Nicoletta Garioni Ville vara varg 
Carl Johan De Geer och Magda Korotynska Konstapel Katt kräver kakor 
Jonathan Emmet och Penny Ives Rävens nya kappa 
Michael Forman Katten i krubban 
Kim Fupz Aakeson och Eva Eriksson Min fräcka mun 
Krister Gidlund, Ann Forslind Putte dammsuger 
Cristopher Gregorowski & Niki Daly Flyg, örn, flyg!   
Bilal Görgü och Ulf Löfgren Gumman och räven   
Dorothee Haentjes Philip Waechter Lamm i sikte 
Oddmund Hagen och Akin Duzakin Måste bara vänta 
Sonja Hulth Anna Clara Tidholm Flickan som bara ville läsa 
Dan och Lotta Höjer Hjärtat mitt 
Rose Lagercrantz och Eva Eriksson Metteborgs loppis 
Lena Landström Småflodhästarnas äventyr   
Riske Lemmens Skelettet Stefan vill flyga   
Pija Lindenbaum Gittan och gråvargarna 
Andreas Lindgren och David Polfeldt Bertil och Blixten 
Eva Lindström En fågeldag   
Ulf Löfgren Lillekatt kan många gåtor   
Markus Majaluoma Oliver och Pekka- hjältar till sjöss av 
Yonna Nelson Bajskungen 
Graham Oakley Kyrkmössen tar semester 
Martin Olczak och Anna Sandler Naken om baken 
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Lotta Olsson Anderberg och Maria Jönsson Pirater och prinsessor 
Helena Olofsson Gycklarpojken 
Sören Olsson & Anders Jacobsson och Eva Lindén Håkan Bråkan och den spökiga 
källaren   
Ulf Sindt och Mati Lepp Bullen och väskan 
Calle & Pernilla Stalfelt Lokvargen 
Ulf Stark och Anna Höglund Den svarta fiolen 
Ulf Stark och Jockum Nordström Ensam med min bror   
Birgitta Stenberg och Mati Lepp Billy och grisarna 
Cecilia Torudd Trollpappan 
Max Velthuijs Grodan och den stora dagen 
Anne Westerduin Emma och kritprinsessan 
Ilon Wikland Sammeli, kom!   
Chris Wormell De stora djurens tåg 
 
Dessa 40 böcker är alla olika i sin karaktär och de beskriver olika typer av människor 
och varelser och skildrar även olika typer av tider och världar. Det de har gemensamt är 
att de är utgivna år 2000.  
 
En del böcker skildrar en historisk tid som till exempel Michael Formans Katten i 
krubban. En bok som är en återberättning av julevangeliet från en katts synpunkt.     
Cristopher Gregorowskis  Flyg, örn, flyg! och Bilal Görgü Gumman och räven baseras 
på gamla traditionella folksagor eller sägner. Även Graham Oakleys Kyrkmössen tar 
semester skildrar en historisk tid. Att dessa böcker alla utspelas i någon slags historisk 
tid gör också att innehållet kan följa den tidens värderingar. De behöver således inte 
spegla vår tids syn på till exempel yrkesverksamma kvinnor eller ensamstående pappor. 
Ulf Stark är den enda av författarna som representeras med två verk, Den svarta fiolen 
och Ensam med min bror. Ulf Stark hämtar ofta inspiration till sina historier från sin 
egen barndom vilket han även gör i Ensam med min bror. Detta resulterar i en 
beskrivning av 50-talets Sverige. Oavsett var eller när böckernas historier utspelar sig är 
de alla en del av bokutgivningen år 2000.  
 
 
6. Resultatredovisning 
 
 
I detta avsnitt presenteras resultatet av min undersökning. Jag utgår från mitt 
analysschema och presenterar det slutgiltiga resultatet i form av stapeldiagram och 
tabeller. Till varje figur resonerar jag omkring resultatet och kommenterar 
anmärkningsvärda resultat eller på annat sätt uppgifter värda att ta fasta på. Genom att 
gå igenom resultatet av undersökningen får jag därmed svar på mina frågeställningar om 
vilka könsrollsmönster som bilderböcker år 2000 förmedlar.  
 
Resultatredovisningen och undersökningen är uppdelad på ett första avsnitt med så 
kallade bakgrundsvariabler, bland annat upphovsuppgifter. Det andra avsnittet omfattar 
innehållsvariabler som personmönster hos huvudpersoner och bifigurer. Därefter 
presenteras motiv och tema i berättelserna och slutligen presenteras uppgifter som hör 
ihop med bokens bilder. Eftersom det är bilderböcker som jag undersöker är bilderna 
ytterligare en dimension att berätta och föra fram historien på. En dimension som i 
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bilderboken kan berätta mycket om hur en person av manligt eller kvinnligt kön bör se 
ut och uppträda.  
 
 
6.1 Bakgrundsvariabler 
 
 
6.1.1 Upphovsvariabler 
 
Jag kommer inte att göra någon uppdelning på huruvida boken är av svenskt eller 
utländskt ursprung i undersökningen. Trots det kan det ändå vara av intresse att ta reda 
på om undersökningen i första hand speglar svenska eller utländska värderingar. 
Ursprungsland har antagligen ingen betydelse för barnen som läser böckerna, det vill 
säga att de identifierar sig mer med vissa länder, men jag tycker ändå att det är en 
intressant aspekt av barnboksmarknaden.   
 
 
Figur 1 Från vilket område kommer boken? 
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I min undersökning ingår 40 bilderböcker varav 23 stycken är svenska. Böcker av 
svenskt ursprung är därmed överrepresenterade om man jämför med 
genomsnittsutgivningen. I övrigt kommer de flesta böcker i min undersökning från de 
europeiska länderna, strax över 10 % kommer från de nordiska, främst Danmark och 
bland de utomeuropeiska länderna, som också representerar en tiondel av utgivningen, 
dominerar Amerika. (figur 1) Detta innebär att Barnbokskatalogen främst lyfter fram 
svenska barnböcker vilket gör att undersökningen främst speglar de svenska 
bilderboksförfattarnas värderingar.  
 
Eftersom vi, enligt genusteorin, lever i ett könsorienterat samhälle där vårt kön är 
avgörande för hur vi är, lever och ser på världen spelar det för bokens utformning roll 
vilket kön författaren eller illustratören har. Bilderboken blir en produkt av, vid sidan 
om andra faktorer som var författaren bor och hur författaren lever, även vilket kön han 
eller hon har. Även inom litteratursociologin och främst inom speglingsteorin 
uppmärksammar man betydelsen av författaren i förhållande till bokens innehåll. 
Exempelvis säger Svedjedal att författarens klassposition och kön speglas i böckernas 
huvudpersoner.  
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Figur 2 Hur ser könsfördelningen ut bland författare respektive illustratörer? 
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Den kvinnliga dominansen bland de svenska författarna och bilderboksskaparna som 
varit rådande så länge barnböcker skrivits har börjat avta. SBI räknade år 2000 in 209 
kvinnor och 201 män, så gott som jämlikt alltså. I min undersökning av 
barnbokskatalogens lästips ser till och med resultatet omvänt ut, drygt 55 % manliga 
författare. Bland illustratörerna dominerar däremot kvinnorna med nästan 60 %, 24 
kvinnliga illustratörer och 16 manliga illustratörer (figur 2). Kanske har branschen gjort 
ett krafttag för att utjämna könsbalansen bland barnböckernas upphovsmän? 
Barnboken har historiskt haft en ganska låg litterär status vilket kan kopplas ihop med 
den kvinnliga dominansen på området. Liksom många andra yrkeskategorier med 
kvinnlig dominans, som till exempel bibliotekarier och förskolelärare, finns en svag 
status som följd. I takt med att fler män har börjat skriva barnböcker eller ta hand om 
barn har också statusen ökat. Vad som här är orsak och verkan har och kan naturligtvis 
diskuteras. 
 
 
6.2 Innehållsvariabler 
 
 
Under denna rubrik kommer resultat som har med bokens innehåll och persongalleri att 
presenteras. Vad innehåller dagens barnböcker för teman och hur ser könsfördelningen 
ut bland förgrundsgestalter och andra personer? Vilken sorts värld får barnen bekanta 
sig med? Först presenteras resultat som har med huvudpersonernas personmönster, 
därefter presenteras de vuxna rollmodellerna och personerna omkring huvudpersonen. 
 
 
6.2.1 Personmönster: huvudperson 
 
Huvudpersonen är den viktigaste personen i boken. Det är personen som hela 
berättelsen kretsar kring och som också är en person som man kan identifiera sig med 
som läsare. 
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Figur 3 Vilket kön har huvudpersonen/huvudpersonerna? 
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I undersökningen av svenska bilderböcker som Dagens Nyheter gjorde i slutet av 1980-
talet fann man att mindre än 20 % av böckerna hade flickor som huvudpersoner. 
Männen, pojkarna och även djuren av hankön var i stark majoritet. Min undersökning 
visar att det fortfarande är de manliga huvudrollsinnehavarna som är i majoritet. Om 
man tar bort de böcker där det inte finns någon huvudkaraktär eller där könet är 
okodbart är nästan 60 % av huvudrollsinnehavarna män. Jämför med den totala 
folkmängden i Sverige där 4 561 202 är kvinnor och 4 486 550 är män. (Statistiska 
centralbyrån, Folkmängd i riket, län och kommuner efter kön och ålder)  
I de fall där huvudpersonens kön är okodbart betyder det att personen inte beskrivs som 
varken hon eller han och att något kön inte heller kan uttolkas på annat sätt. Könet är i 
dessa böcker helt enkelt oviktigt. 
 
Det är dock uppenbart att pojkar fortfarande erbjuds fler tillfällen till identifiering än 
flickor, då de är överrepresenterade i barnböcker. Vilket kön huvudpersonerna i 
böckerna har borde kanske egentligen inte ha någon betydelse men det finns några fällor 
med en alltför ensidig rollbesättning. Dels finns det ett problem i att det mestadels är 
pojkar och män som blir synliga och dels handlar det om identifikationsmöjligheter. Om 
de flesta huvudpersoner är av manligt kön får flickor lära sig att identifiera sig både med 
tjejer och killar medan killar lär sig att enbart identifiera sig med killar. Detta leder 
oundvikligen till att läsande flickor formas till att se världen ur ett manligt perspektiv, 
där mannen är norm och synonymt med människa. Detta leder i förlängningen till att 
flickor och kvinnor blir så vana vid den manliga dominansen att de inte ser det faktum 
att det kvinnliga könet är underrepresenterat eller rent av saknas i många sammanhang. 
Det kan vara först vid sådana undersökningar som den här som snedfördelningen blir 
synlig. 
 
Det innebär också att pojkar i högre grad väljer böcker med manlig huvudperson. En 
pojke har svårare att identifiera sig med en huvudperson av kvinnligt kön då det finns en 
värderingsskillnad mellan pojkar och flickor och ”tjej- och killsaker”. Detta innebär i 
stora drag att en pojke identifierar ”ner” sig själv om han identifierar sig med en flicka. 
Man kan till exempel säga att ”Du slåss som en tjej” i betydelsen ”du är dålig”. Synen 
på ”manliga” egenskaper som bättre spär alltså på detta fenomen, eftersom en 
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flicka/kvinna därmed vinner något på att ta till sig ett ”manligt” karaktärsdrag medan en 
pojke/man förlorar på att ta till sig ett ”kvinnligt” karaktärsdrag.  
 
 
Figur 4 Hur ser könsfördelningen ut bland de huvudkaraktärer som är djur? 
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I djurens värld dominerar männen. I bilderbokens värld får djur ofta symbolisera 
människan. Detta kan göras för att man på detta sätt till exempel kan ta upp svåra 
ämnen och mänskliga problem på ett mer fantasifullt och kanske lite mer distanserat sätt 
än om man beskrivit en riktig människa. Djuren fungerar på så sätt ofta som en sorts 
täckmantel för människan. Idag är de flesta medvetna om jämställdhetsproblem och 
ojämn könsfördelning mellan kvinnor och män. Jag tror att många författare försöker 
skriva och beskriva kvinnor, män, flickor och pojkar så jämlikt som möjligt, när man 
ska beskriva djur tycks dock ”jämställdhetstänket” i bakhuvudet försvinna och man 
ramlar tillbaka till invanda tankemönster. Detta kan vara en förklaring till varför 
könsfördelningen mellan djuren i böckerna är mer ojämlik än bland människorna. I 
människans värld blir könet mer uppenbart än bland till exempel kaniner. Många av 
djuren beskrivs å andra sidan som könlösa, eller skildras som ett kollektiv.  
 
Hur ser det då ut om man ser till vem som skriver om vem? Finns det, i syntes med 
litteratursociologin och genusteorin, ett samband mellan författarens kön och 
huvudkaraktärens?  
Mitt analysmaterial bekräftar (figur 5) att det är så att respektive kön mycket riktigt 
oftast skriver om sitt eget kön. 
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Figur 5 Har författarens kön något samband med huvudkaraktärens kön?  
(De böcker som skrivits av både en kvinna och en man är borttagna.)  
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En femtedel av de manliga författarna skriver om en kvinnlig huvudperson. Kvinnor 
skriver även de om sitt eget kön men skriver dubbelt så ofta som männen om det 
motsatta könet. Eftersom mannen är norm i samhället blir mannen en människa som 
både kvinnor och män kan identifiera sig med, medan kvinnan, som enligt genusteorin 
innehar en underordnad roll, blir svår att identifiera sig med, eller skriva om, för en 
man. Män läser det andra män skrivit om andra män. Det här förhållandet bekräftar 
tidigare forskning och kan sägas ha ett samband med att en pojke inte gärna läsa en 
”tjejbok” medan flickor inte gör några sådana skillnader på böcker. Eftersom det är färre 
pojkar som läser än flickor finns det exempel från förlagen där man, vid sidan om 
författarens konstnärliga frihet, framhåller den manliga dominansen som ett led i att 
främja pojkars läsning. (Svensk bokhandel 1998: 16 En del av ett manssamhälle) 
 
 
Figur 6 Framkommer huvudkaraktärens kön av bokens titel? 
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Det är inte vanligt att huvudpersonens kön framgår av titeln på boken. Men bland de 
böcker med kvinnlig huvudperson framgår könet i titeln lite oftare än bland böcker med 
manlig huvudperson.  
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Bokens titel säger mycket om hur tonen i boken kommer att vara, på vilket ämne man 
lägger tyngdpunkten, och kanske om hur huvudpersonen bör uppfattas. Eftersom texten 
i en bilderbok är mycket kort är själva bokens titel procentuellt sett en betydande del av 
dess verbala aspekt. Det verkar således vara viktigare att lyfta fram att boken handlar 
om en flicka än en pojke. Jag kan tänka mig att, i samklang med det jag skrev ovan, en 
bok som handlar om en flicka uppfattas som att den i huvudsak vänder sig till andra 
flickor medan en bok med manlig huvudperson kan ha en större läskrets. Detta 
resonemang bygger enligt genusteorin på att män är norm och därmed också vanligtvis 
synonymt med att stå för det allmänmänskliga. 
 
 
Figur 7 Hur ser åldersfördelningen bland huvudpersonerna ut (uppdelat på kön)? 
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De flesta böcker i undersökningen handlar om barn. Ålderfördelningen i bilderboken 
speglar på detta sätt läsekretsen. Som man kan se i figur 7 finns det ingen kvinna där 
man inte kan avgöra hennes ålder, hon är antingen flicka, kvinna eller dam. Bland 
karaktärer av hankön är det avsevärt svårare att bestämma ålder. De personer som är 
svåra att åldersbestämma är oftast ganska köns och åldersneutrala, men beskrivs ändå 
som en ”han”. De ska stå för det allmängiltigt mänskliga, och eftersom, återigen 
mannen är norm, beskrivs dessa figurer i termer som ”han satte sig ner” och ”de trodde 
inte på honom”. I dessa fall där åldern är okodbar rör det sig oftast om djur. Djuren 
lever oftast på samma sätt som vuxna och bor till exempel i egna hus och så vidare men 
däremot agerar de i många fall som barn.  
 
Var bor då böckernas huvudkaraktärer? Kanske är det inte en relevant fråga ur ett 
genusperspektiv var böckerna utspelar sig, men jag tycker trots det att det är intressant 
att ta reda på då barnboken ibland stött på kritik av att skildra en ”tomtebolycka” eller 
en alltför idyllisk miljö. 
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Figur 8 I vilken miljö utspelar sig i huvudsak berättelsen (i förhållande till 
huvudkaraktärens kön)?  
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Sverige kan delas in på en mängd olika sätt beroende på avsikten med indelningen. Det 
finns rent administrativa indelningar, som landskap, län och kommuner. Man kan också 
dela upp landet efter hur många som bor vart, till exempel i städer, landsbygd, glesbygd 
och ödemark. Det finns dock ingen vedertagen definition av begrepp som glesbygd, 
landsbygd eller tätort. SCB definierar att en tätort har mer än 200 invånare och mindre 
än 200 meter mellan husen. Det som blir kvar utanför tätort benämns som gles- och 
landsbygd. Enligt SCB bor cirka 84 procent av Sveriges befolkning i tätort och 16 
procent i gles- och landsbygd (Statistiska centralbyrån, I korta drag).  
Jag har valt att använda mig av tre indelningar, landsbygd, mindre tätort och stad. Där 
definierar jag till exempel höghus och affärsgallerier till stad, villakvarter till tätort och 
bondgårdar och ängar till landsbygd. De böcker som tillexempel utspelar sig inomhus 
utan några tecken på i vilken sorts miljö de befinner sig är okodbara. Detta är 
naturligtvis ingen klockren indelning men den ger ändå en antydan till hur det ser ut. 
I förhållande till verkligheten bor en stor del av bilderbokskaraktärerna enligt min 
undersökning ute på landet. Det är en barnboksidyll med skogar, ängar och små röda 
stugor. I denna miljö bor nästan 45 % av männen medan det anmärkningsvärt endast 
drygt 20 % av kvinnorna som gör det. De flesta kvinnor bor i en stad eller mindre tätort. 
Till skillnad från verkligheten där de flesta bor i tätort kan man i böckerna värld 
förflytta sig ut till landet.  
 
Den snedfördelade bostadsstatistiken mellan kvinnor och män kan ha många olika 
förklaringar där jag inte har något bra svar. Kan det vara så att författarna som beskriver 
en kvinnlig huvudperson i högre grad försöker beskriva och föra in bilderboken i en mer 
modern och realistisk värld? 
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Adjektiv beskriver hur någonting är eller ser ut. Adjektiv kan därför också säga mycket 
om en persons egenskaper. Vilka adjektiv man använder om en person påverkar hur 
man uppfattar personen. I tabell 1 ser vi vilka ord som används i 2000-talets barnböcker 
uppdelade på kön. 
 
 
Tabell 1 De vanligast använda adjektiven om huvudpersoner 
Adjektiv Frekvens 
 Kvinnor Män 
lilla/lille/liten 2 2 
arg/ilsken 2 1 
rädd/feg 1 4 
modig/cool 1 3 
envis/bestämd 1 2 
stark 1 1 
söt/fin 2  
klok 1  
prydlig  1  
stolt 1  
fräck 1  
ledsen 1  
snäll 1  
hungrig  3 
trött  2 
hängig/gnällig  2 
snål  1 
nyfiken  1 
ynklig  1 
Totalt 16 23 
 
 
De vanligaste sätten att beskriva kvinnor och flickor på är att de är små, söta och arga. 
Om vi ser på motsvarigheten om männen och pojkarna är de modiga och bestämda. 
Men en stor del beskrivs också som rädda, hängiga, trötta och hungriga. Att männen 
omnämns som rädda i så hög grad går emot de traditionella värderingarna om mannen 
som stark och modig, vilket även adjektivet arg gör när det gäller flickor. Arga flickor 
återfinns bland annat i Bullen och väskan och En fågeldag medan rädda pojkar finns i 
Måste bara vänta och Ville vara varg. Dessa är exempel som går emot de traditionella 
dikotomierna om manligt och kvinnligt. Om vi tittar på de andra adjektiven använda om 
kvinnor och flickor ser vi att andra beskrivningar som går emot de traditionella är stolt, 
fräck, modig och stark. Liksom feg och ynklig går emot de traditionellt manliga. 
Generellt kan sägas att ord som gnällig, snål och ynklig som används om manliga 
huvudkaraktärer inte ses som positiva. Det kan man istället säga om de ord som används 
om kvinnliga huvudkaraktärer. Dessa positiva ord som snäll, klok och söt går däremot 
helt i linje med dikotomier om manligt och kvinnligt. Dessa syftar till kvinnligt 
omhändertagande och kvinnan som ett passivt skönhetsobjekt. Motsvarande ord för 
männen är cool, stark och modig som syftar till mannen som aktiv och fysiskt stark. 
Adjektiv som beskriver kvinnans yttre är betydligt vanligare än sådana som beskriver 
mannens yttre. Adjektiven beskriver istället mannens sätt att tänka och känna. Påpekas 
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bör dock att många av resultaten är så små att det är svårt att dra några generella 
slutsatser.  
 
Adjektiven är hämtade direkt ur texten och är således författarnas egna ordval (böjda av 
mig). Eftersom böckerna innehåller mycket känslor som inte är direkt utskrivna som 
adjektiv men som huvudpersonen ändå ger uttryck för, genom till exempel bilder eller 
undertoner, måste jag för att ge en rättvis bild av karaktärsbeskrivningar och 
känslouttryck även redovisa dem. Dessa känslor har jag försökt fånga in och samla i 
tabell 2.  
 
Tabell 2 Känslor som huvudpersonen ger uttryck för 
Känslor Frekvens 
 Kvinnor Män 
glädje/lycka 9 12 
rädsla/förskräckelse 3 8 
ensamhet/utanförskap 2 8 
ilska/missnöje/uppror 5 3 
sorg 1 3 
hemlängtan 1 3 
stolthet 2 1 
trötthet 1 1 
beslutsamhet 1 1 
bekymmersam 1 1 
stress 2  
avundsjuka 1  
surhet 1  
uttråkad 1  
nyfikenhet  2 
misstänksamhet  1 
generad/blyg  1 
förväntansfull  1 
frihetslängtan  1 
upprymdhet  1 
oro  1 
Totalt 31 49 
  
    
Glädje är den vanligaste känslan hos båda könen. Rädsla, sorg, ilska och utanförskap är 
känslor som förekommer både hos kvinnor och hos män. Rädsla är däremot nästan två 
gånger så vanligt bland männen liksom känslan av ensamhet och utanförskap. Även 
sorg och hemlängtan är vanligare känslor bland männen. Kvinnorna är däremot argare 
än männen. De visar missnöje och beter sig upproriskt. Detta resultat bryter ganska 
radikalt mot vad som framkommit i tidigare undersökningar. Man brukar tala om att 
kvinnor socialiseras till att visa känslor, d v s att vara mer känslomässigt öppna än män, 
men just ilska ses traditionellt som okvinnligt. Ilska är däremot den emotion som är 
acceptabel att utrycka enligt mansrollen. Liljeströms och Johanssons undersökning från 
1966 visade att pojkarnas känslouttryck nästan helt bestod i aggressivitet medan 
flickornas känsla i nästan vartannat fall var ömhet. Även i studien Dick and Jane as 
Victims – sex stereotyping in Children’s Readers från 1972 framkommer att flickor 
visar rädsla tre gånger så ofta som pojkar. Pojkar måste bekämpa rädsla och gråt. De 
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framställs som aggressiva och flickor blir ofta offer för deras aggression. Mitt resultat 
bryter således mot tidigare undersökningar. I 2000-talets barnböcker får pojkar vara 
rädda och vågar också visa det. Hur kommer då dessa känslor till uttryck? Av de pojkar 
som ger uttryck för sina känslor gör den största delen det genom att gråta. Gråtande 
flickor är inte alls lika vanligt. Min undersökning visar också att pojkarna gömmer sig 
eller tar till flykten vid obehagliga händelser i högre grad än flickorna. Flickorna 
demonstrerar sitt missnöje och visar sin ilska offentligt i högre grad än pojkarna.  
 
 
Figur 9 Hur kan man beskriva huvudpersonens självförtroende? 
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I 2000-talets bilderböcker är det kvinnorna och flickorna som har bra självförtroende. 
Männen och pojkarnas självförtroende kan beskrivas som ökande. Alltså, de har måttligt 
självförtroende till en början men händelser på vägen gör dem starkare. Upplägget är ett 
mycket vanligt sätt att berätta en historia på; en huvudperson växer genom en rad olika 
upplevelser och händelser som slutligen gör personen starkare. 
 
Bland huvudpersonerna av manligt kön återfinns en person som genomgående är osäker 
och har dåligt självförtroende, ett något annorlunda tema för en bilderbok. Boken är 
Ensam med min bror. Kan den bilden vara positiv för att hjälpa till att förmedla en mer 
nyanserad bild av mannen? Jag vet inte, men den normaliserande bilden av mannen som 
självständig och stark finns redan starkt rotad i vårt samhälle och en avvikande bild kan 
kanske hjälpa de män och pojkar som varken kan, eller vill, vara en del av denna. 
Positivt är dock att bilderböckerna skildrar många självständiga kvinnor och flickor med 
gott självförtroende.  
 
En dikotomi om manligt och kvinnligt är den om mannen som aktiv och kvinnan som 
passiv. Enligt genusteorin brukar man också tala om att kvinnors sociala liv går från 
intimitet till aktivitet medan det för männen går från aktivitet till intimitet. Enligt min 
undersökning ägnar sig huvudpersonerna åt intressen som följer det traditionella 
könstänkandet. Männen eller pojkarna håller framförallt på med fler aktiviteter utomhus 
(tabell 3a) medan kvinnorna eller flickorna i högre grad ägnar sig åt stillsamma 
inomhusaktiviteter (tabell 3b).  
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Tabell 3a Aktiva fritidsintressen/aktiviteter huvudpersonen utövar 
Aktivitet Frekvens 
 Kvinnor Män 
Busar/skojar 3 1 
Bada/simma 1 3 
Klättrar 1 1 
Sjunger/dansar/musicerar 1 4 
Tvättar/städar  4 1 
Cyklar 1  
Lagar mat 3  
Hugger ved 1  
Plockar frukt 1  
Fiskar/jagar  3 
Smyger/spionerar  2 
Styrketränar/löptränar  2 
Spelar fotboll/jonglerar  2 
Styr båt  1 
Klipper gräset  1 
Åker skidor  1 
Totalt 16 22 
  
 
Det som framgår av Tabell 3a är framförallt att pojkarnas aktiviteter kan vara allt från 
skidor och fotboll till fiske och dans medan flickorna framställs som om deras största 
intresse är matlagning eller städning. Men böckerna bjuder också på flickor som tar sig 
ut på busiga, skojiga upptåg. Generellt framställs pojkarna också som dansanta och 
musikaliska och de både sjunger och spelar instrument, intressen som tidigare ansetts 
som kvinnliga intressen. 
 
 
Tabell 3b Stillsamma fritidsintressen/aktiviteter huvudpersonen utövar 
Aktivitet Frekvens 
 Kvinnor Män 
Se på TV 1 1 
Samla löv/titta på myror 2  
Läsa 1  
Rita 1  
Skriva 1  
Bygga m. lego 1  
Gå på café  1 
Lägga pussel  1 
Totalt 7 3 
 
 
När det gäller de passiva eller mer stillsamma inomhusaktiviteterna dominerar 
flickorna. De läser, ritar och skriver och när de är ute i naturen samlar de på vackra löv 
eller tittar på insekter. Beroende hur man ser det är de antingen intresserade av små och 
fina saker eller så har de ett genuint naturvetenskapligt intresse.   
 



 
 

40

För att ytterligare få en insikt i vad kvinnor och män gör och på vilket sätt de beskrivs 
har jag undersökt de mest frekvent använda verben om respektive kön.  
 
Tabell 4 De mest frekventa verben (beskriver vad huvudpersonen gör) 
Aktiva aktiviteter; verb Frekvens 
 Kvinnor Män 
hoppa/svinga/klättra/knuffa 
rusa/springa/skynda 

6 12 

ropa/skrika/vråla 7 7 
dansa/sjunga/skratta/pussa/älska/le/fnittra/gilla 10 4 
patrullera/spana/smyga/söka/leta/speja 3 7 
leka 1 4 
undra/fråga 1 3 
skrämma/lura/låtsas  1 3 
gå/vandra 2 1 
tjata/gnälla 1 1 
bygga/flytta/lyfta/slipa/gräva/bära  7  
säga 2  
köpa 1  
förklara 1  
svär/muttra/skrocka/sucka  5 
tacka  1 
fiska  1 
streta  1 
Totalt 43 50 
Aktiva aktiviteter, inomhus; verb   
tvätta/koka/städa/ysta/sy/laga/sticka 9 1 
läsa/skriva/rita 3 1 
äta 1 1 
Totalt 13 3 
Passiva aktiviteter; verb   
tänka/fundera 1 4 
vänta/längta 1 2 
titta 2 1 
stanna 2  
sitta 1  
förstå 1  
blunda 1  
drömma 1  
lyssna 1  
gråta  2 
darra  1 
frysa  1 
Totalt 11 11 
 
Böckerna i undersökningen innehåller både flickor och pojkar som skriker och springer 
men framförallt handlar det om aktiva pojkar som hoppar, svingar och klättrar samt 
spanar, spejar och smyger runt. Och visst låter det som traditionellt ganska typiska 
”pojklekar”. När man ser tabell 4 ser man också att det är väldigt många flickor som 
bygger och gräver. En bild som i mångt och mycket går emot den traditionella bilden. 
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Den höga frekvensen kan dock bero på att orden förekommer mycket frekvent i en eller 
ett par böcker och därmed höjer statistiken. Om vi fortsätter att läsa tabellen ser vi också 
att det är en övervägande del av kvinnorna som tar hand om traditionellt kvinnliga 
hushållssysslor som att tvätta, koka, städa, sy och sticka. Kvinnorna är i majoritet när 
det gäller att vara innomhus. Männen är utomhus och leker desto mera och hoppar, 
klättrar och skrämmer. En annan anmärkningsvärd sak är att männen uttrycker sig 
genom att muttra, skrocka och sucka. Dessa läten finns inte omnämnt om en enda 
kvinna. Sammanfattningsvis är både männen och kvinnorna är väldigt aktiva i sina 
handlingar. Kvinnornas aktivitet består däremot betydligt oftare av hushållssysslor som 
tvättning och städning, då de inte monterar, gräver och bygger förstås.  
 
 
6.2.2 Vuxna rollmodeller, personerna omkring huvudpersonen 
 
Runt huvudkaraktärerna finns ett stort persongalleri bestående av föräldrar, kompisar, 
lärare och släkt. I detta avsnitt kommer dessa personers förekomst och handlingar att 
undersökas.  
 
Figur 10 Hur ser den totala köns- och åldersfördelningen ut? 
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Om vi ser på hur befolkningen (exklusive huvudkaraktärer) i bilderbokens ”textvärld” 
ser ut finner vi en befolkning bestående av ungefär 60 % män och 40 % kvinnor. Totalt 
sett finner vi lika många pojkar som flickor men antal vuxna män är överrepresenterade.  
 
Att det är lika mycket flickor och pojkar, men en överrepresentation av pojkar som 
huvudkaraktärer, betyder att det förekommer många flickor i bakgrunden eller som 
bipersoner runt pojken som står i centrum.  
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Figur 11 Vilka föräldrar (eller föräldraliknande karaktärer) finns representerade?  
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Eftersom de flesta av huvudpersonerna är barn är det intressant att se hur 
föräldrarepresentationen ser ut. Schaubs och Svenssons C-uppsats ”Könsroller och 
barnböcker” fastställer att de vuxna i böckerna överlag visade på mycket fastlåsta 
könsrollsmönster och i de böcker där en flicka är huvudperson är papporna till stor del 
frånvarande. Gunilla Bergström skrev 1972 boken om Alfons som lever med sin pappa i 
frånvaro av mamma för att ändra på bilden av mamma som den ständigt närvarande i 
bilderboken. Min undersökning visar också att det är mycket få pappor i bilderböckerna. 
De flesta berättelser berättas emellertid helt i frånvaro av någon förälder eller 
föräldraliknande karaktär alls. Med föräldraliknande karaktär menar jag till exempel 
fosterföräldrar eller pappas nya fru, inte far eller morföräldrar. Förutom ovan nämnda 
situation är det vanligaste att båda föräldrarna finns representerade, i drygt 25 % av 
böckerna återfinns huvudkaraktärens båda föräldrar. Annars är mamma i mycket högre 
grad närvarande än pappa.  
 
Som sagt är det väldigt få böcker där det endast förekommer pappor. Det finns inte en 
enda bok där det framkommer att huvudpersonen lever med enbart sin pappa. Även om 
endast pappa förekommer i historien framkommer det att det även existerar en 
närvarande mamma. Däremot förefaller det som om 10 % av barnen lever med endast 
sin mamma. De flesta berättelser i min undersökning berättas dock, som jag skrev ovan, 
i frånvaro av föräldrar överhuvudtaget.  
 
Hur framställs då föräldrarna i bilderboken år 2000? Är de lyckliga, utarbetade och 
trötta eller finns de bara där? På 70-talet brukar man tala om att det som en motreaktion 
till den lyckliga kärnfamiljen och bullbakande mammor kanske istället blev en övervikt 
av utarbetade, ensamstående eller alkoholiserade mammor. Vilken bild av mammor och 
pappor möts vi av år 2000? 
 
Totalt sett är de flesta föräldrars känslor okodbara, det vill säga, de uppträder på ett 
väldigt anonymt eller känslomässigt neutralt sätt, därefter framställs de allra flesta som 
glada, lyckliga och kärleksfulla. Ungefär 25 % av mammorna och drygt 10 % av 
papporna är uppenbart glada, lyckliga och kärleksfulla. Lika många pappor är neutrala 
som glada, medan nästan ingen mamma kan kodas som neutral. Mammorna visar i 
större grad sina känslor, oavsett om de är positiva eller negativa. Faktiskt visar omkring 
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8 % av mammorna i huvudsak irritation eller trötthet. Papporna förekommer oftast i 
bakgrunden, och tar inte så ofta ställning i saker, eller för handlingen framåt.  
Vad gör då föräldrarna i böckerna och vem tar hand om vad?  
 
 
Tabell 5 Huvudsakliga aktiviteter för föräldern 
Aktivitet Frekvens 
 Kvinnor Män 
lagar mat, bakar 6 2 
läser, stickar, korsord, musik 3 3 
nattar, väcker 4 3 
arbetar, går till/från arbete  2 1 
tar hand om barn/syskon 2 1 
städar, tvättar 3  
köper/samlar mat 2  
undervisar/lär ut 2  
gnäller/tjatar 2  
packar väska 1  
utflykt 1  
leker  1  
kör bil  3 
köper presenter/väska  3 
sover  2 
fiskar  1 
springer, löptränar  1 
dricker alkohol  1 
Totalt 29 21 
 
 
De flesta mammor bakar eller lagar mat, städar och tvättar medan pappornas uppgifter 
är mer individuella, även om det finns pappor som tar ansvar för middag eller läggdags. 
Att det är mamma som står för middagen är dock tre gånger så vanligt som att det är 
pappa som gör det. Det är dock lite svårt att prata om några större slutsatser eftersom 
siffrorna är så små. Det är däremot tydligt att mammornas sysslor är i högre grad 
begränsade till hemmet och hushållssysslor. Framförallt kan man se att papporna i högre 
grad ges mer tid till personliga intressen som fiske, löpning och musiklyssning. Männen 
är fortfarande de som efter en lång arbetsdag kommer hem till en lugn kväll med tidning 
i vilfåtölj, eller helt enkelt lägger sig och sover. En bild som var mycket vanlig i 50- och 
60-talets barnböcker och som tydligen lever kvar än i dag. En annan anmärkningsvärd 
sak är att kvinnorna sköter handling av mat medan mannen står för inköp av presenter 
och så kallade kapitalvaror. Här är det tydligt att litteraturen speglar samhället på ett 
riktigt sätt. Många undersökningar har visat att det är vanligt att män köper mer 
kapitalvaror som kan vara en investering för framtiden och kvinnan betalar mer löpande 
utgifter som mat, kläder och nöjen, något som bland annat kan bli ett problem vid 
eventuell separation. (Ty makten är din…SOU 1998: 6, s.60) 
 
Pappa skjutsar och hämtar barnen oftare än mamma gör. Bilen är fortfarande helt 
mannens revir. Mamma står för uppfostran, eller ”gnäll” men samtidigt är det också hon 
som oftare leker med barnen. Man kan säga att mamma verkar ha en närmare relation 
med barnen än pappa. Det är också hon som ”nattar” barnen, om de inte gör det 
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tillsammans. Det förekommer inte i något fall att pappa ensam lägger barnet. 
Genuskontrakten är väl synliga i föräldrarnas vardag. 
 
Utöver föräldrarna förekommer det också andra vuxna omkring huvudpersonen. Om vi 
ser på Figur 12 ser vi att det anmärkningsvärt är 20 % av huvudpersonerna lever i en 
värld med nästan enbart män! (bland annat i Bertil och Blixten, Trollpappan och 
Gycklarpojken) Någon motsvarande värld med bara kvinnor finns inte. 
 
 
Figur 12 Hur ser förekomsten av vuxna ut?(exklusive föräldrar)  
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Det framkommer inte i något fall vilket yrke mamma eller pappa har, bara att de 
arbetar. Även om man inte får reda på vad föräldrarna arbetar med förekommer det 
andra yrkesverksamma personer i bilderböckerna. I undersökningen Dick and Jane as 
Victims- sex stereotyping in Children’s Readers förekommer 147 olika yrken som 
innehas män och endast 27 för kvinnor. Undersökningen är nästan 35 år gammal och i 
min undersökning är förhållandet 25:8 (tabell 6). Totalt visar min uppsats 13 
yrkesverksamma kvinnor och 37 yrkesverksamma män. När det gäller vem som har 
vilket yrke följer rollerna tydligt genuskontraktets uppbyggnad. Den vanligaste bilden 
vad gäller yrkesverksamma kvinnor är att de har serviceyrken och jobbar i butiker och 
caféer. Traditionella arbeten bland personer av manligt kön är polis, bonde och 
buss/lokförare. Förskolelärare och lärare är vanliga yrken bland både kvinnor och män. 
Uppdelningen av ”manliga” och ”kvinnliga” yrken stärker den könsstereotypa bilden 
genom att definiera män och kvinnor som klart skilda motpoler med tydligt uppdelade 
uppgifter. Många böcker reproducerar på så sätt de normer som är de traditionellt 
rådande. 
 
Det förekommer emellertid också böcker med manliga balettdansörer eller dylikt, yrken 
som traditionellt inte setts som ”manliga” yrken. Försök att bryta mönster har således 
gjorts, men till större delen är det polis, brandman och busschaufför som gäller. 
Undersökningen visar att kvinnornas yrken i högre grad bryter mot de traditionella 
normerna. Doktor och fotbollsspelare är exempel på detta. Att kvinnor inte är lika 
bundna vid traditionellt kvinnliga arbeten som männen är vid traditionellt manliga 
arbeten kan bero på att författarna medvetet försökt komma ifrån de typiska 
kvinnoyrkena. Det kan alltså vara ett aktivt försök från författarnas sida att ge kvinnor 
större möjligheter och sätter dem i sammanhang där de oftast inte skildrats i. Det har 
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satsats mer och under längre tid på att förändra kvinnornas situation, medan männens 
situation kanske har blivit mer eftersatt. 
 
Tabell 6 Yrken som finns representerade och vem som har dem 
Yrke Frekvens 
 Kvinnor Män 
förskolelärare/lärare 5 4 
butiks-/cafébiträde 3 1 
fotbollsspelare/hockeyspelare 1 1 
operasångerska/rocksångare 1 1 
betjänt 1  1  
kung/ drottning 1 1 
doktor 1  
tjuv/sjörövare  5 
polis/detektiv/nattvakt  4 
bonde  3 
Buss/taxi/lokförare  3 
kyrkoherde/biskop/munk  3 
kioskägare  1 
brandman  1 
bagare  1 
skomakare  1 
frisör  1 
dansare  1 
glassprovare  1 
gycklare  1 
jägare  1 
cowboy  1 
Totalt 13 37 
 
 
Det som framkommer tydligast av undersökningen är att de yrkesverksamma kvinnorna  
är få och att det finns betydligt fler yrken som innehas av män överhuvudtaget. En 
annan sak som framkommer angående bilderbokens framställning av arbetslivet är att 
det inte existerar några datatekniker, börsmäklare, informatörer eller designers. De 
yrken som förekommer är till största del gamla hantverksyrken som till exempel 
skomakare och bagare.  
 
Oftast är huvudpersonen barn och har följaktligen inget yrke. I de fall där 
huvudpersonen är vuxen och har ett yrke är titeln bonde, gycklare, kung och polis. De 
yrkesverksamma huvudpersonerna är uteslutande män. 
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6.3 Motivvariablar 
 
 
De flesta böcker i undersökningen leker med människans fantasi. På ett eller annat sätt 
är 70 % av böckerna orealistiska, det vill säga att de innehåller djur som pratar eller 
barn som kan flyga. De kvinnliga huvudpersonerna lever i högre grad än männen i en 
”verklig” värld, där de inte flyr bort i drömmar eller fantasier. 
 
Enligt genusteorin och de traditionella dikotomierna, uppdelningen av manligt och 
kvinnligt, är mannens plats det offentliga rummet medan kvinnan är förpassad till den 
privata sfären, företrädesvis hemmet. 
 
 
Figur 13 I vilken miljö utspelar sig berättelsen? 
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Inom ramen för de böcker jag undersökt återfinner vi de flesta personerna, både kvinnor 
och män, i det offentliga rummet (Figur 13). Dock återfinner vi nästan dubbelt så många 
kvinnor i den privata sfären, hemmet eller möjligtvis trädgården. 
 
 
Figur 14 Kan man säga att berättelsen har ett tydligt sedelärande budskap? 
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38 % av böckerna har ett tydligt sedelärande eller pedagogiskt budskap. 
Anmärkningsvärt är att nästan dubbelt så många böcker med huvudpersoner av manligt 
kön är sedelärande. Kan det vara så att författarna omedvetet eller medvetet känner att 
en man fungerar bättre som förebild och således bättre för sådana berättelser?  
 
Vad är det böckerna vill berätta och lära sina läsare då? Det vanligaste budskapet är att 
man ska vara sig själv och att alla är lika mycket värda oavsett kön, hudfärg eller ålder. 
Dessa teman skulle man kunna samla under rubriken ”Alla lika, alla olika”.  Ungefär 
12% av böckerna framhåller detta ämne främst. Därefter kommer böcker som 
framhåller gemenskap och att alla behövs och att vi tillsammans är starka. Drygt 7% av 
berättelserna har som främsta mål att berätta att det är viktigt att hjälpa och ta hand om 
varandra eller att det är tråkigt att vara ensam. 
 
Det är vanligare att kvinnor och flickor får vara huvudpersoner i berättelser som 
framhåller gemenskap, något som sammanfaller väl med föreställningen om kvinnor 
som grupp och män som individer. Således är det också fler män och pojkar som är 
huvudpersoner i berättelser om individuella skillnader, men också allas lika värde, 
oavsett hudfärg eller utseende. Kunskap är också en åtråvärd egenskap hos män. 
Mannen står för kunskap och kvinnan för skönhet. Som framgår av figur 15 behandlas 
också utseende i dubbelt så många av böckerna med kvinnlig huvudperson. 
 
 
Figur 15 Behandlas utseende som en central del i berättelsen? 
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Utseende är ett relativt vanligt ämne att ta upp i bilderboken och då speciellt i böckerna 
med kvinnlig huvudperson. Precis som Hallberg (1998) tar upp i antologin Läs mig, 
sluka mig (som jag skrev om på s.9) handlar det ofta om flickor som vill vara prinsessor 
eller vackra för att bli omtyckta av pojkar men som slutligen kommer till insikt om att 
det finns viktigare, och framförallt roligare, sätt att leva på. Om man läser böckerna 
förändras flickans drömmar om att vara prinsessa med vackra kläder under berättelsens 
gång. Mer om detta kan läsas under kvalitativa kommentarer på sidan 51-53.  
 
När det gäller pojkarnas drömmar handlar de om fysisk styrka eller snabbhet. En vanlig 
önskan är att få muskler. Mer om vad som framkommer som eftersträvansvärt enligt 
huvudkaraktärerna framgår av Tabell 7 nedan. 
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Tabell 7 Vad som är eftersträvansvärt enligt huvudpersonen 
Eftersträvansvärt Frekvens 
 Kvinnor Män 
Fånga ”busar” 1 1 
Visa uppskattning, vara vänner 2 1 
Vara som andra 1 1 
Vara fin/ prinsessa 2  
Läsa 1  
Hinna med allt 1  
Vara stark/ tuff/ springa fort  3 
Frihet  2 
Äventyr  2 
Leva och va frisk  1 
Ha kul  1 
Tabell 8 12 
 
 
Som tabell 7 visar är det framförallt tre saker som attraherar männen och pojkarna. 
Frihet, äventyr och att vara stark, tuff eller springa snabbt är alla vanliga exempel på 
pojkarnas önskningar. För kvinnorna och flickorna är motsvarande önskning att vara fin 
och prinsesslik. Vad som i bilderboken visar sig vara begärligt eller eftersträvansvärt 
stämmer väl överens med föreställningen om manligt och kvinnligt isärhållande. 
Pojkarna eftersträvar aktion och känner att prestation ger bekräftelse medan flickorna är 
passiva och utseendefixerade. 
 
 
6.4 Bildvarialar 
 
 
Vi vet sedan tidigare att det utifrån min undersökning av texten förekommer fler män än 
kvinnor både som huvudpersoner och som bipersoner. Men skiljer sig bildens uppgifter 
från textens? En exklusiv möjlighet i bilderboken är nämligen att bilden kan visa saker 
som inte nämns med ord, något som framkallar en extra dimension. Bilden av 
berättelsen kan fördjupas, huvudpersonerna kan få en extra dimension och bipersoner 
kan lyftas fram och presenteras närmare. Bipersonerna kan dessutom skapa en kontrast 
till huvudpersonerna och kan bidra till en fördjupad förståelse av karaktärernas 
förhållande till omgivningen. 
 
Nedan presenteras uppgifter som har med böckernas illustrationer att göra. Hur ser 
persongalleriet ut enligt bilderna och finns det skillnader i hur man framställer pojkar 
och flickor, män och kvinnor?  
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Figur 16 Hur ser könsrepresentationen på bilderna ut? 
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När det gäller den totala representationen av kvinnor, flickor, män och pojkar på 
bilderna ser vi att det finns ungefär lika många flickor som pojkar, med ett visst övertag 
av flickor. Det figurerar alltså flickor på bilderna som inte nämns i texten men som ändå 
är ”med” i berättelsen. Flickorna finns med som bifigurer runt de i huvudsak manliga 
huvudpersonerna. När det däremot gäller de vuxna är männen, precis som när det gällde 
texten, överrepresenterade på bilderna. Detta gör att 57 % av den totala 
”bilderboksbefolkningen” som ingår i undersökningen består av pojkar och män.  
 
 
Figur 17 På vilket sätt framställs de huvudpersoner som figurerar på omslagsbilder  
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Om man tittar på omslagsbilden ser man att de flesta personer framställs som aktiva. 
Huvudpersoner av manligt kön framställs i lite högre grad än kvinnorna och flickorna 
som aktiva, skillnaden är dock väldigt liten och närt intill försumbar. Om vi ser på 
skillnaden mellan att framställa huvudpersonen passivt stående eller passivt sittande ser 
vi att de kvinnliga står mer, medan de manliga sitter. Om det har någonting med genus 
att göra har jag dock svårt att utläsa. Generellt kan däremot sägas att bilderbokens 
omslag är en oumbärlig del av bokens helhet, särskilt när omslagsbilden inte upprepar 
någon bild inne i boken. Omslagsbilden avspeglar dessutom ofta författarens (eller 
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redaktörens) bedömning av handlingens mest spännande och lockande episod. 
(Nikolajeva, M. 2000 s. 68) 
 
 
Tabell 8 Miljö för omslagsbilden (till dessa tillkommer några okodbara) 
Miljö Frekvens 
 Kvinnor Män 
Utomhus, natur (gräsmatta, klippor, skog, 
trädgård, snö, pool) 

6 11 

Inomhus (kök, vid ett bord, köksgolv, i trappa) 4 4 
Utomhus, stad (folkmassa, på gatan, framför affär) 1 2 
Tåg/båt  3 
Totalt 11 20 
 
 
Den absolut vanligaste miljön på omslagsbilderna när det gäller båda könen är utomhus 
i naturen eller i en trädgård.  Det näst vanligaste är en bild från hemmet. Fler män 
skildras i offentlig miljö, men det beror också på att det är fler böcker med manliga 
huvudkaraktärer. I övrigt gör bilderna ingen större skillnad på motiv eller skildring av 
privat eller offentlig miljö vad gäller kön. Skillnaden kanske snarare ligger i vad man 
inte visar, således inga flickor på traditionellt manliga områden som tåg eller båt. 
 
 
Figur 18 Framkommer huvudpersonens kön av bilderna? 
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Om man enbart tittar på bilderna ser vi enligt figur 18 att man i ungefär 40 % av fallen 
inte kan avgöra huvudkaraktärens kön. Det gäller till exempel djur som alla ser likadana 
ut men som beskrivs med pronomen han eller hon. Det kan också vara en person med 
till exempel kort hår och snickarbyxor som kan vara svår att könsbestämda utifrån 
enbart bilder. Att bestämma kön utifrån en bild, eller utseende överhuvudtaget, kan vara 
lite vanskligt då det bygger på föreställningar om hur en kvinna eller man ska se ut. När 
inte föreställningarna om biologiskt och visuellt kön sammanfaller, som när det gäller 
transexuella, ställer det ofta till problem. Dessa problem behöver jag dock inte hantera 
när det gäller mitt arbeta med att analysera bilderboken. Det kan däremot vara värt att 
nämna som en erinran.     
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Böckerna som ingår i undersökningen innehåller många olika människor och djur och 
för att göra skillnad på karaktärerna kan det hända att författarna tar till visuella uttryck 
för att visa vem som är till exempel man eller kvinna. I 26 % av böckerna gör man 
generellt stora skillnader på utseendet hos kvinnor och män. Exempelvis kan alla av 
honkön ha en rosett i håret medan alla av manskön har keps. Det absolut vanligaste 
sättet att göra utseendemässiga och visuella skillnader på personer av han- eller honkön 
är att till exempel alla kvinnor i en bok har klänning medan alla män bär byxor. 
 
 
Figur 19 Vad har huvudpersonen för kläder? 
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 Alla män i böckerna har byxor, vilket inte är allt för överraskande. Däremot har 70 % 
av kvinnorna klänning, något jag inte tror stämmer med dagens kläder för kvinnor. 
Varför har bara 30 % av böckernas kvinnor byxor år 2000?  
 
 
6.5 Sammanfattning av kvantitativ undersökning 
 
 
I min undersökning ingår 40 bilderböcker utgivna under år 2000 och där uppgick de 
svenska till 23 stycken, vilket är ungefär 54 %.  Därefter kommer de flesta böcker i min 
undersökning från de europeiska och nordiska länderna.  
När det gäller upphov ser vi att männen dominerar bland författarna, medan de flesta 
illustratörer är kvinnliga. Länge har kvinnorna dominerat barnboksmakeri generellt sett 
men undersökningen visar att männen har tagit ett kliv in på arenan som författare.  
 
Pojkar och män dominerar som huvudpersoner och undersökningen visar att det 
sannolikt har ett samband med de många manliga författarna då män oftast skriver om 
andra män. Visserligen skriver också kvinnorna oftast om sitt eget kön, men de 
kvinnliga författarna har en tendens att i högre grad än de manliga författarna välja att 
skriva om det motsatta könet.  
 
Den manliga dominansen är extra tydlig bland djuren i bilderboken, där djur av honkön 
är mycket underrepresenterade.  
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Som det framgår av tabell 9 kan man konstatera att befolkningen i bilderboken lever i 
en värld bestående av totalt ungefär 60 % män och 40 % kvinnor. Detta förhållande 
gäller såväl huvudpersoner som kvinnor och män nämnda i text och synliga på bild.  
 
 
Tabell 9 Sammanfattning: Antal kvinnor respektive män som huvudperson, nämnda i 
text eller synliga på bild 
 Frekvens 
 Kvinnor Män 
Huvudkaraktärer 13 18 
Text  71 102 
Bild 203 259 
 
 
De flesta huvudpersoner är barn, andelen karaktärer där ålder är obestämbar domineras 
dock av män. Att åldern är obestämbar beror till exempel på att djuren ofta lever som 
vuxna men agerar som barn. De är tämligen ålders- och könsneutrala men benämns som 
”han”. Kvinnan är alltid antingen flicka, kvinna eller dam, männen tillåts vara mer både 
köns- och åldersneutrala då de står som exempel på människan. Mannen är norm, alltså 
människa. Kvinnan är det andra könet och hittar sin identitet just i att vara kvinna.  
 
År 2000:s barnböcker skildrar, till skillnad från sina föregångare, många rädda och 
ängsliga pojkar. Detta är någonting som tidigare har varit tabu i barnboksvärlden, och 
kanske även den verkliga. Rädsla har varit någonting förbehållet kvinnorna och mannen 
har varit stark och skyddande. Min undersökning visar en annorlunda bild. Kvinnorna 
och flickorna i bilderboken visar istället på en aggressivitet som inte funnits där 
tidigare. Könsrollsmönstret har här förändrats. Männen och pojkarna visar sin rädsla 
och gråter öppet. Flickorna visar sin ilska genom att stampa och skrika.  
 
Kvinnorna och flickorna är i och för sig fortfarande i många böcker små, snälla, kloka 
och söta. Ord som syftar till kvinnligt omhändertagande och kvinnan som ett passivt 
skönhetsobjekt är vanliga. Adjektiv som beskriver kvinnans yttre är betydligt vanligare 
än att beskriva mannens yttre. Motsvarande ord för männen är cool, stark och modig 
som syftar till mannen som aktiv och fysiskt stark. Huvudpersonernas aktiviteter och 
intressen är också ganska stereotypa. Kvinnorna och flickorna ägnar sig i högre grad åt 
stillsamma inomhusaktiviteter och männen och pojkarna som är utomhus och aktiva. 
Kvinnans sociala liv går därmed från intimitet till aktivitet medan det för mannen går 
från aktivitet till intimitet.  
 
De flesta böckerna innehåller inte några föräldrakaraktärer men i de fall där de 
förekommer finns både mamma och pappa oftast representerade. 10 % av barnen bor 
med enbart mamma, medan inte ett enda barn bor med bara sin pappa. Pappornas roll i 
böckerna är till stor del att skjutsa och hämta barnen samt köpa saker. Papporna 
framställs som de köpstarka som kommer med presenter medan mammorna oftare 
handlar mat och lagar den. Papporna ges även mer utrymme för personliga intressen, 
alltså sådant som inte har med familjen att göra. Papporna fiskar, läser och lyssnar på 
musik, något som mycket få mammor gör.  
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Utöver föräldrarna förekommer många andra vuxna omkring huvudpersonen, 
anmärkningsvärt är att 20 % av huvudpersonerna lever i en värld med enbart män! 
Någon motsvarande värld med bara kvinnor finns inte.  
 
Bland de yrkesverksamma är männen överrepresenterade. Vanliga arbeten är polis, 
bonde, buss/lokförare samt förskolelärare och lärare, yrken som de flesta kan beskrivas 
som traditionellt manliga yrken. Förskolelärare kan sägas bryta mot den bilden. Yrken 
som kvinnor har är förskolelärare, butiksbiträde och lärare. Det är alltså serviceyrken 
samt yrken som handlar om barn och omsorg. Försök att bryta mönster finns, och det är 
till större del kvinnornas yrken som bryter mot de traditionella normerna. Kvinnliga 
doktorer och fotbollsspelare är exempel på detta.  
 
Enligt genusteorin och de traditionella dikotomierna av manligt och kvinnligt är 
mannens plats det offentliga rummet medan kvinnan är förpassad till den privata sfären. 
I de böcker jag undersökt befinner sig de flesta personerna, både kvinnor och män, i det 
offentliga rummet. Dock återfinner vi nästan dubbelt så många kvinnor i den privata 
sfären, hemmet eller möjligtvis trädgården. 
 
Ofta får pojkar representera individen, där man talar om att alla människor är olika. På 
motsvarande sätt är det ofta kvinnliga huvudpersoner i berättelser som framhåller 
gemenskap. Detta sammanfaller väl med dikotomin om mannen som individ och 
kvinnan som grupp. Vidare är frihet, äventyr och att vara stark och tuff önskvärt för den 
manliga karaktären medan kvinnorna drömmer om att vara vackra och ”prinsesslika”.  
Slutligen kan sägas att det i en fjärdedel av böckerna finns väsentligt stora skillnader i 
hur män och kvinnor ser ut. Till exempel kan bilderna visa att alla flickfåglar har rosett 
på huvudet, medan pojkfåglarna är utan. Dessutom bär 70 % av de kvinnliga 
huvudpersonerna klänning eller kjol. En siffra som jag, ens i närheten, har svårt att se 
att den stämmer med verkligheten.  
 
Om man ser till helheten i min analys kan man se att könsfördelningen är ojämnlik med 
ungefär 60 % män såväl i text, bild och som huvudrollsinnehavare. Man kan också se att 
yrkeslivet är en plats förbehållet männen, mycket få kvinnor är yrkesverksamma. Det 
finns däremot några böcker som visar på kvinnor som bryter mot de traditionella 
yrkesvalen vad gäller kön. 
Pappan är i likhet med tidigare undersökningar fortfarande i stort sett frånvarande i 
böckerna. Inte ett enda barn bor med sin pappa, medan ungefär 10 % bor med enbart sin 
mamma. 
 
Ett spännande resultat ur min undersökning är att känslospektrat hos huvudkaraktärerna 
tycks ha breddats gentemot tidigare undersökningar. Män tillåts vara rädda och gråta 
och kvinnor behöver inte vara snälla och duktiga, utan får vara arga och visa sin ilska. 
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7. Kvalitativa reflektioner - komplement till kvantitativ 
undersökning   
 
 
En författare kan ha olika intentioner med sitt skrivande, och i texten finner man också 
underliggande attityder. Det kan vara medvetna och omedvetna uppfattningar. Dessa 
uppfattningar kan vara svåra att kvantifiera och jag gör därför här några kompletterande 
kommentarer till några för undersökningen viktiga uppgifter som inte framkommer vid 
den kvantitativa undersökningen.  
 
Det jag tycker mig se i år 2000s böcker är ett försök att faktiskt på många ställen 
ifrågasätta de traditionella könsrollerna. Detta gäller såväl den kvantitativa som 
kvalitativa undersökningen av böckerna. Den kvantitativa undersökningen visar att 
könsfördelningen är sned och att det ges uttryck för en del stereotypa föreställningar, 
föreställningar som kan leda till att begränsa kvinnors och mäns sätt att agera. 
Undersökningen har även visat en förändring där pojkar tillåts vara rädda och gråta och 
flickor vågar säga ifrån och visa ilska. Detta är exempel på känsloyttringar som bryter 
mot tidigare resultat av liknande undersökningar.  
 
En kvalitativ läsning av böckerna visar kanske i ännu högre grad att dagens moderna 
bilderböcker har förändrats gentemot tidigare års och att författarna idag medvetet 
”leker” med könsrollerna. Ett exempel där jag kan se försök till att diskutera könsroller 
aktivt är när det handlar om önskningar och krav. Många flickor drömmer om ett 
prinsessliv och pojkarna drömmer om att till exempel vara indian (Emma och 
kritprinsessan, Pirater och prinsessor, Ensam med min bror). Vid en läsning av till 
exempel boken Pirater och prinsessor framkommer det tydligt att genus och dess 
presentation fungerar som en överlevnadsstrategi för att bli godkänd och inte utstött. 
Här har författarna gjort ett aktivt ställningstagande där de låter dessa drömmar om att 
passa in i genusnormen så småningom genomgå en förvandling. Flickorna inser att det 
är roligare att leka och busa än att sitta stilla och vara fina hela tiden. Detta gäller även 
Emma i Emma och kritprinsessan som förstår att prinsessklänningarna är svåra att cykla 
i och att det är roligare på stranden än i slottet. Pojkens muskeldrömmar i Ensam med 
min bror  problematiseras dock inte alls lika mycket.  
 
Många böcker känns, ur könsrollssynpunkt, ganska nyanserade. Karaktärerna kan 
däremot ibland hamna i ”stereotypa fack” när det gäller förhållande till andra i boken. 
Till exempel säger Billys mamma i Billy och grisarna att han bara får åka till mormor 
”… om Lotta kan följa med … Lotta är en förnuftig flicka.” Detta sätter en 
”duktighetsstämpel” på flickan, och ställer henne i position att behöva ta hand om en 
bråkig kille. Detta brukar beskrivas som ett vanligt könsrollsproblem. Det börjar hemma 
där flickan vinner aktning som ”mammas lilla hjälpreda” och fortsätter i skolan där 
duktiga flickor placeras bredvid bråkiga killar för att hålla efter dem.  
 
Tidigare undersökningar har visat att om barnens roller har diskuterats och 
problematiserats har de vuxna rollmodellerna förblivit statiska. Bland bilderböckerna 
2000 har även de vuxnas situation börjat upplösas. Bland annat får vi träffa kvinnan 
som sköter allt hushållsarbete själv, men som tillslut gör uppror mot sin man. Skynda, 
skynda, Nilla lilla! skildrar hur hushållsarbetet kan vara uppdelat i ett förhållande. 
Kvinnan förväntas sköta allt medan mannen anser sig kunna ägna sig åt nöje. Slutet är 
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väldigt befriande, och visar på att det inte alltid ska behöva vara på detta sätt. Dock kan 
man fundera på vad som händer efter bokens slut? Blir mannen arg när hon säger ifrån, 
tycker han att hon är hysterisk, hjälper han till mer nästa gång, eller kommer han endast 
med några uppmuntrande ord? Kanske skulle hon ha gjort klart för honom redan på 
morgonen att hon inte tänkte göra allting själv?  
 
Böckerna beskriver även föräldrar som bråkar om vem som ska laga mat. Kvinnan lagar 
mat och efter att mannen klagat på att de alltid får samma rätt får han själv laga middag. 
“Flugor idag igen, säger Pappa. Laga maten själv då, säger Mamma.” (En fågeldag). I 
dessa berättelser finns tydliga ansatser till diskussion om vilka roller som egentligen är 
självklara i vårt samhälle. Främst så handlar dessa försök om att försöka omvärdera och 
framställa kvinnans karaktär och arbete i ny dager. Männen är fortfarande de som efter 
en lång arbetsdag kommer hem till en lugn kväll med tidning i vilfåtölj. En bild som var 
vanlig i 50- och 60-talets barnböcker och som tydligen lever kvar än i dag. Papporna har 
tillsynes mer fritid och kan odla sina egna intressen på ett annat sätt än mammorna. 
Pappa kan lugnt läsa tidningen, lyssna på en musikskiva eller gå och träna löpning (En 
fågeldag, Skynda, skynda Nilla lilla!, Måste bara vänta). I En fågeldag ser vi mamma 
laga mat och förmana barnen att inte leka på vägen medan pappa sitter och lyssnar på 
freestyle. Lite senare ser man honom ligga och sova med en tidning i handen. På nästa 
sida där barnen börjat leka farliga lekar igen är stolen där han tidigare låg tom.  
 
Det som skiljer tidigare bilderböcker från de nya är att författaren lagt in 
frågeställningar om könsroller, fördelningen av hushållsarbete ser kanske likadan ut 
idag men dagens mammor ifrågasätter situationen. Få mammor ägnar sig åt en 
fritidsysselsättning. Det finns ett exempel på en mamma som tycker om att lösa korsord 
och ett annat där hon läser böcker om Egypten (Putte dammsuger, Pirater och 
prinsessor). Övervägande delen av kvinnorna ses i böckerna sysselsatta med någon typ 
av hushållssyssla som att handla och laga mat (Billy och grisarna, Sammeli, kom!). En 
annan vanlig bild är den att det är pappa som innehar kapitalet, och därmed försörjer 
familjen ekonomiskt. När mamma handlar mat köper pappa presenter till barnen, sin 
fru, eller sig själv (Ensam med min bror, Bullen och väskan, Metteborgs loppis).  
Papporna blir oftast också inkallade när det gäller att reda upp saker. När det i boken 
Metteborgs loppis uppenbaras att barnen sålt farmors smyckeskrin tillkallas pappa för 
att reda upp situationen. Mamma och farmor är hjälplösa. Medan mamma och farmor 
reagerar med förtvivlan och hjälplöshet, blir Metteborgs pappa arg och skriker.  Men det 
finns också böcker där det är mamma som kommer till undsättning i farliga situationer. 
I Måste bara vänta kommer harmamman för att hämta kaninpojken trots att det är 
skymning och räven lurar. Harpalten blir mycket förvånad då han trodde att inte ens 
pappa skulle våga ge sig ut och leta efter honom. Även i Småflodhästarnas äventyr 
kommer flodhästmadammen till undsättning när småflodhästarna hotas av den farliga 
krokodilen. 
 
Vanligast i böckerna är annars att ingen av föräldrarna är närvarande. Berättelserna är 
fokuserade på barnet och dess egna upplevelser och äventyr (Gittan och gråvargarna, 
Flickan som bara ville läsa). Detta är någonting som alltid varit utmärkande för 
bilderboken, men som kanske förekommer i större utsträckning idag. I 1980-talets 
barnböcker förekom ofta scener som utspelades runt matbordet. Efter en dags lekande 
på egenhand fanns tryggheten runt middagsbordet som i till exempel Den vilda bebin. 
Denna bild är nästan helt borta från 2000-talets böcker.  
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I Konstapel Katt kräver kakor möter vi en lite annorlunda mammakaraktär. Lisas 
mamma är nämligen deprimerad och orkar inte sköta om vare sig hem eller dotter Lisa. 
Detta är verkligen en motsatts till alla bullbakande mammor som ofta tidigare 
förekommit i barnböckerna. På 1970-talet började det dyka upp några mammor som inte 
riktigt heller höll måttet för hur en bra mamma borde vara och bete sig. Bland annat 
skrev Kerstin Thorvall en berättelse om en mamma som låser in sig på sitt rum för att 
hon inte orkar med hem och barn. Om detta är någon önskvärd skildring är däremot 
svårt att säga. På 70-talet diskuterades denna fråga ivrigt och många tyckte att det till 
slut blev en övervikt av alkoholiserade mammor och diskbänksrealism. 1980-talets 
sagor och äventyrsberättelser har av många sedan setts som en reaktion mot detta. 
Under 1990- talet gavs det ut några böcker som återigen tog steget tillbaka mot en typ 
av krass samtidsskildring. Dessa böcker tog återigen upp svåra ämnen som till exempel 
döden (Resan till Ugri-La-Brek) och utarbetade ensamstående mammor 
(Mammaboken). Dessa böcker fick stor uppmärksamhet när de kom och har också blivit 
prisbelönade. De som skiljer dessa böcker från 70-talets ”problemböcker” är att de 
oftare är skrivna med en kärlek till karaktärerna som gör att de inte heller blir så 
pekpinneaktiga som de tidigare, inga färdiga svar och inga givna frågor. Konstapel Katt 
kräver kakor i min undersökning följer detta lite modernare sätt att ta upp svåra ämnen 
på, vilket även Cecilia Torudd gör i sin bok Trollpappan. En bok som handlar om 
alkoholism. Där åker trollpojken och mamman till sin alkoholiserade pappa för att hälsa 
på. De tycker om varandra men inser att de inte kan bo tillsammans då pappa tycker 
alldeles för mycket om att ”festa” med sina vänner.   
 
Som jag konstaterat tidigare finns det i dessa böcker, utgivna 2000, få kvinnor som 
innehar något yrke. Detta trots att det idag finns minst lika många kvinnor som män ute 
i yrkeslivet. Kvinnornas arbete förpassas istället till hemmet. De kvinnor som arbetar 
innehar ganska uteslutande typiskt kvinnliga yrken som att ta hand om barn eller serva 
människor. Som framkom i den kvantitativa undersökningen är även männen förpassade 
till typiskt manliga arbeten, arbeten som är spännande eller där det krävs mod och 
styrka, och gärna vapen, t ex polis och brandman. Konstapel Katt är en tuff polis. Han 
kan ses som arketypen för den yrkesverksamma medelålders mannen. Han är en flitig 
yrkesman i uniform. Han är en listig och duktig detektiv men har lätt att brusa upp och 
bli arg (Konstapel Katt kräver kakor). Andra typiskt manliga yrken är busschaufför 
(Metteborgs loppis) och lokförare (De stora djurens tåg). Yrken som brukar vara många 
pojkars dröm när de är små, kanske på grund av böckernas värld? Många arbetsplatser i 
dag har en ojämn könsfördelning bland anställda och vi lever i en könssegregerad värld, 
men hur ska en förändring kunna ske om dessa bilder lever vidare från generation till 
generation?  
 
Den bild som boken förmedlar av kvinnan, och som skulle kunna vara negativ, handlar i 
första hand inte om själva beskrivningen av den enskilda kvinnan på ett visst sätt, utan 
problemet ligger i den ständiga upprepningen av denna beskrivning. Det är denna 
upprepning som gör genus övertygande och som kan verka begränsande på läsaren. 
Sådana upprepningar kan handla om att det oftast är kvinnan som lagar mat, att man 
som kvinna inte har något yrke eller att man som flicka inte får hoppa lika högt som 
pojkarna. Denna typ av upprepningar är genomgående i de flesta böcker och även om 
det finns yrkesarbetande kvinnor i böckerna hålls de inom normen för kvinnlighet 
genom att de tilldelas ”kvinnliga” yrken eller ett ”kvinnligt” beteende. Exempelvis 
möter vi de yrkesarbetande systrarna Silke i Konstapel Katt kräver kakor som inte kan 
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behärska sina ”inneboende egenskaper” utan ropar på hjälp och svimmar på sin 
arbetsplats när problem dyker upp. 
 
Som vi konstaterat finner vi i dessa böcker människor som tillåts ha ett brett spektra av 
känslor och människorna kan pendla mellan dem beroende på situation. I Gittan och 
gråvargarna är Gittan från början ett väldigt försiktigt barn, men när hon blir lämnad 
ensam i skogen stärks hennes självförtroende. Trots att Gittan är ensam i en mörk skog 
och ser gula ögon glimma och hör vassa tänder gnissla bland trädstammarna, blir inte 
Gittan rädd. Hon skriker likt Ronja Rövardotter när hon sitter ensam i skogen att hon 
inte är rädd. ”Kom fram då! ropar Gittan. Jag är ett barn som tappat mitt dagis.” 
Även i barnens relationer till varandra finns en ömsesidig respekt. Pojkar och flickor 
leker tillsammans obehindrat (En fågeldag, Metteborgs loppis, Lamm i sikte).  
Pojken Kudden och flickan Dunne är Metteborgs kompisar. De är ett fint kompisgäng 
som ställer upp och hjälper varandra. Kudde beskrivs som den mest påhittiga men 
Dunne beskrivs av Metteborg som modig. ”Jag måste nog gå nu, sa Kudden och smet ut 
genom dörren. Jag också, sa Dunne och smet efter. Inte ens hon som var så modig 
vågade stanna.”  I klassrummet blir dock könsrollerna tydliga. Där är Kudden duktig på 
Matte, och Dunne beskrivs som söt och snäll. Benni är en annan klasskamrat som är bra 
på att hitta på nya lekar, speciellt sådana där man ska jaga och döda varandra. 
 
 
8. Slutdiskussion  
 
 
Uppsatsen är tänkt att fungera som en uppdatering av tidigare liknande undersökningar 
på området. Eftersom jag själv har varit intresserad av de här frågorna under en längre 
tid har jag läst många undersökningar som visar att könsfördelningen bland 
upphovsmännen, samt i barnböckerna, har varit mycket ojämn, samt att rollkaraktärerna 
varit stark stereotypt beskrivna. Däremot hade jag ingen kunskap om hur det såg ut 
idag. De flesta undersökningar som jag hade förkunskap om var 30 år gamla, och jag 
antog vid början av mitt arbete, att mycket skulle ha hänt sedan dess. Och visst har det 
gjort det. Det har blivit en jämnare könsfördelning bland såväl upphovsmän som 
huvudkaraktärer och bland karaktärerna omkring. Det finns också ett vidgat sätt att se 
på kvinnor och män som gör att de i första hand inte är fastlåsta i en roll beroende av 
kön. Det handlar främst om sättet att tänka och känna. När det gäller agerande och 
yrkesroll samt arbetsbörda i hemmet är människorna mer begränsade. Det kan tyckas 
lite paradoxalt att det har varit lättare att ändra på inre strukturer hos människorna än 
yttre och praktiska. Vem som lagar mat eller vem som innehar vilket yrke är fortfarande 
starkt könsbundet, men har i motsatts till tidigare börjat diskuteras och ifrågasättas. 
Många författare ifrågasätter just de traditionella könsrollerna genom att låta bokens 
huvudperson genomgå en förvandling; från fast i en stereotyp roll till ett lyckligare och 
gladare liv oberoende av kön. Liksom samhället inte förändras från en dag till en annan 
gör inte heller böcker det. Barnboken följer långsamt samhällets utveckling, liksom 
många samhällsdebatter får sin upprinnelse just på grund av böcker. Som 
litteratursociologen Svedjedal skriver så är ofta huvudpersonens klassposition samma 
som författarens. Detta är inte någonting som jag har undersökt, men samma 
förhållande kan översättas till kön. Män skriver om män och kvinnor om kvinnor. 
Däremot skriver kvinnliga författare dubbelt så ofta som manliga kollegor om 
huvudkaraktärer av motsatt kön. Detta kan förklaras med att kvinnor är vana att 
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identifiera sig med män som en definition av människa. Män har däremot svårt att 
identifiera sig med en kvinna som av tradition är ”det andra” könet. Detta är en 
grundsten inom genusteorin och inom litteratursociologin säger Åberg att det samhälle 
som litteraturen skildrar ofta är ett uttryck för de övre skiktens, i detta fall mannens, 
värld. Ett problem är därför att oavsett om det skulle vara lika många manliga som 
kvinnliga bilderboksförfattare skulle det automatiskt bli en sned könsfördelning bland 
huvudpersonerna så länge mannen är norm. Detta betyder att oavsett om vi är män eller 
kvinnor ser vi världen ur ett manligt perspektiv. En kvinna ser kanske till slut inte att 
hennes kön är underrepresenterat eller rent av saknas i många sammanhang och ofta 
reflekteras det inte över att det är män och pojkar som är överrepresenterade eftersom 
mannen är norm.  
 
I min undersökning dominerar männen bland författarna, medan de flesta illustratörer är 
kvinnliga. Länge har kvinnorna dominerat barnboksmakeri generellt sett, vilket gör att 
männen har tagit ett kliv in på arenan som författare. Bokbranschen har kanske tagit ett 
krafttag för att utjämna könsbalansen? Den kvinnliga dominansen i barnboksbranschen 
brukar ibland beskrivas som en av förklaringarna till barnbokens ganska undanskymda 
ställning historiskt sett. Kan det finnas ett samband mellan att barnbokspriser har fått en 
mer framträdande roll på tidningars kultursidor i takt med att fler män debuterar som 
barnboksförfattare? 
 
En trend, som jag inte funnit i någon tidigare undersökning, är att bland böckerna 2000 
får pojkar vara rädda och gråta och flickor får vara både modiga, upproriska och arga. 
Rädsla har tidigare varit någonting förbehållet kvinnorna och männen har varit starka 
och skyddande. Min undersökning visar en annorlunda bild.  
 
Ett problem är däremot de traditionella yrkesrollerna jag fann i böckerna. Det är männen 
som arbetar och det är männen som försörjer familjen. Både kvinnor och män har 
traditionella yrken bundna till sitt kön. Undersökningen visar dock att det finns fler 
exempel på en kvinna i ett traditionellt manligt yrke än tvärtom. Det kan bero på att de 
flesta traditionellt kvinnliga yrken har låg status och det är problematiskt för en man att 
träda in i den sfären. Det kan också bero på att författarna aktivt placerat kvinnor i 
typiskt manliga yrken. En möjlighet till de traditionella skildringarna av yrkeslivet kan 
också vara att så många av författarna är äldre och inte ser de nya yrkesmöjligheter som 
faktiskt finns för kvinnor och män i dagens Sverige. Det är inte bara det att alla poliser 
är män, var är informatörerna och datateknikerna? Samhället speglas i boken och boken 
skildrar samhället som jag tidigare skrev om i samband med litteratursociologisk teori. 
De stereotypa och åldrade yrkesrollerna kan gå ut över barnen på så sätt att de blir låsta 
i sitt sätt att se på yrkeslivet. Böckerna visar få alternativ till vad ett arbete kan vara. De 
yrken som skildras är få, polis och chaufför för pojkar, lärare eller butiksbiträde för 
flickor. Att vara mamma eller hemmafru är en huvudsyssla för många kvinnor. Kanske 
syns det en förändring om man skulle titta på några av de yngre författarnas karaktärer?      
I boken Berättelser för fria barn: Könsroller i barnboken (1974) citerar Toijer-Nilsson 
råd från boken The Mac Graw - Hill Guidelines for equal treatment of sexes. Råden är  
att författarna bör tänka på att: 
 

• Behandla inte män och kvinnor som könsvarelser utan som människor. 
• Undvik schablonerna; visa yrkeskvinnor på bilderna i barnböckerna och låt män 

göra hemarbetet. 
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• Både män och kvinnor, pojkar och flickor kan vara rädda och aggressiva, 
passiva och oberoende, omogna och logiska. 

• Tänk på språket. Använd inte maskulina pronomen för att beteckna både 
kvinnor och män. Skriv riksdagsledamöter, inte riksdagsmän etc. 

 
Dessa råd skulle nog dagens författare också behöva få repeterat för sig. Jag tror att de 
flesta faktiskt medvetet tänker i dessa banor när de skapar en bok, dock kan det kanske 
behövas en påminnelse då och då annars är det lätt att halka in i invanda 
könsrollsmönster. Detta gäller inte minst mig själv i det dagliga livet. 
 
 
8.1 Dikotomier 
 
 
Betyder resultatet av min undersökning att om handlingen och personerna följer 
könstypiska mönster är böckerna stereotypa och om de bryter dem är det ett tecken på 
ett mer postmodernt, könsneutralt tänkande? Nej självklart kan inte sådana slutsatser 
dras. Men som tidigare nämnt innebär det att när vissa handlingar och tankar blir 
förknippade med ett speciellt kön som regel utan undantag blir de till stereotyper så 
snäva och ensidiga att individuella variationer nekas. Det jag efterfrågar är en nyanserad 
bild, och inte en ”tvärtom bild”.  
 
Är då en förändring av genussystemet möjlig? Jag tror att mycket redan har förändrats, 
vilket vi ser exempel på i min undersökning. Dessutom ifrågasätts maktrelationerna 
mellan könen allt mer både i verkligheten och i böckernas värld. Böckerna (författarna) 
i min undersökning leker med könsrollsmönster, skapar normbrott och utmanar de 
traditionella rollerna. Många har integrerat ett könsrollstänkande som leder till att de 
stereotypa normerna ifrågasätts och blir mindre legitima. Om isärhållandet bryts och 
kvinnor kan göra det män gör och vice versa blir den manliga normen svagare. Om det 
olika försvagas och det lika förstärks, samt att platser, egenskaper och sysslor 
hopblandas kan dikotomierna röjas. Genom att uppnå förståelse för genussystemet kan 
vi kanske komma ifrån det vi kallar ”kvinnligt” eller ”manligt” och på så sätt undvika 
att genussystemet reproduceras. I undersökningen finns exempel som följer det 
traditionella isärhållandet av manligt och kvinnligt till punkt och pricka men också 
exempel på överskridande normbrott.  
 
 
8.2 Bibliotekens ansvar 
 
 
Mina frågeställningar för uppsatsen handlar om bilderboken och dess innehåll. Jag ville 
ur ett genusperspektiv undersöka hur flickor, pojkar, kvinnor och män framställs i 
böcker utgivna på 2000-talet. Syftet var inte bara att bidra med kunskap om hur 
bilderboken skildrar könsroller utan jag ville även i förlängningen bidra till en ökad 
medvetenhet bland litteraturförmedlare kring genusfrågor och boken som en 
socialiseringsagent. Jag vill därför, nu när jag besvarat mina frågeställningar och 
presenterat undersökningens resultat, ta upp några viktiga aspekter av bibliotekens och 
litteraturförmedlarnas villkor eller utsikter att ge barnen en förutsättning att möta en 
jämställd värld, så väl i litteraturen som i verkligheten.  



 
 

60

 
Förlag, kritiker, bokhandlare, bibliotekarier är alla viktiga för författaren när det gäller 
att nå ut till läsarna med sitt verk. I ledet mellan bok och barn står en mängd aktörer. 
När det gäller barn i förskoleåldern innehar den vuxne en viktig position då de väljer, 
läser och tolkar böckerna åt barnen. Eftersom min undersökning handlar om böcker som 
vänder sig till barn som ännu inte lärt sig läsa, eller läser mycket lite, har föräldrar oftast 
ett stort inflytande över vad som läses. En stor del barnböcker lånas från biblioteket. I 
detta fall har barnbibliotekarien en viktig uppgift i form att köpa in litteratur, välja ut 
böcker vid sagostund och ge litteraturtips. Bibliotekarien har en chans att förmedla 
attityder och forma grundläggande värderingar hos barn. Är det då bibliotekens sak att 
välja vilka värderingar de ska förmedla? Ska biblioteken bestämma vad som är bra 
könsdemokratiska böcker?  
 
Frågan är naturligtvis lika befogad som diskussionen om huruvida biblioteken ska 
förmedla den goda, ”fina litteraturen” eller även tillhandahålla så kallad triviallitteratur, 
kiosklitteratur eller populärkultur. Det är en svår och mycket flitigt diskuterad fråga 
men det finns en väsentlig skillnad; När det gäller bibliotekens ansvar att tillhandahålla 
god kontra triviallitteratur handlar det i mångt och mycket är en fråga om smak och 
tycke. När det gäller könsdemokratisk (barn)litteratur handlar det däremot om 
demokrati och jämlikhet. Alla människor i Sverige lyder under jämställdhetslagen som 
betonar alla individers lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter.  
 
Vidare ska alla som arbetar i förskola/skola arbeta mot målet i läroplanen, Lpfö- 98, 
som betonar jämställdhetsarbete. I läroplanen framgår det att förskolan vilar på 
demokratins grund. En viktig uppgift för verksamheten är att grundlägga och förankra 
de värden som vårt samhällsliv vilar på. ”Människolivets okränkbarhet, individens 
frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt 
solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan skall hålla levande i arbetet 
med barnen.” (Läroplan för förskolan, Lpfö-98, Förskolans värdegrund och uppdrag, s 
7-8) Detta borde i förlängningen gälla alla som arbetar med barn, däribland 
barnbibliotekarier. Enligt FN.s barnkonvention ska barnets utbildning syfta till: att 
förbereda barnet för ett ansvarsfullt liv i ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, 
tolerans, jämlikhet mellan könen och vänskap mellan alla folk, etniska, nationella och 
religiösa grupper och personer som tillhör urbefolkningen (Barnkonventionen, art. 29). 
Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och 
skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som 
förebilder. Biblioteken i Sverige har alltid haft en stark koppling till folkbildning och 
generellt är barnboken den kategori som lånas mest. Min tolkning av 
jämställdhetslagen, läroplanen och barnkonventionen är således att arbeta med 
jämställdhet inte blir ett val, utan en skyldighet.  
 
Därmed inte sagt att bibliotekarien ska bestämma vad som är bra och vad som är dålig 
litteratur eller vad barnen bör eller inte bör läsa. Däremot är det viktigt att det finns en 
medvetenhet om bokens socialisationsförmågor, genusproblematiken och bibliotekets 
roll som informationsförmedlare.  
 
Barnen inser tidigt genom bland annat familj, anhöriga, förskola, skola, böcker, Tv och 
datorer samhällets värderingar, normer och attityder. Redan vid mycket ung ålder 
förstärks könsrollen och vad det innebär att vara flicka/kvinna eller pojke/man och vilka 
krav och förväntningar som existerar. Mycket av de attityder, normer och värderingar 
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som existerar runt omkring oss är dolda och till och med omedvetna. Därför är det av 
största vikt att vuxna individer uppmärksammar sitt eget beteende och försöker se 
bortom det vi förväntar oss att se, att vara öppen för nya perspektiv och objektivt 
analysera sina uppträdanden. Undersökningar som denna kan därför bidra till att öka 
förståelsen för de värderingar som finns i samhället, och i synnerhet uppmärksamma 
bibliotekarier, föräldrar och andra berörda på vad bilderböckerna förmedlar och berättar 
för barnen.  
 
På senare tid har det inom litteratur och pedagogiska samanhang förts en diskussion om 
barns minskade läsning, och framförallt har diskussionen rört minskning av pojkars 
läsning. Detta har lett till att diskussionen om vad barn bör läsa kommit i skymundan till 
förmån för att det är viktigt att läsa överhuvudtaget.  
En stor del barnböcker lånas från biblioteket och barnen läser gärna om de får tillgång 
till böcker och om de finns intresserade vuxna som bryr sig om vad de läser. Det är med 
hjälp av förmedlarna som biblioteken har möjlighet att väcka läslust och nå ut till fler 
barn med bra barnböcker. Barnbibliotekarien har därför en viktig uppgift i form att köpa 
in litteratur, välja ut böcker vid sagostunder och ge bra litteraturtips. En medveten 
bibliotekarie har en god chans att förmedla attityder och forma grundläggande 
värderingar hos barn 
 
Desto oftare bilderboken upprepar föreställningen om att det finns klart uppdelade roller 
för män och kvinnor desto trovärdigare blir den för de små läsarna. Speciellt om boken 
inte diskuteras tillsammans med föräldrar eller förskolepersonal i samband med 
läsningen. Om barnen dessutom omgärdas av många Tv-program eller till exempel 
filmer som förmedlar samma typ av kvinno- och mansbilder är upprepningen svår, eller 
omöjlig, att motstå. De som läser böckerna kommer att skapa och presentera sitt eget 
kön genom att upprepa de genusnormer som beskrivs i boken och därigenom 
reproducera de normer som finns för hur en kvinna eller man ska vara. Genom denna 
reproduktion återskapas rådanden maktförhållanden i samhället och synen på kvinnan 
som den svaga stärks, vilket i längden försvårar utbrytnings och omformnings försök. 
 
 
9. Förslag på vidare forskning 
 
 
Narahara skriver i sin uppsats om universitetens ansvar att lära blivande lärare att se 
uppenbara och dolda fällor vad gäller könsroller i barnlitteratur. (Narahara 1998b) Men 
vilka utbildningsmöjligheter finns för blivande bibliotekarier? 
 
Ambjörnsson hävdar att det finns ett dominant inflytande på bokinköpen från en ganska 
liten grupp i samhället, med likartad kulturell bakgrund och utbildning. I 
bibliotekarieutbildningen dominerade1968 en bok som heter Barn och böcker av Greta 
Bolin och Eva von Zweigbergk. Detta var mer än 20 år sedan och idag ingår inte alls 
denna typ av undervisning i de utbildningar som leder till en examen i biblioteks- och 
informationsvetenskap. Jag vet också att det finns väldigt få utbildningsmöjligheter för 
färdigutbildade och yrkesverksamma bibliotekarier men många högskolor och 
universitet ger inom institutionen för litteraturvetenskap kurser i barn- och 
ungdomslitteratur och det hade varit intressant att ta fasta på framtida bibliotekariers 
utbildningsmöjligheter i barnlitteratur och genusfrågor. Vilka kurser finns? Vad ingår i 
dessa kursers studieplaner? Vilka aspekter anses som viktiga? Vilken sorts litteratur 
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ingår som kurslitteratur, och vad tar denna upp? Vilka konsekvenser får detta för yrkets 
framtid?  
 
En kvalitativ undersökning där bibliotekariestudenter intervjuas om deras syn på 
bibliotekens arbete vad gäller jämställdhet och sin syn på sitt framtida yrke hade också 
varit intressant. 
 
Slutligen hoppas jag naturligtvis att någon gör om min undersökning om 30 år och 
finner att könsrollsframställningen i bilderboken har tagit ännu ett steg mot ett jämlikt 
samhälle.  
 
Könsrollerna i undersökningens böcker kan tyckas följa gamla värderingar, men det är 
trots allt så samhället vi lever i ser ut idag. Fortfarande finns det mycket kvar att arbeta 
för innan vi når det jämlika samhället.  
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10. Sammanfattning 
 
 
Ett sätt att lära känna världen på är genom böcker. När man är liten tittar man på och 
undersöker världen genom först pekböcker och sedan genom sagor och bilderböcker. På 
detta sätt skaffar man sig genom barnlitteraturen förebilder och lär sig hur man kan eller 
bör uppträda i olika situationer. Det sätt som världen, familjen och den enskilde 
individen framställs på i boken får, vid sidan av andra faktorer, konsekvenser för 
läsarens livssyn och ideal. Allt sedan barnbokens födelse har berättelserna lärt ut de tio 
budorden, alfabetet eller olika blomsorter och fiskarter. De kunskaper eller värderingar 
som sprids genom böckerna behöver dock inte alltid vara medvetna, som i dessa fall, 
utan kommer ofta till uttryck omedvetet. Könsroller kan vara en sådan omedveten 
beståndsdel.  
 
Uppsatsen tittar på denna faktor genom att undersöka hur genuskonstruktionerna ser ut i 
bilderböcker. Syftet är att ta reda på hur flickor, kvinnor, pojkar och män framställs ur 
ett könsrollsperspektiv i 2000-talets barnböcker samt att studera om bilderböckernas 
karaktärsbeskrivningar, idéinnehåll, språk och bilder bekräftar, utmanar eller 
omförhandlar de traditionella rollerna. 
 
För att göra detta görs en kvantitativ innehållsanalys som kompletteras med kvalitativa 
kommentarer. Undersökningen görs för att svara på frågeställningen: 
 

• Vilka könsrollsmönster förmedlar barnböcker utgivna på 2000-talet?  
 
Och underfrågorna: 
 
• Hur gestaltas bilderbokskaraktärerna?   
 
• Är framställningen av män och kvinnor och deras levnadsvillkor könsstereotyp 

eller kan man finna exempel på normbrott och överskridanden av genusnormer? 
 

• Bekräftar, utmanar eller omförhandlar böckerna (författarna) medvetet de 
traditionella könsrollsmönster som finns i samhället?   

 
• Vilket ansvar kan biblioteken anses ha vad gäller förmedlingen av stereotypa 

alternativt nyanserade bilderböcker? 
 
De böcker som undersöks är utgivna år 2000 och presenteras i Statens kulturråds 
Barnbokskatalog med kort beskrivning och bild på bokens framsida. Förutom att 
uppdatera data, de flesta äldre undersökningar är gjorda på 1970-talet, hoppas jag att 
uppsatsen ska bidra till att öka bibliotekariers, förskolepersonals och andra som kommer 
i kontakt med barn och barns läsning kunskap om vilka roller barn påverkas av. Arbetet 
kan bidra till att öka bibliotekariers medvetenhet om barnböcker och genus, fungera 
som diskussionsunderlag eller kanske fungera som ett hjälpmedel vid inköp och 
litteraturförmedling. 
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10.1 Undersökningens resultat  
 
 
De manliga författarna är överrepresenterade bland de böcker som presenteras i 
katalogen. De flesta illustratörer är däremot kvinnliga. Tidigare har kvinnorna länge 
dominerat barnboksmakeri generellt sett men undersökningen visar att även männen nu 
tagit ett kliv in på arenan.  
 
Pojkar och män dominerar som huvudpersoner och undersökningen visar att det 
sannolikt har ett samband med de många manliga författarna då män oftast skriver om 
andra män. Även kvinnorna skriver oftast om sitt eget kön, men de har en tendens att i 
högre grad än de manliga författarna välja att skriva om det motsatta könet. Den 
manliga dominansen är extra tydlig bland djuren i bilderboken, där djur av honkön är 
mycket underrepresenterade. Totalt sett består folkmängden i de bilderböcker jag 
undersöker av ungefär 60 % män och 40 % kvinnor. Detta förhållande gäller såväl 
huvudpersoner som kvinnor och män nämnda i text och synliga på bild.  
 
När det gäller karaktärsbeskrivningar och känslouttryck skildrar 2000 års barnböcker, 
till skillnad från sina föregångare, många rädda och ängsliga pojkar. Tidigare 
undersökningar visar att rädsla har varit någonting förbehållet kvinnorna medan mannen 
har varit stark och skyddande. Min undersökning visar en annorlunda bild där kvinnorna 
tillåts vara arga och upproriska och killarna visar rädsla och gråter öppet.  Det är dock 
fortfarande ovanligt att beskriva pojkar som små, snälla och söta. Ord som ofta används 
om flickor och som syftar till omhändertagande och kvinnan som ett passivt 
skönhetsobjekt. Adjektiv som däremot används för att beskriva mannen är cool, stark 
och modig, ord som syftar till mannen som aktiv och fysiskt stark. Även 
huvudkaraktärernas aktiviteter och intressen är stereotypa. Kvinnan ägnar sig i högre 
grad åt stillsamma inomhusaktiviteter medan mannen är utomhus och aktiv. 
 
När det kommer till föräldrarollen är pappornas funktion till stor del att skjutsa och 
hämta barnen samt köpa saker. Papporna framställs som de köpstarka som kommer med 
presenter medan mammorna lagar mat, bakar och städar. Medan mammorna tar hand 
om hemmet ges papporna mer utrymme för personliga intressen. 
 
Undersökningen visar också att yrkeslivet är en plats i mångt och mycket förbehållet 
männen. Det finns många manliga poliser, bönder och lokförare. De få yrkesverksamma 
kvinnorna har serviceyrken samt yrken som handlar om barn och omsorg. 
Beskrivningar som bryter schablonmässiga mönster finns och det är då till större del 
kvinnornas yrken som bryter mot de traditionella normerna. Kvinnliga doktorer och 
fotbollsspelare är exempel på detta.  
 
Slutligen kan sägas att mycket i böckerna har förändrats gentemot tidigare 
undersökningar och framförallt gäller det att författarna medvetet ”leker” med och 
utmanar könsrollerna. Ofta är det tydligt att genus och dess presentation fungerar som 
en överlevnadsstrategi för att bli godkänd till en början men att författarna sedan genom 
att göra ett aktivt ställningstagande låter huvudkaraktären genomgå en förvandling till 
en person som lever ett gladare och friare liv, mer oberoende av kön.  
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Bilaga 1 

Analysschema 
 
BAKGRUNDSVARIABLER 
 
V1 Enhet 
 
V2 Utgivningsår 
1 – 2000 
2 – 2001 
3 – 2002 
4 - 2003 
 
UPPHOVSVARIABLER 
 
V3 Är boken ursprungligen svensk? 
1 – ja 
2 – nej, nordisk 
3 – nej, europeisk 
4 – nej, utomeuropeisk 
9 – okodbart 
 
V4 Vilket kön har författaren? 
1 – man 
2 – kvinna 
3 – mer än 1 kvinna 
4 – mer än 1 man 
5 – både kvinna/or och man/än 
9 – okodbart 
 
V5 Vilket kön har illustratören? 
1 – man 
2 – kvinna 
3 – mer än 1 kvinna 
4 – mer än 1 man 
5 – både kvinna/or och man/än 
9 – okodbart 
 
 
INNEHÅLLSVARIABLER 
 
 
PERSONMÖNSTER: HUVUDPERSON 
 
V6 Vilket kön har bokens huvudperson? 
1 – man 
2 – kvinna 
3 – mer än 1 kvinna 
4 – mer än 1 man 
5 – en kvinna och en man 
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6 – kollektiv 
9 – okodbart 
 
V7 Framgår huvudpersonens kön av titel? 
1 - ja 
2 - nej 
9 – okodbart (om ett namn känns könsneutralt, som ex. Kotten) 
 
V8 Vilken ungefärlig ålder har huvudpersonen? 
1 – 0-10 
2 – 11-20 
3 – Vuxen 
4 – över 60 
9 – okodbart 
 
V9 Var utspelar sig historien? 
0 – övrigt 
1 – landsbygd 
2 – mindre tätort 
3 – stad 
9 – okodbart 
 
V10 Vilket är huvudpersonens yrke? 
 
 
V11 Är huvudpersonen ett djur? 
0 – övrigt 
1 – ja 
2 – nej 
9 – okodbart 
 
V12 Vilka adjektiv beskriver personen? 
 
V13 Vilka känslor upplever personen? 
 
V14 Hur beskrivs personens yttre? 
 
V15 Vilka fritidsintressen har personen? 
 
V16 Vilka drömmar har personen? 
 
V17 Hur är personens självförtroende? 
1 – gott 
2 – dåligt 
3 – ökande 
4 – sjunkande 
9 – okodbart 
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V18 Vågar personen öppet visa sk. ”svaga sidor” (rädsla o.dyl.) 
1 – ja 
2 – nej 
9 – okodbart 
 
V19  Hur visar personen positiva känsloyttringar? 
 
V20 Hur visar personen negativa känsloyttringar?   
 
 
PERSONMÖNSTER: PERSONER OMKRING 
 
 
V21 Finns personens föräldrar representerade i boken? 
1 – ja, båda två 
2 – ja, pappa 
3 – ja, mamma 
4 – andra föräldrarliknande karaktärer, kvinna och man 
5 – annan föräldrarliknande karaktär, man 
6 – annan föräldrarliknande karaktär, kvinna 
7 – nej 
8 – är förälder själv 
9 – okodbart 
 
V22  Lever personen ihop med båda föräldrarna/föräldrarliknande karaktär/er? 
1 – ja 
2 – nej, bara mamma 
3 – nej, bara pappa 
4 – lever själv  
9- okodbart 
 
V23 Vilket är mammans (i första hand huvudpersonens mamma/i annat fall om 
huvudperson är mamma/någon annan mamma som finns representerad ex. kompisars 
mamma)huvudsakliga sysselsättning? 
 
V24 Vilket är pappans (i första hand huvudpersonens pappa/i annat fall om huvudperson är 
pappa/någon annan pappa som finns representerad ex. kompisars pappa) huvudsakliga 
sysselsättning? 
 
V25 Vilket yrke har pappa (i första hand huvudpersonens pappa/i annat fall om 
huvudperson är pappa/någon annan pappa som finns representerad ex. kompisars pappa)? 
 
V26 Vilket yrke har mamma (i första hand huvudpersonens mamma/i annat fall om 
huvudperson är mamma/någon annan mamma som finns representerad ex. kompisars 
mamma)? 
 
V27 Vilka känslouttryck ger pappa (i första hand huvudpersonens pappa/i annat fall om 
huvudperson är pappa/någon annan pappa som finns representerad ex. kompisars pappa) 
uttryck för? 
1 – glad, lycklig, kärleksfull 
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2 – arg, irriterad, trött 
3 – både glad och irriterad 
4- neutral 
9- okodbart 
 
V28 Vilka känslouttryck ger mamma (i första hand huvudpersonens mamma/i annat fall om 
huvudperson är mamma/någon annan mamma som finns representerad ex. kompisars 
mamma) uttryck för? 
1 – glad, lycklig, kärleksfull 
2 – arg, irriterad, trött 
3 – både glad och irriterad 
4 - neutral 
9- okodbart 
 
V29 Vem lagar mat? 
1- huvudpersonen  
2 – mamma eller annan kvinnlig karaktär 
3 – pappa eller annan manlig karaktär 
4 - både mamma/kvinnlig karaktär och pappa/manlig karaktär 
5 – förekommer ej 
9 – okodbart 
 
V30  Vem städar? 
1- huvudpersonen  
2 – mamma eller annan kvinnlig karaktär 
3 – pappa eller annan manlig karaktär 
4 - både mamma/kvinnlig karaktär och pappa/manlig karaktär 
5 – förekommer ej 
9 – okodbart 
 
V31 Vem skjutsar/hämtar till dagis/skola/kompisar/fotbollsträning el. dyl.? 
1- huvudpersonen  
2 – mamma eller annan kvinnlig karaktär 
3 – pappa eller annan manlig karaktär 
4 - både mamma/kvinnlig karaktär och pappa/manlig karaktär 
5 – förekommer ej 
9 – okodbart 
 
V32 Vem leker med barnet (om huvudpersonen är barn) eller vem tar hand om barnet (om 
huvudpersonen har barn)? 
1 – mamma eller annan kvinnlig karaktär 
2 – pappa eller annan manlig karaktär 
3 - både mamma/kvinnlig karaktär och pappa/manlig karaktär 
4 – förekommer ej 
9 – okodbart 
 
V33 Vem uppmanar barnet att göra saker (att klä på sig, borsta tänderna o. dyl.)? 
1 – mamma eller annan kvinnlig karaktär 
2 – pappa eller annan manlig karaktär 
3 - både mamma/kvinnlig karaktär och pappa/manlig karaktär 
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4 – förekommer ej 
9 – okodbart 
 
V34 Vem lägger barnet/en och ”nattar” de/dem/ väcker dem? 
1 – mamma eller annan kvinnlig karaktär 
2 – pappa eller annan manlig karaktär 
3 - både mamma/kvinnlig karaktär och pappa/manlig karaktär 
4 – förekommer ej 
9 – okodbart 
 
V35 Förekommer andra vuxna i berättelsen? 
1 – ja, både kvinnor och män 
2 – ja, bara män 
3 – ja, bara kvinnor 
4 – nej 
9 – okodbart 
 
V36 Vilka yrken finns representerade och vem har dem? 
 
V37 Hur många pojkar finns det representerade totalt i texten? 
 
V38 Hur många flickor finns det representerade totalt i texten? 
 
V39 Hur många män finns det representerade totalt i texten? 
 
V40 Hur många kvinnor finns det representerade totalt i texten? 
 
 
MOTIV 
 
 
V41 I vilken miljö utspelar sig handlingen huvudsakligen? 
1 – inomhus, privat 
2 – inomhus, offentligt 
3 – utomhus, privat 
4 – utomhus, offentligt 
5 – annat 
9- okodbart 
 
V42 Är berättelsen av realistisk karaktär? 
1- ja 
2 – nej 
9 – okodbart 
 
V43 Utspelar sig handlingen i nutid? 
1 – ja 
2 – nej, historisk 
3 – nej, framtid 
9 – okodbart 
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V44 Är berättelsen av sedelärande karaktär? 
1 – ja 
2 – nej  
9 – okodbart 
 
V45 Vad kan man lära av berättelsen? 
 
V46 Vad är eftersträvansvärt enligt huvudpersonen? 
 
V47 Tas utseende upp som en central del av berättelsen? 
1 – ja 
2 – nej 
9 – okodbart 
 
V48 Tas personers förhållande till varandra upp som en central del av berättelsen? 
1 – ja 
2 – nej 
9 – okodbart 
 
V49 Vilket kön har huvudpersonens förebild? 
1 – man 
2 – kvinna 
3 – både kvinna/or och man/än 
4 – förekommer ej 
9 – okodbart 
 
V50 Vilka verb beskriver huvudpersonens agerande? 
(ej ex. sitta, tänka och gå som används i de flesta sammanhang, högst 3 ord) 
 
V51 Om ordet kvinnlig el.dyl. förekommer, i vilket sammanhang förekommer det? 
 
V52 Om ordet kvinnlig el.dyl. förekommer, i vilket sammanhang förekommer det? 
 
 
BILDVARIABLER 
 
 
V53 Framkommer huvudpersonens kön av att endast titta på omslagsbilden? 
1 – ja 
2 – nej 
9 – okodbart 
 
 
V54 Hur framställs personen på omslagsbilden? 
1 – stående 
2 – sittande 
3 – liggande 
4 – aktiv 
5 – förekommer ingen person  
9 - okodbart  
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V55 Ur vilken miljö är omslagsbilden hämtad? 
 
V56 Vilken miljö skildrar i huvudsak bilderna i boken? 
1 – inomhus, privat 
2 – inomhus, offentligt 
3 – utomhus, privat 
4 – utomhus, offentligt 
5 – både ute och inne 
9 – okodbart 
 
V57 Finns det något som visuellt och genomgripande skiljer män och kvinnor ifrån 
varandra? (tex. när det gäller kläder) 
1 – ja 
2 – nej 
9 - okodbart  
 
V58 Vad har huvudpersonen på sig för typ av kläder? 
1 – byxa och tröja 
2 – klänning eller kjol 
3 – både klänning och byxor 
4 – annat 
9 – okodbart 
 
V59 Vilken/ a färger har huvudpersonens kläderna? 
 
V60 Hur många pojkar finns totalt representerade på bild? 
 
V61 Hur många flickor finns totalt representerade på bild? 
 
V62 Hur många män finns totalt representerade på bild? 
 
V63 Hur många kvinnor finns totalt representerade på bild? 
 
V64 Framkommer det av bilderna vilket kön huvudpersonen har? 
1 – ja 
2 - nej 
 
 
 

 
 
 

  




