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both text and pictures in the books. It is carried through by 
consultation of Yvonne Hirdmans theory of how men and women 
are two different things and that man in this relation constitutes the 
norm. We will compare three picture books from 1973 with three 
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different looks, characteristics, feelings and activities? The result 
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gender stereotype norm.  

 
 
 
 
Nyckelord: Bilderbok, bild – och textanalys, genus, hermeneutik, jämställdhet, 

litteratursociologi, stereotyp 
 
 



Innhållsförteckning: 
1. INLEDNING...................................................................................................................................................... 1 

1.1 BAKGRUND.................................................................................................................................................... 1 
1.2 PROBLEMFORMULERING, SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ........................................................................... 2 
1.3 AVGRÄNSNINGAR .......................................................................................................................................... 3 
1.4 UPPSATSENS DISPOSITION.............................................................................................................................. 4 
1.5 CENTRALA BEGREPP ...................................................................................................................................... 4 

1.5.1 Bilderbok .............................................................................................................................................. 4 
1.5.2 Genus.................................................................................................................................................... 5 
1.5.3 Stereotyp ............................................................................................................................................... 6 
1.5.4 Genusstereotyper .................................................................................................................................. 6 

1.6 BILDERBOKEN & DESS KOMMUNIKATIONSFORM ........................................................................................... 7 
1.6.1 Bilderbokens huvudkaraktär................................................................................................................. 7 
1.6.2 Bilderbokens bikaraktärer .................................................................................................................... 7 

1.7 JÄMSTÄLLDHETSDEBATTEN UNDER 1970- OCH 1990- TALET ........................................................................ 8 
1.7.1 1970-talets jämställdhetsdebatt ............................................................................................................ 8 
1.7.2 1990-talets jämställdhetsdebatt ............................................................................................................ 9 

2 TIDIGARE FORSKNING OCH LITTERATUR ......................................................................................... 11 
2.1 BÖCKER, FORSKNINGSRAPPORTER OCH ARTIKLAR ...................................................................................... 11 
2.2 MAGISTERUPPSATSER INOM BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP ................................................ 14 
2.3  KANDIDATUPPSATSER ................................................................................................................................ 15 

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER ........................................................................................................ 17 
3.1 LITTERATURSOCIOLOGI ............................................................................................................................... 17 
3.2 GENUSTEORI................................................................................................................................................ 17 

4. METOD............................................................................................................................................................ 20 
4.1 HERMENEUTIK............................................................................................................................................. 20 
4.2 TEXTANALYS............................................................................................................................................... 21 

4.2.1 Ikonotext ............................................................................................................................................. 22 
4.3 PIL DAHLERUPS TEXT – & BILDANALYSMODELL ......................................................................................... 22 

4.3.1 Maria Nikolajevas schema över genusstereotypa egenskaper............................................................ 23 
5. EMPIRISKT MATERIAL ............................................................................................................................. 24 

5.1 URVAL AV DET EMPIRISKA MATERIALET ..................................................................................................... 24 
5.2 PRESENTATION AV DET EMPIRISKA MATERIALET......................................................................................... 25 

5.2.1 1973 års bilderböcker......................................................................................................................... 25 
5.2.2 1993 års bilderböcker......................................................................................................................... 26 

5.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT................................................................................................................................. 27 
6. ANALYS & DISKUSSION............................................................................................................................. 28 

6.1 ANALYS AV 1973 ÅRS BILDERBÖCKER ........................................................................................................ 28 
6.1.1 Igelkotten Tryne .................................................................................................................................. 28 
6.1.2 Allrakäraste syster .............................................................................................................................. 29 
6.1.3 Vi leker öken Fröken........................................................................................................................... 30 
6.1.4 Sammanfattning av 1973 års bilderböcker ......................................................................................... 31 

6.2 ANALYS AV 1993 ÅRS BILDERBÖCKER ........................................................................................................ 32 
6.2.1 Tomtegröt och tulpaner ...................................................................................................................... 32 
6.2.2 En flodhästsaga .................................................................................................................................. 32 
6.2.3 Jaa, det får du sa Pulvret.................................................................................................................... 33 
6.2.4 Sammanfattning av 1993 års bilderböcker ......................................................................................... 34 

6.3 JÄMFÖRELSE MELLAN 1973 OCH 1993 ÅRS BILDERBÖCKER......................................................................... 35 
6.4 DISKUSSION................................................................................................................................................. 36 
6.5 METODDISKUSSION ..................................................................................................................................... 39 
6.6 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING.............................................................................................................. 39 

7. SAMMANFATTNING ................................................................................................................................... 41 
8. KÄLL – & LITTERATURFÖRTECKNING............................................................................................... 42 



1 

1. INLEDNING  

 
Det här kapitlet tar upp bakgrunden till val av ämne, problemformulering, syfte & 
frågeställningar, avgränsningar, centrala begrepp, uppsatsens disposition samt bilderboken & 
dess kommunikationsform. 
 
Uppsatsens slutresultat är följden av en arbetsbelastning där båda författarna i lika hög grad 
varit involverade i alla delar.  
 

1.1 Bakgrund 

 
Enligt vår uppfattning förmedlar barnböcker liksom annan litteratur kulturella värderingar och 
tydliggör sociala mönster beträffande vad som anses feminint och maskulint. Avsikten med 
den här uppsatsen, är att uppmärksamma om det förekommer genusstereotyper i bilderböcker 
och hur de i så fall yttrar sig.  Bilderboken, anser vi, är barnets första möte med litteraturen 
och därför finner vi det intressant att undersöka vad för slags bilder som ges i fråga om 
genusstereotypa beteenden och karaktärsdrag. Är det så att bilden av flickor respektive pojkar, 
utgår från en viss norm där pojkar alltid är klädda i blåa byxor och leker med bilar, medan 
flickor bär röda klänningar och leker med dockor? Vi kommer att göra nedslag 1973 och 1993 
för att undersöka om bilderbokens genusstereotypa drag ser likadana ut under de valda åren 
eller om det finns tendenser till förändringar. Hur samhällets rådande könsrollsdebatt 
angående jämställdhet speglas i bilderböckerna kommer även att undersökas. 
 
I den svenska barnboksdebatten påstås det att barn möter flest manliga gestalter och det syns 
framför allt i bilderböcker för mindre barn. Det finns dock tecken på att det även är relativt 
vanligt med bilderböcker som både har en manlig och en kvinnlig huvudperson (Kåreland & 
Lindh- Munther 2005, s. 122). 
 
Lotta Olsson, redaktör för Dagens Nyheters barn – och ungdomskultursida, skriver i artikeln 
Starka flickor – varför då?, att när den första boken om Pippi Långstrump kom ut var 
reaktionerna starka bland kritikerna. De uppfattade inte boken som om den var skriven ur ett 
kaosperspektiv, (det vill säga det finns inga givna regler). I stället såg de en figur de inte 
kunde tänkas möta i verkliga livet. Däremot var reaktionerna inte alls lika starka när Karlsson 
på taket kom. Kanske det har att göra med den propeller han har som gör att han inte ser 
verklig ut och därför inte uppfattas som en verklig person (2005, s. 7). Pippi Långstrump, 
återspeglar inte de traditionella genusstereotypa dragen för en flicka och det anser vi kan vara 
en orsak till att reaktionerna blev så starka.  
 
Oddbjörn Evenshaug och Dag Hallen, forskare och lärare vid Pedagogiska forskningsinstitutet 
vid universitetet i Oslo, skriver i boken Barn- och ungdomspsykologi, att det finns en tradition 
i vårt samhälle där flickor ska visa sig villiga till samarbete, trevliga, omhändertagande och 
känsliga för andras önskemål. Vid sidan om det här, anses pojkar vara mer framträdande, 
självständiga, säkra på sig själva, tävlingsinriktade samt mer målmedvetna än flickor. På så 
sätt uppnås vissa genusstereotypa inställningar som till exempel att flickor har mer känslofulla 
drag än pojkar och att pojkar är mer praktiskt lagda än flickor. När barn kommer till två- och 
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treårsåldern, lägger de märke till att det finns kvinnor och män. De kan vid den här åldern 
också beskriva sig själva som antingen flicka eller pojke. Vid den här unga åldern har barnen 
däremot ingen riktig uppfattning om könsbegreppet, de tror till exempel att en pojke som har 
tagit på sig en klänning är en flicka. När de sedan kommer upp i fem- till sjuårsåldern förstår 
de detta bättre (2001, s. 283-286).   
 
Även Lena Kåreland, professor vid den litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, nämner 
i boken Modig och stark- eller ligga lågt: Skönlitteratur och genus i skola och förskola, att 
barn redan i tidig ålder uppmärksammar att det förekommer olikheter mellan män och 
kvinnor. En orsak kan vara att genusföreställningar bildar stela mönster som är svårförändliga 
och de kan finnas djupt rotade hos barn redan i förskoleåldern. I den här åldern vet barn att 
somliga branscher betraktas som kvinnliga och andra som manliga. De har även tillägnat sig 
en patriarkalisk ordning där mannen är överordnad kvinnan (2005, s. 10). 
 
Maria Nikolajeva, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, antyder i 
Bilderbokens pusselbitar, en av två böcker hon skrivit som tar upp genus bland personer i 
barnlitteratur, att det är ovanligt med seriösa genusstudier inom barnlitteraturen och bland 
bilderboksforskningen existerar den i stort sett inte alls. Hon anser att det är både lätt och 
svårt att undersöka genusstrukturer i bilderboken. Vanligen är det böcker som inte är 
bokstavligt ”feministiska” som ger möjlighet till mer fängslande analyser, då de rent 
sexistiska böckerna inte utgör några större utmaningar (2000, s. 172- 173).  
 
Britt-Marie Thurén, socialantropolog och professor i genusvetenskap vid Umeå universitet 
skriver i boken Genusvägar- en antologi om genusforskning att genusforskningen startade på 
1970-talet. Forskningen kallades för kvinnoforskning, eftersom fokus under den här tiden låg 
på kvinnor. Flera kvinnorörelser växte sig starkare och fler kvinnor i västvärlden började 
studera på universitet. Kvinnorna ställde sig frågan om varför just de, var så osynliga inom 
flera ämnen. I Sverige bildades under slutet av sjuttiotalet föreningar och centra för 
kvinnoforskare. De fungerade som mötesplatser där tankar och idéer kunde utbytas. 
Genusforskningen eller kvinnoforskningen, ombildades till flera enheter inom 
universitetsstrukturen och finns i dag under olika namn, till exempel centrum för 
kvinnoforskning, institutionen för genusvetenskap med mera (2002, s. 6-8). 
 

1.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar 

 
Om bilderböcker uppvisar genussterotypa bilder och text, samt att barn redan i tidig ålder 
uppmärksammar skillnader mellan män och kvinnor, bidrar det till att böcker ger barn en 
stereotyp könsuppfattning och de får inte en rättvis världsbild. Den uppfattningen riskerar 
sedan att hänga med barnen resten av livet. Finns det däremot ett utbud av böcker som inte 
uppvisar genusstereotypa bilder, kan vi ge barn en mer nyanserad bild av samhället. Samtidigt 
kan vi fråga oss om bilderböcker som ger exempel på könsöverskridande, även skapar 
förvirring hos barnen. Det här får oss att fundera på hur flickor och pojkar utformas i 
bilderböcker. Finns det skillnader mellan flickor och pojkar, i till exempel utseende och 
agerande och är jämlikhet mellan man och kvinna något som förekommer?  
 
Syftet med uppsatsen är att genom ett genusperspektiv undersöka i vilken utsträckning 
stereotypa drag förekommer inom bilderboken. Det utförs genom en jämförande studie, där vi 
utgår från en text– och bildanalysmodell, samt analys av bilderböcker från 1973 och 1993. Vi 
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har för avsikt att beskriva hur flickor och pojkar framställs, inte bara i texten utan också i 
bilderna. Bilderboken bygger i sitt berättande på ett samspel mellan ord och bild. Det är därför 
viktigt att se på både text och bild och inte utesluta den ena eller den andra. Tanken är att 
jämföra genusstereotyper, till exempel utseende och beteende hos de karaktärer som 
förekommer i bilderböcker. Syftet är också att undersöka i vilken utsträckning 
genusstereotyperna speglar samhällets jämställdhetsdiskussion. 
 
Våra frågeställningar lyder: 
 

• Hur gestaltas flickor och pojkar i de analyserade bilderböckerna? 
• Vilka genusstereotyper kan utläsas? 
• Hur ser genusstereotyperna ut och går det att finna exempel på avvikelser från de 

genusnormer som var aktuella då böckerna skrevs? 
 
För att bearbeta dessa, har ett antal underfrågor konstruerats som återfinns i metodkapitlet 
under 4.3 
 

1.3 Avgränsningar  

 
I arbetet med uppsatsen har vi valt att studera bilderböcker som riktar sig till barn i fem- till 
sjuårsåldern och uppåt.  Pekböcker som riktar sig till yngre barn kommer inte att undersökas. 
 
Vi kommer inte heller att ta hänsyn till om det är djur eller människor som har huvud- eller 
biroller. Lena Kåreland, nämner i boken Modig och stark- eller ligga lågt: Skönlitteratur och 
genus i skola och förskola, att det i svensk barnlitteratur varit lite av en tradition att framställa 
djur med mänskliga drag. De djur som förkommer i böckerna kan vara mer eller mindre lika 
människor och i skiftande grad behålla sina zoologiska attribut (2005, s. 26). 
 
Bilderböcker förkommer i olika genrer, allt ifrån ABC- böcker till illustrerade sagor. De olika 
genrerna är inte av intresse, däremot en granskning av framställningen av flickor och pojkar i 
böckerna. 
 
Vi har även valt att koncentrera oss på bilderböcker där författarna skriver på svenska. Det har 
vi gjort eftersom det är jämställdheten mellan könen i det svenska samhället vi har för avsikt 
att undersöka. 
 
En begränsning görs även till nedslag 1973 samt 1993. Av det material som lästs, har det visat 
sig att det under början av 1970-talet existerade en stor debatt kring jämställdhet. Då vårt 
syfte är att jämföra tidsförlopp, för att få fram tendenser om och hur förändringar skett i 
jämställdhetsdebatten, menar vi att en tjugoårsperiod kan få fram dessa. 1992 får Sverige en 
ny jämställdhetslag (SFS 1993:433, passim) och för att den ska få genomslag, har vi valt att 
studera 1993. För att hålla tidsintervallen på tjugo år blir 1973 det aktuella året under 1970-
talet. 
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1.4 Uppsatsens disposition  

 
Uppsatsen består av sju kapitel samt källförteckning.  
 
I det inledande kapitlet presenteras en bakgrund där andra forskare beskriver hur pojkar och 
flickor framställs i barnlitteraturen. Den bakgrunden leder fram till uppsatsens 
problemformuleringar, syfte och frågeställningar. Även avgränsningar, centrala begrepp, och 
uppsatsens disposition skildras. Kapitlet avslutas med en presentation av bilderboken & dess 
kommunikationsform. 
 
I kapitel två framkommer tidigare forskning, innehållande böcker artiklar, magister- och 
kandidatuppsatser som behandlar genusområdet och bilderboken. Den tidigare forskningen, 
skapar överblick och ger en översikt över områdets forskningsläge. 
 
Kapitel tre presenterar den teoretiska utgångspunkt som valts för studien och hur den används. 
Teorin består av Yvonne Hirdmans genusteori och beskriver olika aspekter av den. 
 
I kapitel fyra redogörs den metod som valts för studien. Här beskrivs tillvägagångssätt och 
metodiska frågor som senare används i uppsatsen. 
 
Det femte kapitlet, introducerar det empiriska materialet och hur dess urvalsprocess. Här 
återfinns även ett avsnitt som presenterar analysens tillvägagångssätt. 
 
I det sjätte kapitlet analyseras det empiriska materialet utifrån text – och bildanalysmodellen, 
samt de metodiska frågor som presenterats i kapitel fyra. Kapitlet innehåller även ett 
diskussionsavsnitt där vi reflekterar över det resultat som framkommit. Här resonerar vi även 
över den valda metoden samt ger förslag till vidare forskning. 
 
Det sjunde och avslutande kapitlet är en sammanfattning av uppsatsens beståndsdelar och 
resultat. 
 

1.5 Centrala begrepp 

 

1.5.1 Bilderbok 

 

Ulla Rhedin, fil.dr. i litteraturvetenskap, bilderboksforskare, skribent och föreläsare inom 
barnboksområdet i Norden, har en tolkning av begreppet bilderbok i sin avhandling, 
Bilderboken på väg mot en teori, som säger att en bilderbok är en bok av limiterat omfång 
som vill förmedla en berättelse genom att text och bilder sammanställs så att minst en bild per 
uppslag figurerar (2001, s. 17).  
 
Maria Nikolajeva, delar i Bilderbokens pusselbitar, in bilderböcker i fem huvudkategorier, där 
ord och bilder har olika betydelser och sammanhang. Relationen mellan text och bild kan 
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också dela sig inom en och samma bok, och på så sätt ge den skilda dimensioner exempelvis; 
när det gäller hur personer gestaltas.  
 

symmetrisk bilderbok: två parallella berättelser, en verbal och en visuell, 
som i princip säger samma sak och därmed skapar en redundans (överflödig 
information) 
kompletterande bilderbok: ord och bilder kompletterar varandra, fyller 
varandras luckor, kompenserar varandras otillräckligheter 
”expanderande” eller ”förstärkande” bilderbok: bilderna förstärker och 
stödjer orden; den verbala berättelsen är starkt beroende av bilderna och går 
inte att förstå utan dem. Eventuellt kan förhållandet vara det omvända, att det 
är orden som förstärker bilderna  
”kontrapunktisk” bilderbok: ord och bilder står i kontrapunktiskt 
förhållande till varandra, de ifrågasätter varandra på ett spännande och 
kreativt sätt; varken ord eller bilder är förståeliga utan varandra 
motstridig eller ambivalent bilderbok: kontrapunkten övergår till konflikt, 
ord och bilder stämmer inte med varandra, det skapas förvirring och 
osäkerhet. 

 (2000, s. 21- 22)  
 
De här kategorierna, beskriver hur komplicerade bilderböcker är. Vi har valt att presentera 
dem för att visa hur text och bild kan sammanställas på mer än ett sätt. Dock kommer inte de 
olika kategorierna att användas i undersökningen mer än att vi har dem i åtanke i vårt arbete 
med studien.  
 

1.5.2 Genus 

 

Yvonne Hirdman, en av förgrundsgestalterna inom svensk genusforskning lanserade 1988 
begreppet genus i Sverige och det kom att betyda mycket för forskningen om hur manligt och 
kvinnligt skapas. I sin bok Genus- det stabilas föränderliga former, skriver Hirdman att ordet 
genus kommer från latinet och betyder slag, sort, släkte, kön och har fram till 1980-talet 
använts inom språkläran i Sverige för att symbolisera substantiv av olika slag där han, hon, 
den och det gäller. I början av 1980-talet, lånades ordet från lingvistiken för att översätta det 
engelska ordet gender. Syftet var, att ett ord behövdes som kunde betona den feministiska 
övertygelsen att det bakom former som kvinnor och män döljer sig prägling, fostran, tvång 
och underordning. Kvinnoforskare önskade belysa hur kvinnor var underordnande män samt 
förstå männens och kvinnornas delaktighet i det. Under 1980-talets mitt började 
könsrollsbegrepp att förlora i kraft och ansågs ligga närmare genustänkandet, forskare började 
inse att det rörde sig om både män och kvinnor samt sociala processer. Genusbegreppet kom 
att bli en uppgörelse med könsrollsbegreppet där könsroll belyser det osynliga bindestrecket 
mellan kön– och roll och blir en uppdelning, till exempel kön som i kropp och könsorgan 
samt roll som en social/kulturell överbyggnad. Ordet genus, fungerar på så sätt som ett 
verktyg till att försöka undvika den uppdelningen. Vidare skriver Hirdman att tankar om 
manligt och kvinnligt samt man och kvinna sätter sin prägel på världen omkring oss samt 
fyller platser, situationer, politik med mera. (2003, s. 11-16).  
 
Hirdman menar i sin text Genussystemet- reflektioner kring kvinnors sociala underordning, 
att begreppet genus innefattar allt vi vet om manligt och kvinnligt. Det betyder att ordets 
innebörd har utvecklats från det biologiska ordet köns till det sociala ordet genus. Genus kan 
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uppfattas som flexibla tankefigurer där män och kvinnor ingår, vilka ger motiv till och bildar 
föreställningar samt sociala erfarenheter. Detta leder till att även det biologiska könet kan 
påverkas och förändras. Begreppet genus är i högre grad en symbiotisk kategori än det som 
menas med roll och socialt kön (1997, s. 404).  
 
Eva Gothlin, fil.dr i idé- och lärdomshistoria vid Institutionen för genusvetenskap vid 
Göteborgs universitet, skriver i sin bok Kön eller Genus?, att den genusvetenskapliga 
teoribildningen har fått kritik, då den endast anses vara inriktad på kvinnor och utelämna 
männen helt när det gäller teori och praktik. Hon menar att genusbegreppet som analytiskt 
redskap, innefattar såväl den manliga som den kvinnliga genuskonstruktionen. Den 
genusvetenskapliga teoribildningen är tvärvetenskaplig i sin karaktär och definitionerna av 
genus varierar. Inom fältet för genusforskningen finns det bland annat benämningar som 
feministisk forskning, könsforskning, könsteoretisk forskning, kvinnoforskning och 
mansforskning (1999, s. 13-15).  
 
Vi vill här understryka att det genusvetenskapliga forskningsfältet är ett brett område med 
flertalet inriktningar. Vår avsikt är att undersöka både flickor och pojkar och inte utelämna 
någon. I uppsatsen används begreppet genus, då kön förknippas med kropp och könsorgan. 
Genusbegreppet anser vi, blir tydligare och klarare än könsbegreppet. 
 

1.5.3 Stereotyp 

 

NE definierar stereotyp på följande sätt: 
 
”Förenklad, ofta allmänt omfattad förställning om utmärkande egenskaper hos alla som tillhör 
en viss grupp, t ex nation, ras, religion eller kön”  
(Nationalencyklopedin 1995) 
 
Begreppet är kort och koncist, men med en bredd som gör den användbar i undersökningen.  
 

1.5.4 Genusstereotyper 

 

Maria Nikolajeva skriver i Barnbokens byggklossar, den andra boken av henne som skildrar 
genus i barnlitteratur, att genusstereotyper handlar om att flickor och pojkar agerar som de 
förväntas, till exempel att när flickor är rara och välartade, medan pojkar är djärva och busiga 
så uppvisar de en slags genusstereotyp (2004, s. 129). 
 
I Genus- det stabilas föränderliga former skriver Yvonne Hirdman om stereotyperna Hon och 
Han och berättar om maskulinums två olika lagar. Maskulinums första lag säger: ”att vara 
Man är att inte vara Kvinna”. Lagen talar om vad mannen inte är, bl a ”mjuk, blöt, köttig, 
känslosam, okontrollerbar, svag, passiv, a-moralisk, lögnaktig, oförmögen till ett högre 
tänkande etc.” Han är tvärtom ”hård, torr, ande, förstånd, kontroll, styrka, aktivitet, har 
förmåga till moraliskt omdöme, är att lita på, med exklusiv benägenhet för ett högre tänkande 
etc.” (2003, s. 48). Maskulinums andra lag påstår: ”Att vara man är att vara normbärare.” Det 
betyder att du som man bestämmer hur människan ska vara och man och kvinna ska också 
alltid hållas isär (Ibid. s. 62-65).        
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1.6 Bilderboken & dess kommunikationsform 

 
Rhedin skriver i sin bok Bilderbokens hemligheter, att bilderboken sedan länge varit ett barns 
första möte med ord- och bildkonst. Innan olika mediers utveckling, skedde mötet enbart via 
böcker, men sker i dag sida vid sida med en rad andra medier såsom serier, barnfilmer, video 
samt spel och berättelser via dataskärmen. Trots det fortsätter bilderboken att vara en konstart 
med det kraftfulla mötet mellan ord- och bild (2004, s. 33-34).   
 
I Bilderboken – på väg mot en teori framställer Rhedin hur bilderboken, precis som annan 
konst vill skildra, framställa, personifiera och glädja. Bilderboken har i egenskap av ett sådant 
medium, under de senaste årtionden framställt ett alltmer komplext förhållande till 
verkligheten. I synnerhet har den utvecklat ett mer effektivt förhållande mellan text och bild 
genom att bland annat vara symbolisk och flertydig (2001, s. 12-13).  
 
Att analysera bilderböcker kan göras på mer än ett sätt. Vi är medvetna om att enbart en sida 
av bilderboken kommer fram genom att vi begränsar oss till att titta på genusstereotyper i 
bilderböcker. Andra väsentliga förhållanden blir förbisedda, som till exempel relationen 
mellan barn och vuxna. Syftet med den här undersökningen är dock inte att granska en sådan 
relation. 
 

1.6.1 Bilderbokens huvudkaraktär 

 

Vid undersökningar av bilderböcker ur genusperspektiv är det viktigt att klargöra vem i 
handlingen som är huvudperson och vilka som är bipersoner. Nikolajeva menar i Barnbokens 
byggklossar, att huvudpersonen dominerar och framträder starkast i handlingen. 
Huvudpersonen förekommer mest i bilderboken och återfinns på åtskilliga sidor. Under 
bokens handling utvecklas huvudpersonen och genomgår en förändring. Till exempel blir 
han/hon modigare, snällare med mera. Huvudpersonen presenteras tidigt i händelseförloppet 
och namnet finns oftast med i bokens titel. Kraven på vad som karakteriserar en huvudperson 
uppfylls inte alltid och det kan stundtals vara problematiskt att fastställa henne/honom. Det 
finns till och med ett fåtal böcker där det inte förekommer någon huvudperson (2004, s. 92-
99). 
 

1.6.2 Bilderbokens bikaraktärer 

 

Det är inte bara huvudpersoner som förekommer i bilderböcker, utan ytterligare karaktärer 
brukar figurera. Enligt Nikolajeva i Barnbokens byggklossar, är det på många sätt viktigt att 
bipersonerna existerar i bilderboken. För det första är det inte troligt att ett barn lever ensamt 
utan vuxet sällskap. För det andra finns bikaraktärerna i böckerna för ett rent pedagogiskt och 
didaktiskt syfte. Det är meningen att bilderboken ska få karaktärerna att känna gemenskap och 
det fungerar inte om personen är ensam. Slutligen, finns det inte mycket för huvudpersonen 
att göra om han eller hon förekommer ensam. Det är svårt för författaren att skapa händelser 
för huvudpersonen, om inte en bikaraktär integreras i handlingen. Alla karaktärer förutom 
huvudkaraktären i en bilderbok är bikaraktärer och de har alla olika betydande roller. Vissa av 
bikaraktärerna är mer oumbärliga än andra och kan i somliga fall skildras lika ingående som 



 

8 

huvudkaraktären. Huvudkaraktärer och bikaraktärer fungerar tillsammans som centrala 
personer och bilderbokens handling kan inte framskrida utan dem. En viktig del i bilderboken, 
är att det inte får förekomma alltför många karaktärer. Om flera karaktärer figurerar, blir det 
svårt att minnas alla (2004, s. 99-103). 
 
 
1.7 Jämställdhetsdebatten under 1970- och 1990- talet 
 

1.7.1 1970-talets jämställdhetsdebatt 

 

Ying Toijer-Nilsson, fil.dr i litteraturvetenskap, fackförfattare, översättare och 
kulturjournalist, beskriver i sin bok Berättelser för fria barn – könsroller i barnboken, att det 
1969 lades en ny läroplan för grundskolan. Skolan hade nu till uppgift att förhindra de 
traditionella könsrollsattityder som existerade. Detta gjordes för att uppmuntra elever till att 
diskutera och ifrågasätta de skillnader som fanns angående kvinnors och mäns löner, 
arbetsuppgifter med mera. Läroplanen uppfattades som en av de mest avancerade i världen 
inom området. 1972 tillsattes en delegation för jämställdhet mellan kvinnor och män. Deras 
uppgift var att sammanställa en rapport som redovisade ”rätt till samhällelig omsorg för alla 
barn. Lika stor samhällsaktivitet bland kvinnor och män. Mer hemarbete och barnavård bland 
män”. Redovisningen togs fram för att se vilka insatser som gjorts i början av 1970-talet för 
att främja jämställdheten. Trots delegationens arbete, verkade det inte som om könsrollsfrågor 
och jämlikhetssträvanden gick framåt. Det som såg bra ut på papper fungerade inte lika bra i 
praktiken. Samtidigt bland recensenter, politiska kvinnoförbund och barnboksforskare 
märktes en ökad uppmärksamhet på könsrollsmönster i barnböcker. Det ledde till att författare 
blev mer försiktig med vad de skrev. Böcker med traditionella genusstereotyper blev mindre 
användbara och nya familjekonstellationer uppmärksammades mer (1978, s. 84- 86).  
 
1970-talet var det årtionde då stora jämställdhetsreformer las till grund för dagens 
jämställdhetspolitik. Under 1971 införde vi i Sverige en särbeskattning som innebar att 
makars inkomster räknades ihop och beskattades gemensamt, kvinnan räknades här som en 
egen individ. Innan särbeskattningen var det mindre lönsamt för båda makar att arbeta och 
kvinnan stannade kvar i hemmet. Under 1974 utökades även barnomsorgen, bland annat med 
”Den svenska modellen”, som innebar att familjen och samhället fick ett gemensamt ansvar 
för barnomsorgen. Genom de två ovanstående reformerna fick kvinnor det lättare att ge sig ut 
i arbetsmarknaden och på så sätt stärktes deras ekonomiska självständighet. En ny 
försörjarmodell bildades, från att varit ett husmorskontrakt med mannen som enda försörjare, 
till att bli en tvåförsörjarmodell. På så sätt uppstod ett jämställdhetskontrakt där både män och 
kvinnor tilläts arbeta. Under 1970-talet blev även den könsuppdelade arbetsmarknaden mer 
uppenbar och den offentliga sektorn expanderades genom att bygga ut vård, skola och 
omsorg. Det var även inom dessa områden de flesta kvinnor anställdes (Tillberg, Annelie 
2006). 
 
När vi läst material till undersökningen kan vi konstatera att 1970-talet kan sägas vara 
revolutionernas årtionde bland familjekonstellationer. Den förr så traditionella kärnfamiljen 
med arbetande pappa och hemmafru började luckras upp. I böcker skrivna under 1970- talet 
framställs det tydligt hur den traditionella bilden av hur kvinnor respektive män, mammor 
respektive pappor skiljer sig åt. Alla gör en slags revolt mot den traditionella 
könsrollsindelningen genom att låta mammor och pappor byta jobb och att en ensamstående 
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pappa tar hand om sitt barn själv. Några av dessa böcker är Mamman och pappan som gjorde 
arbetsbyte och även böckerna om Alfons Åberg. 
 
Mamman och pappan som gjorde arbetsbyte, är en bok som skrevs 1970 av Sonja Åkesson 
och Monica Schultz. Boken har en överdriven handling och som de flesta sagor ett positivt 
slut, men däremot blir karaktärernas könsroller påtagligt ifrågasatta. Familjens mamma är en 
hemmafru som inte trivs med den tillvaron, medan pappan är en ganska usel telearbetare som 
inte trivs med sitt arbete. Föräldrarna bestämmer sig för att förändra sin situation genom att 
byta arbete med varandra och på så sätt ordnar sig allt till allas fördel (Toijer-Nilsson 1985, s. 
118-119). 
 
1972 skrevs den första boken om Alfons Åberg av Gunilla Bergström. I den här bilderboken 
får vi lära känna Alfons, en liten pojke som bor ensam med sin pappa. Vi får följa Alfons och 
hans pappa i deras vardagliga liv. Bilderboken blev till en serie böcker som skrivs än i dag 
och någon mamma har aldrig existerat i böckerna om honom. Gunilla Bergström har medvetet 
skapat Alfons Åberg för att ta fram nya familjestrukturer. Hon säger att barn som enbart 
spenderar tid med sin mamma, behöver se att hushållssysslor som till exempel tvättning och 
städning inte enbart är ett typiskt kvinnligt bestyr. Precis som att barn som enbart lever med 
en pappa, ska veta att deras liv under rådande omständigheter inte är unikt (Toijer- Nilsson 
1978, s. 108-109). 
 

1.7.2 1990-talets jämställdhetsdebatt 

 

Det svenska samhället visar på 1990-talet upp en utveckling mot ökad jämställdhet och 1992 
får vi en ny jämställdhetslag för att kvinnor och män ska ha lika rätt i arbetslivet (SFS 1991: 
433, passim).  
 
1994 blir jämställdhetsstatistiken offentlig och det innebär att alla kan ta del av dessa 
uppgifter. Förslaget om ”pappamånad” slås igenom 1995. Det betyder att en månad, avsedd 
enbart för pappan, tas av föräldraförsäkringen och den går inte att överlåta åt mamman. 
1997 får Sverige sin första kvinnliga biskop (Integrations- och jämställdhetsdepartementet 
2007). 
 
Det som driver de jämställdhetspolitiska frågorna under 1990-talet är maktbegreppet och 1994 
tar kvinnorna halva makten vid regeringen, efter hot från stödstrumporna (ett nätverk av 
feminister) som själva tänkt bilda ett kvinnoparti. Även två utredningar om makt påverkar den 
svenska jämställdhetspolitiken. Utredningen från 1990 konstaterade att kvinnors auktoritet 
och påverkan i samhällsutvecklingen ska toppa dagordningen för jämställdhetspolitik. Under 
åren 1997 och 1998 uppstod en kvinnomaktutredning där flertalet forskarstudier fördes fram 
för att analysera makt och ekonomiska resurser bland kvinnor (Tillberg 2006). 
 
Under 1990-talet ökade jämställdheten i Sverige och pappor tilläts vara hemma med sina 
barn. Många av de barnböcker som skrevs under 1990- talet, skildrar hur flickor och pojkar 
ska se ut och uppträda. 1990 ges boken Else-Marie och småpapporna av Pija Lindenbaum ut. 
Den blir en av de mest debatterade böckerna under det året. Boken handlar om Else-Marie 
som lever tillsammans med en mamma och sju små pappor. Papporna avbildas som sju små 
pappor som beter sig som en enda. På så sätt har författaren lyckats exponera både manligt 
och kvinnligt beteende samt familjerelationer på ett sätt som är humoristiskt och avslöjar 
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struntsaker utan att för den skull vara elakt (Fransson 1995, s. 18). Det här får oss att fundera 
över om det verkligen krävs sju pappor för att göra en mammas jobb, eller speglar det att 
föräldrar gör många olika saker? 
 
Svenska barnboksinstitutet ger årligen ut ett häfte som heter Bokprovning. I häftet 14-23 mars 
1994 kallat Årgång -93, redovisades ett antal bilderböcker utgivna 1993. Här kom svenska 
barnboksinstitutet fram till, att flickor beskrevs med att plocka blommor och vårda, samtidigt 
som pojkar fördrev tiden i verkstäder bland skruvar och muttrar samt klädde sig i 
stålmansdräkt. Dock förekom några undantag. I Sillbytet av Eva Wikander och Lisa 
Örtengren, övar flickor sig på att svära lika bra som pojkar och i Allihop av Anna-Clara 
Tidholm beskrivs en grupp barn på lekis med en mängd personligheter (Svenska 
barnboksinstitutet 1994, s. 4). 
 
Lena Kåreland skriver i boken Modig och stark – eller ligga lågt, att 1998 kom de första 
böckerna om Malla av Eva Eriksson och Benny av Barbro Lindgren och Olof Landström. 
Båda blev Augustnominerade och fick på så sätt mycket uppmärksamhet i media.  Böckerna 
är intressanta att jämföra när det kommer till hur flickors respektive pojkars könsidentitet 
byggs upp. Boken om Malla heter Malla handlar och berättar om Malla när hon för första 
gången ensam ska gå och handla åt sin mormor. Varje gång hon kommer till affären slutar det 
med att hon glömmer bort vad hon ska handla och går därför hem med fel varor. I boken om 
Benny, Nämen Benny, är handlingen koncentrerad på Benny och hans mamma. Benny 
beslutar sig för att revoltera mot mamma när hon vill tvätta hans gosedjur och rymmer därför 
hemifrån. Ute i stora världen går det inte som Benny tänkt sig och han beger sig så 
småningom hem igen, efter att han tvättat sitt gosedjur i en vattenpöl. Av handlingarna i 
böckerna framgår det att Malla behöver mer tröst än vad Benny gör. Bennys känslor är mer 
behärskade än Mallas och hans beteende framställs som typiskt pojkaktigt, busaktig, trotsig 
och oberoende. Sin manliga identitet upprättar han genom att vara annorlunda och framhålla 
det som är avvikande från det kvinnliga (2005, s. 25-39).  
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2 TIDIGARE FORSKNING OCH LITTERATUR 

 
Det här kapitlet ger en översikt av böcker, forskningsrapporter och artiklar skrivna inom 
genusvetenskap samt bilderboksforskning. Även olika magister- och kandidatuppsatser, som 
behandlar genusområdet och bilderboken presenteras. Böckerna, artiklarna och uppsatserna, 
har gett oss idéer och ingångar till vår undersökning.  
 

2.1 Böcker, forskningsrapporter och artiklar  

 
Maria Nikolajeva, professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, skriver i 
Bilderbokens pusselbitar, att genus- inriktade undersökningar, bland annat av bilderböcker, 
blivit en angelägen fråga inom barnlitteraturforskningen. I sin bok har hon undersökt ett antal 
bilderböcker och konstaterar att det bland huvudpersoner råder en viss jämvikt mellan pojkar 
och flickor. Nikolajeva anser att det inte är det biologiska könet, utan det socialt konstruerade 
könet som är väsentligt vid en litterär analys. Enligt henne är det inte heller huvudpersonens 
kön som avgör handlingen i bilderboken. Det går lätt att byta ut huvudkaraktärer utan att 
förändra händelseförloppet. Hon menar även att bilderböckers huvudkaraktärer oftast 
förefaller genusneutrala och det har att göra med att bilderboken oftast vänder sig till 
småbarn, för vilka genusskillnaderna inte är väsentliga. Nikolajeva hävdar också att bilden är 
viktig i barnboken, då den representerar och uttrycker hur karaktärer ser ut. Det yttre 
framkallar genast förutfattade föreställningar hos betraktaren, om hur vissa beteendemönster 
borde vara. I sin forskning har Nikolajeva upptäckt exempel på hur författarna tar sig förbi 
genusproblematiken genom att använda sig av djur och objekt, till exempel båtar och tåg med 
pojk– eller flicknamn (vår anm.), i handlingen. Det medför i sin tur, att konstnären oftast 
riktar uppmärksamheten på genus, genom att framhäva utseendet med hjälp av klädesplagg 
och frisyrer. Vidare slår hon fast att karaktärernas agerande många gånger framställs 
överdrivet genusstereotypa i ord och bild (2000, s. 165-167).  
 
I Barnbokens byggklossar, nämner Nikolajeva att det kan uppstå problem vid bedömningen 
av olika genusaspekter. Ett exempel är att det som är manligt/maskulint i vår kultur anses vara 
normen. Om inte en beståndsdel i texten framställs som utmärkande kvinnligt, tolkas det 
spontant som neutralt, det vill säga manligt. När kvinnliga karaktärer analyseras i 
barnlitteratur och bilderböcker, gäller det att uppmärksamma hur handlingsförloppet i 
böckerna oftast följer manliga mönster. Feminina handlingsförlopp skiljer sig från maskulina 
och kan vara svåra att upptäcka. Det beror på att de inte uppfattas lika framträdande som den 
strikta maskulina handlingen som oftast har en början, mitt och slut. Vad som anses vara 
typiskt manligt och kvinnligt förändras självklart med tiden. Nikolajeva menar, att pojkar i 
dag tillåts mer känslor än tidigare och det har förr ansetts vara ett typiskt kvinnligt drag. Den 
starka feministiska litteraturkritiken har under de senaste tjugo åren uppmärksammat 
genusstereotypa drag hos flickor i barnlitteraturen. En positiv utveckling, då även pojkar 
utsätts för stereotypiska bemötanden i litteraturen, är den senaste genusforskningen som 
koncentrerar sig på maskulinitet och pojkar (2004, s. 130-133).  
 
Ying Toijer- Nilsson, fil.dr i litteraturvetenskap, fackförfattare, översättare och 
kulturjournalist, nämner i boken Berättelser för fria barn- könsroller i barnboken, att Barbro 
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Werkmäster i tidskriften Hertha från 1974, en partipolitiskt och religiöst obunden tidskrift 
utgiven av Fredrika Bremer förbundet, för en diskussion där hon förklarar att det är ont om 
böcker där huvudpersoner består av flickor som agerar onormalt enligt genusstereotypa 
normer. Av de böcker som tar upp olika samhällsproblem utgörs huvudpersonen oftast av en 
pojke. Werkmäster menar att flickor ständigt måste identifiera sig med pojkar när de läser 
bilderböcker. Varför ska då inte pojkar behöva läsa om flickor och identifiera sig med dem 
(1978, s. 135-136)? 
 
Lena Kåreland, professor vid den litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, skriver i 
boken Modig och stark- eller ligga lågt: Skönlitteratur och genus i skola och förskola att vårt 
själsliga liv skapas av genusordningen. Den påverkar även våra drömmar, förhoppningar och 
drifter. Det som anses vara kvinnligt respektive manligt, är bestämt sedan länge, i både 
historiska och kulturella sammanhang. Manligt och kvinnligt förändras ständigt och dess 
betydelse diskuteras ofta i olika sociala sammanhang. Genus grundas i samverkan mellan 
individen och hans/hennes omgivning. Det som anses accepterat och passande för man 
respektive kvinna i fråga om gränser, växlar över tid. I varje samhälle finns en genusordning, 
ett slags mönster, mellan det kvinnliga och det manliga, samt mellan sysslor och beteenden 
som sammankopplas till kvinnor respektive män. Hon menar även att majoriteten av 
bilderböckers huvudkaraktärer fortfarande är manliga och detta är en debatt som pågått under 
många år. Vidare anser hon att de flickor som förekommer som huvudkaraktär inte skildras 
som starka, öppna eller driftiga. Dessa egenskaper framstås vara mer manliga. Om det 
stämmer, finns det en brist på identifikationsobjekt av flickor (2005, s. 11-12, 25).  Enligt vår 
uppfattning, innebär det att de flickor som förekommer i litteraturen framställs på ett sätt som 
inte överensstämmer med verkligheten.  
 
I artikeln Buspojkar eller hjälpredor, i Socialpolitik, en partipolitiskt obunden och fackligt 
fristående tidskrift, utgiven av den ideella föreningen Socialpolitisk debatt, nämner Kåreland 
att det fortfarande lever kvar genusstereotyper i bilderböcker. Hon har tillsammans med en 
grupp forskare kunnat se att pojkar avbildas som stora och starka, medan flickor uppfattas 
som små och svaga. Hon menar också att det i all litteratur förmedlas sociala och kulturella 
bilder både explicit och implicit. Barn anpassar sig redan vid en tidig ålder till de 
genusmönster som existerar och lär sig snabbt vilka olika genuskoder som gäller. Redan i 
förskolan lär sig barn att vissa verksamhetsområden anses kvinnliga och andra manliga. Det 
betyder att barnen tillägnar sig ett genussystem som talar om att mannen är överordnad 
kvinnan. Inom många områden i samhället finns en tydlig hierarki mellan man och kvinna, 
bland annat inom ekonomi, familj och politik. Hierarkin kan även urskiljas i bilderboken, inte 
bara av huvudpersonens agerande, utan även av dem som finns i bakgrunden. Vilka aktiviteter 
sysslar till exempel de vuxna med och vilka känslor uttrycker de? Vuxenvärlden i bilderboken 
skildras oftast med att pappor ägnar sig åt att leka med barnen och tillsammans uppleva 
äventyr, medan mammor står för det trygga, omsorgsfulla och stabila (2006, s. 5-7). Det får 
oss att reflektera över om mammor enbart lagar mat samt städar i hemmet, medan pappors 
uppgift är att leka med barnen? 
 
Enligt Nikolajevas undersökning, råder det jämvikt mellan pojkar och flickor i bilderboken 
och de huvudkaraktärer som förekommer anses genusneutrala. Andra forskare, till exempel 
Kåreland, säger att så inte är fallet. Hon anser att majoriteten av bilderböckers 
huvudkaraktärer fortfarande är manliga. Eftersom uppsatsens syfte är att undersöka hur 
genusstereotypa drag återspeglas bland bilderbokens karaktärer, tar vi ett kritiskt 
ställningstagande till deras resultat, genom att ställa författarna mot varandra och se vad vi får 
fram. 
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Både Nikolajeva och Kåreland hävdar att de gränser och acceptanser om vad som menas vara 
typiskt manligt och kvinnligt, växlar över tid. Tidsaspekten är något även den här uppsatsen 
kommer att behandla, genom de nedslag och jämförelser som görs åren 1973 och 1993. 
 
May Narahara vid University of California publicerade 1998 en forskningsrapport, Gender 
Bias in Children’s Picture Books: A Look at Teachers choice of literature. Där har hon 
undersökt förskolelärares litteraturval till sina barn. Bland annat har hon tittat på om det 
förekommer fler pojkar eller fler flickor i text och bild. Hon har även undersökt om de 
förekommande pojkarna och flickorna porträtterades med att utföra stereotypa aktiviteter. 
Narahara kom fram till att pojkar förekom i större grad än flickor bland huvudkaraktärer, men 
att flickor figurerade mer som bikaraktärer än pojkar. Med dessa slutsatser rekommenderar 
Narahara, att förskolelärare måste vara mer kritiska i sitt val av litteratur och att välja böcker 
som inte omfattar allt för genusstereotypa roller (1998 a, passim).  
 
En annan forskningsapport av Narahara från 1998 är Gender stereotypes in Children’s Picture 
books. Här konstaterar hon att genusstereotyper som förekommer i bilderböcker påverkar 
utvecklingen av unga barns könsidentitet. Hennes undersökning visar att bilderböcker förser 
barn med förebilder när det kommer till att definiera standarder för maskulina och feminina 
beteenden. Det betyder att genusstereotyper begränsar barns potentiella tillväxt och 
utveckling. Böcker där könsdiskriminering inte existerar, hjälper till att producera positiva 
förändringar i barns självbilder attityder och beteenden. Narahara konstaterar att stereotyper 
minskat i bilderböcker under 1990-talet, men det är fortfarande en lång väg kvar innan de 
försvinner helt. Hennes rekommendationer är, precis som i den ovannämnda rapporten, att det 
är viktigt för vuxna att välja bra böcker för sina barn, både lärare och föräldrar (1998 b, 
passim).  
 
Vi har i vår problemformulering i 1.2 antytt att genusstereotyper i bilderböcker påverkar barn 
och ger dem en orättvis världsbild. Vi finner Naraharas undersökning intressant då den 
förstärker våra antaganden och vi har därför valt att ta med hennes forskningsrapport. 
 
I boken Beauty, brains and brawn, the construction of gender in children´s literature, 
redigerad av professor Susan Lehr, återfinns ett antal texter skrivna av forskare och 
pedagoger. Texterna behandlar bland annat hur könsroller porträtteras i barnboksgenrer och 
dess forskningsområde. En av texterna, Picture Books for Preschool Children: Exploring 
Gender Issues with Three- and Four- Year-olds, skriven av Barbara Chatton, professor på 
University of Wyoming, beskriver hur bilden av bland annat pojkar och flickor framställs i 
barnböcker. Hon skriver att bilderböcker har en tendens att vara kortfattade och att de enbart 
fokuserar på ett tema. Chatton nämner barnboken Read to Your Bunny, av Rosemary Wells. 
Karaktärerna i den boken, bär kläder som varken är stereotypiskt manligt eller kvinnligt och 
Chatton menar att Wells medvetet väljer att blanda genusstereotyper i sina böcker (2001, s. 
57-66).  
 
Att bilderböcker enbart fokuserar på ett tema och är kortfattade låter enligt oss trovärdigt. Vi 
finner det även intressant att Rosemary Wells avsiktligt väljer att blanda genusstereotyper i 
sina böcker. Då vi inte är ute efter att studera teman i bilderböcker, läggs inget större fokus på 
detta, men vi finner det ändå väsentligt att ha i åtanke. 
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2.2 Magisteruppsatser inom Biblioteks- och informationsvetenskap 

 
Maria Sanfridsson har i sin D- uppsats Genusstrukturer i den moderna bilderboken - En 
feministisk kvantitativ innehållsanalys av bilderböcker utgivna år 2000, valt att ta reda på hur 
flickor/kvinnor respektive pojkar/män framställs i barnböcker utgivna under 2000. Syftet var 
att undersöka de karaktärsbeskrivningar, idéinnehåll, språk och bilder som återfinns i 
bilderböcker och om de bekräftar, utmanar eller omförhandlar traditionella roller. För att få 
fram ett sådant resultat har hon valt att granska böckers genuskonstruktioner genom en 
kvantitativ innehållsanalys. Det hon bland annat kom fram till i sin undersökning, är att pojkar 
och män är mer framträdande än flickor och kvinnor bland huvudpersoner. Hon kom även 
fram till att manliga huvudpersoner i 2000 års barnböcker, visar mer rädsla och oro än vad 
deras föregångare gjort. I hennes undersökning visas en annorlunda bild av flickor och pojkar. 
Flickor har tillåtits vara arga och trotsiga medan pojkar har gråtit öppet. Att pojkar beskrivits 
som små, snälla och söta har hon dock funnit ovanligt. När det gäller huvudpersoners 
aktiviteter, har undersökningen kommit fram till att även de visar stereotypa drag, som till 
exempel att flickor ägnar sig åt inomhusaktiviteter som är stillsamma och pojkar åt 
utomhusaktiviteter (2006: 83, passim).   

 
I magisteruppsatsen Manligt och kvinnligt för barn- Könsroller i 1980-talets och 2000-talets 
svenska bilderböcker, har Ida Davidsson undersökt svenska bilderböcker från 1980-talet och 
2000-talet för att se vilken bild av genus de presenterar.  Hennes avsikt var att studera hur 
samhällets förändring när det gäller jämställdhet, återspeglades i bilderböcker samt att 
jämföra hur flickor/kvinnor och pojkar/män framställdes. Metoden som användes var en 
kvalitativ textanalys med hermeneutik som grund. Analysen visade att samhällets förändring i 
fråga om jämställdhet gick att urskilja i bilderböcker från 1980-talets början. Det gick till 
exempel att se en utveckling mot ökad jämställdhet. Davidsson kom fram till att det 
fortfarande är en lång väg kvar tills flickor och pojkar kommer att gestaltas på samma eller 
likartade sätt i bilderböcker. Flera exempel på att en förändring har skett är att fler flickor 
framställs aktiva i 2000- talets bilderböcker än i 1980-talets. Under 1980-talet var aktiv en 
egenskap underordnad andra egenskaper. Davidsson har även kommit fram till att det i 2000-
talets bilderböcker återfinns en framställning av en människa utan något speciellt kön, något 
som inte förekommer i 1980-talets böcker. Resultatet visade även på en ökning bland 
kvinnliga karaktärer. De stereotypa dragen existerar alltjämt och flickor och pojkar hålls 
fortfarande isär (2006: 33, passim).  
 
Magdalena Bjarnehall och Sanna Godenäs har med magisteruppsatsen Bland ölmagar och 
spiror – En studie av 1960 – 2000 – talets detektivromaner ur ett genusperspektiv, studerat 
hur genusstrukturer ser ut i svensk skönlitteratur, med inriktning på detektivromaner. De 
inriktade sig på både huvud- och bikaraktärer i de undersökta böckerna. Karaktärernas yrkes – 
och familjeroll undersöktes samt deras egenskaper. Bjarnehall och Godenäs undersökte också 
om det existerar en manlig dominans i detektivromanerna. I undersökningen har författarna 
använt Yvonne Hirdmans genusteori för att få fram eventuella genusstereotyper. De har 
tillsammans med genusteorin valt att använda hermeneutik som underlag för en textanalys. I 
undersökningen kom Bjarnehall och Godenäs fram till att det förekommer en tydlig över – 
och underordning mellan män och kvinnor. Bland annat framställdes kvinnor som det svaga 
könet och de var i behov av mäns beskydd och trygghet. De konstaterade även att mansbilden 
i böckerna klart framstod som genusstereotyp, medan kvinnobilden var mer kluven samt gav 
ett intryck av att vara svävande och diffus. I jämförelsen mellan de två år som valdes för 
undersökningen, 1961 och 2001, framkom det bland annat att män i 1961 års detektivromaner 
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framstod som mer känslokalla än 2001. I böcker från 2001 framställdes männen som mer 
mänskliga, mer känslomässigt engagerade i sitt arbete och inte så återhållsamma. Kvinnor 
gestaltades i böcker från 1961 som ett bihang till den manliga huvudkaraktären, medan de i 
2001 års böcker framställdes som männens jämlikar. De fick även större plats i handlingen 
(2005: 87, passim). 
 
I likhet med de ovan nämnda uppsatserna, är vårt syfte att undersöka förekomsten av 
genusstereotyper i böcker. Vi har liksom Sanfridsson och Davidsson valt att använda 
bilderböcker, medan Bjarnehall och Godenäs valt detektivromaner. Vi finner det ändå 
väsentligt att nämna Bjarnehall och Godenäs undersökning, då Hirdmans genusteori använts, 
precis som i den här undersökningen. Davidsson, samt Bjarnehall & Godenäs tar avstamp i 
hermeneutiken och använder den som en tolkningsmetod. Så är även fallet med denna studie. 
 

2.3  Kandidatuppsatser  

 
I kandidatuppsatsen Flickor och pojkar i barnbokens värld – en studie om genus, skriven 
inom samhällsvetenskap, har Jeanette Ericson studerat hur barns könsroller, ur ett 
genusperspektiv, framställs i barnlitteratur utgiven 2004. Hon har sedan jämfört de böckerna 
med barnböcker från 1970-talet. Metoden som använts är kvalitativ textanalys. Resultatet 
visade att flickor i böcker från 1970-talet framställs som prinsesslika och väldigt måna om sitt 
utseende, dessutom mer stillsamma i sina aktiviteter än pojkar. I 1970-talets barnböcker 
ansågs pojkar vara livliga. De framstod även som modiga, impulsiva och visade inga känslor. 
I barnböcker från 2004, återfanns flickor, i de av samhället utsedda traditionella rollerna, till 
exempel lekte de med dockor och hjälpte sina mammor med hushållsarbete. Det Ericson 
konstaterade, var att 2004 års flickor upplevdes mer aktiva än 1970-talets. Bland 2004 års 
pojkar, fanns det enstaka fall där pojkar grät eller visade rädsla. Det som även kom fram i 
Ericsons undersökning, var att om en pojke i 2004 års barnlitteratur ägnade sig åt en aktivitet 
som ansågs flickig, blev han lätt kallad för mes. Slutligen kunde Ericson märka att flickor 
straffades mer än pojkar och det verkade som att flickor måste följa regler bättre än pojkar. 
(2005: SOL 067, passim). 
 
Berit Schaub och Helen Svensson tar i Könsroller och barnböcker – En studie av 19 
bilderböcker ur könsrollsperspektiv, kandidatuppsats skriven inom pedagogik, upp hur 
kvinnligt och manligt ur ett könsrollsperspektiv, avspeglar sig i bilderböcker för yngre barn. 
Samtliga böcker som använts i studien gavs ut under 1990-talet. Studien utfördes genom en 
innehållsanalys med ett egentillverkat schema. I schemat bockade de av förutbestämda 
kriterier för vad de ansåg vara norm för flickor respektive pojkar. De konstaterade att 
innehållet i böckerna var väldigt könsrollsbundet och det i sin tur ledde till att bilderböcker 
fick en uppdelning i flick- respektive pojkböcker. Flickor skildrades till stor del att ta hand om 
andra och vara måna om sitt utseende, medan pojkar eftersträvade att vara handlingskraftiga 
och bland annat spela fotboll, samt vara kapabla till att övervinna sin rädsla eller dylikt. 
Schaub och Svensson uppmärksammade också att det var svårt för pojkar att hantera rädsla 
och att flickor hade problem med att behandla ilska (1995, passim).  
 
I ovannämnda uppsatser, återfinns undersökningar om genus och könsroller. Ericssons 
uppsats har använt sig av kvalitativ metod, medan Schaubs och Svenssons använt sig av 
kvantitativ. Vi använder oss i vår undersökning av kvalitativ metod, men finner det ändå 
intressant att nämna den kvantitativa. Detta, då den undersöker hur manligt och kvinnligt 
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avspeglar sig i bilderböcker. Då vi i vår undersökning valt att titta på 1973 års bilderböcker, 
finner vi Ericssons uppsats värd att nämna eftersom den behandlar 1970-talet och hur dess 
barnlitteratur skildras. 
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 
I följande kapitel presenteras de för uppsatsen valda teorierna och hur de används. Först 
beskrivs litteratursociologi, efter det presenteras genusteori, uppsatsens huvudsakliga 
teoretiska utgångspunkt. 
 

3.1 Litteratursociologi 

 
Johan Svedjedal, professor vid avdelningen för litteratursociologi vid Uppsala universitet, 
menar att litteratursociologi karakteriseras genom att kombinera analyser av skönlitterära verk 
med granskningar av sociala sammanhang (Svedjedal 1997, s. 69). Vidare säger Svedjedal att 
litteratursociologi kan delas in i tre centrala områden: Samhället i litteraturen, Litteraturen i 
samhället samt Litteratursamhället (Ibid., s. 72-74).  
 
Utgångspunkten för uppsatsen är det första området, Litteraturen i samhället, och enligt 
Svedjedal innebär det området följande: 

   
Här ligger fokus främst på hur skönlitteraturen skildrar samhället: hur den 
avbildar en igenkännlig verklighet, omtolkar eller omskapar en yttre 
verklighet, hur den skapar bilden av ett samhälle. I vid mening cirklar man 
här runt frågor om realismproblemet, om speglingsteorin och om litteraturen 
som skapare av samhälleliga identiteter 

 
 (Ibid., s. 72). 
 
Han anser att de frågeställningar som förekommer är så pass vida, att det inom området finns 
olika och oförenliga synsätt. Trots det finns en gemensam grund, nämligen intresset för bilden 
av samhället i skönlitteraturen, där till exempel klass, genus och etnicitet analyseras. Genom 
genusperspektivet har litteratursociologiska undersökningar av samhället i litteraturen 
förnyats (Ibid., s. 73).  
 

3.2 Genusteori 

 
Hirdman skriver i Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning, att 
genussystemet är en ordningsstruktur av kön och på så sätt en nödvändig grund för andra 
sociala ordningar som till exempel sociala, politiska och ekonomiska system. Vi kan tala om 
den på ett teoretiskt plan där systemet bygger på två principer. Den ena logiken handlar om 
dikotomin som innebär att man och kvinna är två skilda saker och inte bör blandas. Den andra 
principen bygger på hierarki och säger att mannen är norm, vilket betyder att männen är 
individer som utgör regeln för vad som är normalt och generellt. När det gäller dikotomin, den 
som säger att män och kvinnor är två olika saker och bör skiljas åt, så existerar den överallt, 
både i den fysiska och psykiska ordningen. Den här principen formar olika bestyr, ställen och 
kännetecken som kan återfinnas i arbetsfördelningen mellan män och kvinnor samt i vad som 
anses manligt respektive kvinnligt (1997, s. 404-408). 
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Hirdman tycker dock att isärhållandet av könen håller på att luckras upp, då samhället har 
utvecklats och blivit mer inriktat på kunskap och tänkande, genom det så kallade 
informationssamhället. Hon påpekar att informationsteknologin ger människor chans till lika 
möjligheter och på så sätt är vi på väg mot ett mer jämlikt samhälle (Ibid., s. 416-417). 
 
För att kunna applicera genussystemet på ett mer konkret material, nämner Hirdman 
begreppet genuskontrakt. Med det menar hon att det i varje samhälle under alla tider har 
funnits ett ”kontrakt” mellan de två könen. Kontrakten rör sig i hög grad om faktiska 
föreställningar som spaltas upp på olika nivåer och talar till exempel om hur män och kvinnor 
ska bete sig mot varandra i arbetet, hur de ska tala till varandra, vilka kläder som är godkända, 
vilka frisyrer som anses passande med mera. Hirdman poängterar vikten av att problematisera 
genuskontrakten främst för att kontrakten och beteenden ärvs av den kommande generationen 
och skapar nya hierarkier. Genom att studera genuskontrakt går det att på ett tydligt sätt få 
ytterligare förståelse för dessa osynliga koder mellan könen. Men definitionen av kontrakten 
kan också skapa konflikter och gråzoner, i ansatserna att se hur män och kvinnor själva 
förmår sig att utnyttja kodernas innebörd för egen vinnings skull. Hirdman uttrycker det 
komplexa problemet på följande sätt: ”Vi kan kalla det för en genuskoreografi, det 
spel/liv/lek/drama/dans mellan könen som ständigt pågår: Hur långt kan kontraktets gränser 
sträckas?” (Ibid., s. 408-409). 
 
Hirdman menar även att genuskontrakten handlar om vad som händer i avståndet och i 
glappet mellan män och kvinnor, hur och vad de sysslar med när de är tillsammans. 
Genuskontraktens åtskilliga invecklade trådar förbinder könen i många beroenden och 
tvångsformer, som kan se väldigt olika ut. Detta kan gälla på det individuella planet och det 
idealtypiskt abstrakta planet. Det som i högsta grad bidrar till upprätthållandet av systemet, är 
det oundvikliga att kvinnor föder barn. Det orsakar automatiskt en position av kvinnan som 
föderska och den som sköter om barnen. I samhällen som endast ser män och kvinnor som två 
motsättningar kan biologin i detta fall utnyttjas och användas som argument för att placera 
kvinnan i hennes naturliga fack (Ibid., s. 414). 

   
Hirdman resonerar dock vidare om genuskontrakten samt om kvinnors respektive mäns 
potentiella tillvägagångssätt. Hon menar att de än i dag har mycket olika handlingsmönster 
men att det finns två fundamentala, så kallade längtans mål som alla människor strävar efter 
att nå. Det första är tryggheten och symbiosen, att anpassa sig efter andra individer. Det andra 
målet är friheten, det som är osäkert och oplanerat. Strävan efter frihet har alltid varit 
fokuserat på männen medan kvinnor har varit mer fast i symbiosen på grund av barnafödande 
och andra sociala regler. Detta har utvecklat att kvinnor ser på männen som frihetssymboler 
och att männen ser på kvinnor mer som en symbiotisk möjlighet, det stabila och trygga. 
Genuskontraktens invecklade system sammanbinder dock kvinnor och män i olika beroenden 
(Ibid., s. 409-410). 
 
 
I boken Genus- det stabilas förändliga former, nämner Hirdman hur det i dagens samhälle är 
vanligt förekommande i arbetslivet, att när män träder över till kvinnors områden och utför 
kvinnosysslor måste arbetsområdena förändras. Däremot, när kvinnor rör sig i de manliga 
områdena och utför manliga bestyr, är det hon som måste förändras och inte området. Det 
betyder alltså att hon som ger sig in leken, får leken tåla (2003, s. 67). 
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Som tidigare nämnts, anser Hirdman att man och kvinna är dikotomier som lever i en hierarki, 
där mannen bildar normen. Genuskontrakten, det vill säga, manliga respektive kvinnliga 
handlingsmönster, belyser om det förhåller sig så att manliga huvud- och bikaraktärer är de 
som lyfter blicken mot horisonten och längtar efter spänning och äventyr, medan de kvinnliga 
huvud- och bikaraktärerna stannar hemma och tar hand om familjen. När de genusstereotypa 
dragen urskiljts, kan mönster och aktiviteter över manliga och kvinnliga karaktärer fastställas 
i de analyserade bilderböckerna. 
 
Intentionen är inte att ge en heltäckande översikt av det genusvetenskapliga fältet, då det är 
alltför omfattande för uppsatsens omfång. En risk med att undersöka genusstereotyper, ligger 
i om ingen förförståelse finns. Om till exempel förutfattade meningar existerar hos forskaren, 
kan de färga av sig i resultatet. Det i sin tur leder till att resultatet kan framställas som skevt 
och partiskt. 
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4. METOD   

 
I följande kapitel presenteras Hermeneutik, en tolkningsmetod använd i uppsatsen. Uppsatsen 
använder sig även av en gemensam bild – och textanalysmodell utformad av Pil Dahlerup.  
 

4.1 Hermeneutik  

 
Enligt Nils Gilje, professor vid institutionen för kulturstudier och konsthistoria vid 
universitetet i Bergen och Harald Grimen, professor i proffessionsetik vid centret för 
proffessionsstudier vid Högskolan i Oslo, är hermeneutikens grundtanke att det vi förstår sker 
utifrån vissa förutsättningar och vår bakgrund har betydelse för hur vi tolkar olika saker (Gilje 
& Grimen 1992, s. 183). Med andra ord, spelar vår förförståelse om ett ämne in i hur vi tolkar 
omvärlden. Under inläsning av tidigare forskning, kan vår förförståelse ha påverkats på olika 
sätt. Exempelvis kan de förutfattade meningar vi haft, ändrats när vi läst andra forskares 
resultat. Detta är något som tas hänsyn till, under analysarbetet av bilderböckerna. 
 
Ralf Helenius, professor i ekonomisk politologi (statsvetenskap) vid svenska 
handelshögskolan i Helsingfors, skriver i boken Förstå och bättre veta, att hermeneutik 
betyder tolkningslära och att det handlar om hur vi tolkar olika saker och företeelser samt vad 
det medför att tolka. Vidare tar han upp vad som kännetecknar hermeneutiken. Det är bland 
annat ingivelse, engagemang och ansträngning till att nå ny kunskap. Vidare relationen mellan 
delar och helhet hos det som undersöks och i första hand hur vi tolkar och förstår texter (1990, 
s. 64). Helenius anser att hermeneutiken problematiserar förståelsen som en process där vi 
strävar efter en vidare, starkare och mer meningsfull uppfattning. Vår förförståelse skapas av 
olika omständigheter, som påverkar människors uppfattning av sig själva och världen, bl a 
historien, materiella villkor, ideologiska mönster och språk (Ibid., s. 74-75).  Enligt Helenius 
lovar hermeneutiken varken rätta eller nödvändigtvis goda tolkningar. Hermeneutikern kan i 
bästa fall erbjuda ett rimligt alternativ, en metod att pröva hur en händelse kan tolkas (Ibid., s. 
70).   
 
Även Fenomenologi hade kunnat användas som teori i uppsatsen. Helenius säger att både 
hermeneutiken och fenomenologin är lämpade för studier av sociala situationer och 
individuella problem där målet i båda fall är förståelse. Däremot har fenomenologin en 
tendens att beskriva snarare än tolka olika situationer (Ibid., s. 64).  
 
Alan Bryman, professor vid Loughborough universitet, menar i sin bok 
Samhällsvetenskapliga metoder, att tyngdpunkten i den kvalitativa forskningen, oftare ligger 
på ord vid insamlande och undersökning av information, än vad den gör vid kvantitativ 
forskning (2002, s. 249). Hermeneutiken är en metod som ofta används inom den kvalitativa 
forskningen. Den väsentliga idén är att forskare vid analys av text, ska anstränga sig för att få 
fram textens betydelse utifrån det perspektiv som textens grundare hade när han/hon skrev 
texten. Det innebär att forskaren måste fokusera både på det sociala och historiska 
sammanhanget när texten skapades (Ibid., s. 370-371). 
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Som nämnt ovan, är hermeneutik en slags tolkningslära för vad som undersöks. I Nikolajevas 
bok Bilderbokens pusselbitar, beskrivs den hermeneutiska cirkeln.  Den innebär att vid analys 
av till exempel barnböcker, börjar arbetet med att titta på helheten för att därefter gå vidare 
med delar i boken och slutligen återgå till helheten, men nu med en djupare förståelse för vad 
som undersökts. Den hermeneutiska cirkeln, lyfter Nikolajeva fram som något applicerbart 
vid närmandet av en bilderbok. I bilderboken finns både text och bilder och oavsett om texten 
eller bilden studeras först, bildas det en förväntan hos läsaren. Det i sin tur leder till att läsaren 
utvecklar nya kunskaper och upplevelser (2000, s. 13).  
 
Vid analys av det använda materialet, är det viktigt att fråga sig om det finns alternativa 
tolkningar. Det kan även tilläggas att en bild och en text aldrig kan analyseras klart, utan olika 
förklaringar uppstår hela tiden. Intentionen med uppsatsen är att analysera varje bilderbok för 
sig för att därefter sammanföra böckerna i en jämförande studie, där likheter respektive 
skillnader uttyds. Då avsikten är att analysera och inte beskriva bilderböcker, är hermeneutik 
ett bättre alternativ än fenomenologi. 
 

4.2 Textanalys 

 
Bergström och Boréus, forskare och lärare vid Statsvetenskapliga institutionen vid 
Stockholms universitet, nämner i boken Textens mening och makt – Metodbok i 
samhällsvetenskaplig text – och diskursanalys att textanalys är en metod som alltid innebär 
tolkning. Själva tolkningen varierar i komplexitet beroende dels på vad som tolkas, textens 
egenskaper samt val av textanalysinriktning. Vidare fastställer Bergström och Boréus fem 
element, väsentliga för en tolkningssituation: texten, kontexten, avsändaren, mottagaren och 
uttolkaren. Utifrån elementen kan fyra tolkningsstrategier relatera texten till: uttolkaren, 
avsändaren, mottagaren och till den omgivande diskursen (2005, s. 23-24).  
 
I boken Kvalitativ forskning i praktiken, menar Karin Widerberg, professor på institutionen 
för sociologi och samhällsgeografi vid universitetet i Oslo, att den kvalitativa forskningen 
försöker förstå och skildra olika företeelser i världen. Det gäller att gå på djupet och klarlägga 
särskilda fenomens betydelse eller mening. Vidare säger Widerberg att det vid text- och 
bildanalys inte är forskarens uppgift att studera levande individer. Det går inte i texten att höra 
individens röst och veta hur han/hon ser ut, men det går inte heller i bilden att veta vad den 
personen tänker och antar.  En väsentlig skillnad mellan att använda sig av text – och 
bildanalys eller intervjuer och observationer, är att materialet i den förstnämnda metoden inte 
låter sig påverkas av forskaren. Bilder ser likadana ut för alla, även om vi analyserar och 
tolkar dem på olika sätt. Det betyder att det viktigaste redskapet är tolkaren, precis som i 
andra kvalitativa metoder. För att visa hur företeelser uttrycks i text och bild, görs en text – 
och bildanalys (2002, s. 15-17). 
 
Textanalysen använd i den här undersökningen, koncentrerar sig på tolkning av text och bild 
genom en uttolkarstrategi, det vill säga, uttolkningen baseras på uttolkarens (forskarens) egna 
analyser. Det betyder att resultatet speglar våra analyser. Om andra uttolkare analyserar 
samma text och bild kan resultat bli annorlunda. 
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4.2.1 Ikonotext 

 

Eftersom bilderboken består av både text och bild, är det väsentligt att nämna ikonotext, ett 
begrepp myntat av Kristin Hallberg, FL i litteraturvetenskap, författare och redaktör av flera 
teoretiska verk om barnlitteratur, 1982. Hallberg skriver i en artikel i tidskriften 
Litteraturvetenskapen och bilderboksforskningen, utgiven av statens kulturråd, att bilderboken 
är en konstellation bestående av både text och bild. Ikonotexten är ett samspel mellan de två 
konstellationerna och bildar tillsammans en helhet vid läsandet av boken. Ikonotextbegreppet 
kan användas som ett redskap för att underlätta hanteringen av bilderboken. Det betyder att 
både bildens och textens interaktion, ständigt måste uppmärksammas under 
bilderboksanalysen. Vidare kan nämnas att varje sida och uppslag har sin egen ikonotext och 
de kan betraktas var för sig eller som en helhet (1982, s. 163-168).  
 
Begreppet ikonotext är applicerbart på den här studien, då den belyser samverkan mellan de 
två delarna, ord och bild, som utgör en bilderbok. Genom att använda ikonotext, fås en 
djupare förståelse än om text och bild studeras i två separata delar, helt isolerade från 
varandra. Det sistnämnda är inte aktuellt i det här fallet eftersom informationen skulle bli 
alltför knapphändig för att kunna ge en mer nyanserad analys. 
 

4.3 Pil Dahlerups text – & bildanalysmodell 

 
Ett antal frågor har konstruerats för att besvara undersökningens frågeställningar i avsnitt 1.2. 
Dessa är: 
 

- I vilken utsträckning uppvisar huvudkaraktärerna genusstereotypa drag? 
- I vilken utsträckning uppvisar bikaraktärerna genusstereotypa drag? 
- I vilken utsträckning avviker huvudkaraktärerna från genusstereotypa drag? 
- I vilken utsträckning avviker bikaraktärerna från genusstereotypa drag? 
- Kan man se jämställdhetsdiskussionen i bilderböckerna och hur visar den sig? 

 
Metoden som används för att besvara frågorna ovan, är en kombinerad text – och bildanalys 
utvecklad av Pil Dahlerup, docent och litteraturhistoriker vid Institutionen för Nordiska 
Studier och Språkvetenskap vid Köpenhamns Universitet. Vi har använt oss av den 
beskrivning som ges av Ann-Marie Zackari i texten Behöver det vara så? Dahlerup tar i sin 
modell upp fem olika företeelser angående skildringar av böckers karaktärer. De fem 
punkterna återfinns i boken Textanalys från könsrollssynpunkt och är: 
 

• Karaktärernas kön och antal.  
• Personernas utseende. Till exempel vad för slags kläder och yttre attribut har flickorna 

respektive pojkarna i bilderböckerna? 
• Vilka egenskaper framhävs? 
• Vad för slags känslor visar karaktärerna upp? 
• Vilka aktiviteter ägnar sig bilderböckernas karaktärer åt?  
(Zackari 1976, s. 32). 
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Modellen utvecklades under 1970-talet och kan därför uppfattas som inaktuell. Vi är 
medvetna om den här problematiken, men anser ändå att den kan tillämpas på studien, då den 
består av användbara beståndsdelar. För att uppnå uppsatsens syfte att analysera om och hur 
karaktärerna uppvisar stereotypa drag, är det viktigt att få fram deras utseende, egenskaper, 
känslor samt aktiviteter. 
 

4.3.1 Maria Nikolajevas schema över genusstereotypa egenskaper 

 

Nikolajeva menar att genusstereotypa drag bygger på motsatser och hon har i Barnbokens 
Byggklossar konstruerat ett teoretiskt schema över dem. Som ett komplement till Pil 
Dahlerups text – och bildanalysmodell används hennes schema över olika egenskaper hon 
anser vara manligt respektive kvinnligt. Det kommer att användas i uppsatsens analys av 
genusstereotyper  
 
 
Män/pojkar Kvinnor/flickor 
 
starka vackra 
våldsamma agressionshämmade 
känslokalla, hårda emotionella, milda 
aggressiva lydiga 
tävlande självuppoffrande 
rovgiriga omtänksamma, omsorgsfulla 
skyddande sårbara 
självständiga beroende 
aktiva passiva 
analyserande syntetiserande 
tänker kvantitativt tänker kvalitativt 
rationella intuitiva 
och så vidare 
(2004, s. 129) 
  
Alla litterära karaktärer följer inte det här schemat anser vi. Det går inte heller att forma alla 
individer efter en mall som talar om vad som är typiskt manligt och kvinnligt och inom varje 
kategori förekommer det individuella variationer. Vi anser även att schemat kan ha för få 
egenskaper, vilket leder till att utbudet blir för snävt. Det i sin tur bidrar till att materialet som 
analyseras, måste anpassas till schemat. Om till exempel en karaktär i bilderboken anses ha en 
egenskap som inte existerar i ovanstående schema, måste ett så snarlikt alternativ som möjligt 
väljas. Även om schemat kan anses ofullständigt, finns även en risk i att göra det större. Om 
för många alternativ finns att tillgå, kan schemat bli för ohanterbart. 
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5. EMPIRISKT MATERIAL 

 
I följande kapitel presenteras urvalsmetoden och en presentation av det empiriska materialet. 
Därefter presenteras analysens tillvägagångssätt. 
 

5.1 Urval av det empiriska materialet 

 
Då vi började processen med att finna vårt urval, stötte vi på många hinder. På 
stadsbiblioteket i Borås frågade vi om statistik för de mest utlånade böckerna 1973 och 1993. 
Bibliotekarien kunde inte ge oss besked med en gång, men gav ett löfte om att höra av sig till 
oss. Under tiden vi väntade på svar från Borås Stadsbibliotek skickade vi även e-post till 
bland annat Bibliotekstjänst (BTJ) och Svenska barnboksinstitutet (SBI) och frågade om de 
hade statistik över bilderböcker från de två åren. De kunde dessvärre inte bistå oss med hjälp 
och då skickade vi en e-post till Göteborgs Stadsbibliotek och bad om hjälp. Vi fick snabbt 
svar, men dessvärre fanns inte heller där någon sparad statistik. Vi sökte även i databaser, 
exempelvis barnboken. nu, barnboksakademien.com och busungar.com för att på något sätt få 
fram ett urval. Det gav inte heller resultat, då de här hemsidorna endast har statistik som går 
tillbaka till mitten eller slutet av 1990-talet. 
 
Vi bestämde oss för att söka i bibliotekskatalogen på Högskolebiblioteket i Borås och fann 
där boken 10 års bästa barnböcker1965-1974. Boken är utgiven av Bibliotekstjänst och tar 
upp ett kvalitetsurval av bland annat bilderböcker och andra barnböcker. I boken fann vi sex 
böcker utgivna i originalutgåva 1973 samtliga skrivna av svenska författare. Vi tog då 
varannan bok och fick fram tre för studien relevanta titlar. För att få fram 1993 års 
bilderböcker, tittade vi igenom tidskriftssamlingarna på Högskolebiblioteket i Borås. Vi fann 
en tidskrift, Barn & Kultur även den utgiven av Bibliotekstjänst. I 1994 års upplaga fann vi ett 
urval av 1993 års bilderböcker. Antalet böcker i artikeln var 46 stycken, uppställda som en 
lista. Böckerna i den listan, var alla lästa av artikelförfattaren Eva Wellsjö, barnbibliotekarie 
vid Stockholms stadsbibliotek. Ur listan, gallrade vi bort pekböcker, poesiböcker och böcker 
översatta till svenska från andra språk. Därefter återstod 27 böcker vi ansåg lämpliga för vår 
studie och då målet var att få fram tre titlar delade vi 27 med 3, som blir nio. Det resulterade i 
att vi valde var nionde bok och fick då fram våra tre titlar. De böcker som kom fram i 
urvalsprocessen blev följande: 
 
1973 

• Igelkotten Tryne av Inga Borg 
• Allrakäraste Syster av Astrid Lindgren & Hans Arnold 
• Vi leker öken, Fröken! av Inger & Lasse Sandberg 
 

1993 
• Tomtegröt och Tulpaner Av Lena Arro & Catarina Kruusval  
• En flodhästsaga av Lena Landström  
• Jaa, det får du sa Pulvret av Inger & Lasse Sandberg 
(Wellsjö 1994, s. 52) 
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Titti Persson, Förlagsredaktör på Rabén & Sjögren, skriver i sin text Mamm- och 
pappläsning: Astrid Lindgrens gestaltning av föräldrar granskad ur ett genusperspektiv, att 
Astrid Lindgren ofta fått veta vad det medför att ha radikala åsikter inom barnboksgenren. 
Under 1970-talet fick Astrid kritik för sina barnböcker, bland annat ansågs de skönmåla 
döden och framställa den som en lösning för handikappade barn (1997, s. 141). Med sina 
radikala åsikter inom barnboksgenren, kan Astrid Lindgrens författarskap anses avvika från 
det normala. Hon är en av Sveriges mest kända barnboksförfattare och även välkänd i övriga 
världen. Att urvalet ledde till Allrakäraste syster är därför inte helt problemfritt. Detta är 
något vi är medvetna om, men vi väljer ändå att ta med den boken. 
 
Att Inger och Lasse Sandberg finns med i båda årtalen, är inte avsiktligt från vår sida.  
Vi har inga tankar på att jämföra hur de som författare eventuellt kan ha påverkats och 
utvecklats av samhället, utan det är innehållet i deras böcker som ska analyseras.  
 
Då det empiriska materialet enbart består av tre böcker från varje år, kan det finnas en risk att 
enbart göra kvalitativa observationer. Som ett komplement till den kvalitativa metoden, kan 
bland annat en kvantitativ innehållsanalys användas, där innehållet i bilderböckerna undersöks 
och framställs i till exempel ett uppgjort schema. På grund av uppsatsens omfång och 
tidsaspekt, har vi valt att enbart använda oss av en kvalitativ metod vid vår analys. 
 

5.2 Presentation av det empiriska materialet 

 

5.2.1 1973 års bilderböcker 

 

I Igelkotten Tryne, får vi följa den unga igelkottshonan Tryne under två år. Vi får en inblick i 
hennes vardagsliv, till exempel hur hon samlar på sig mat för sin vintervila. Boken berättar 
även hur svårt det är för igelkottar att överleva. Överallt finns faror som kan förkorta livet för 
en liten igelkott. Bland annat är bilar något att akta sig för. I handlingen, får vi uppleva hur 
hon får sin första kull med ungar. Hon föder upp ungarna på egen hand, då den hane hon får 
ungarna med redan lämnat henne innan födseln. Tiden går och av en slump blir Tryne 
omhändertagen av människor och flyttad till en ö, där det inte existerar några större faror. Här 
träffar hon en hane till och får med honom ytterligare en kull ungar. Även den här hanen 
överger henne, men vi får reda på att igelkottshonor vill ha det så. Avslutningsvis kan vi se att 
Tryne har det bra på ön och vi får även reda på hur igelkottar nu blivit en fridlyst art. 
 
Allrakäraste syster är berättelsen om Barbro och hennes fantasitvillingsyster Ylva-Li. Barbro 
känner sig försummad av sina föräldrar, som hon anser bara har tid för varandra och hennes 
nyfödda lillebror. Därför skapar hon en låtsassyster kallad Ylva-Li. I början av boken får vi se 
hur Barbro tar sig ner genom ett hål bakom rosenbusken för att hälsa på sin syster. Väl 
därnere, får de två systrarna uppleva många saker. Bland annat rider de genom De Elakas 
skog och blir nästan tillfångatagna. Lyckligtvis går allt bra och de kommer fram till en äng där 
De Snälla bor. De Snälla bjuder på hemkokta karameller och kakor. Efter det rider systrarna 
till Den Vackraste Dalen i Världen och där får Barbro det hemska beskedet att Ylva-Li 
kommer att vara död nästa gång rosorna vissnar. Barbro blir förtvivlad och rider tillbaka till 
Ylva-Lis bostad Den Gyllene Salen. Hennes syster är henne hack i häl och väl hemma äter de 
mat som Ylva-Lis kock Nicko gjort i ordning. Sedan är det dags för Barbro att bege sig hem. 
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När hon klättrat upp ur hålet, möts hon av sin mamma som är utom sig av oro. Hon undrar var 
Barbro har varit hela dagen. Hon får veta att hennes pappa köpt något åt henne och det visar 
sig vara en hund som heter Ruff och han är bara Barbros. Nästa morgon när Barbro går ut i 
trädgården, har alla rosor vissnat och det finns inte längre något hål i marken. 
 
Vi leker öken Fröken, är en bilderbok där vi får följa barnen Ponne och Cilla en dag på deras 
daghem. Boken börjar med att barnen släpar in massor av sand som deras fröken inte 
accepterar. De går därför ut och fortsätter att leka öken i sandlådan. När Ponne och Cilla 
börjat fantisera, finns det inget som stoppar dem. Till exempel leker de kurragömma och 
bakar sandkakor. Barnen upptäcker även en pyramid i öknen, som de tror kan innehålla 
skatter.  Ponne och Cilla finner ingen skatt, men väl en konstig liten mumie, kallad Tuttan 
Karlsson. Barnens lek avbryts av att fröken ropar in dem och undrar om de vill ha saft. 
Eftersom Ponne och Cilla är törstiga lämnar de öknen och boken slutar som den börjar, med 
att barnen släpar in sand till daghemmet. 
 

5.2.2 1993 års bilderböcker 

 

Tomtegröt och Tulpaner handlar om Gubben Granström, som bor tillsammans med sin bror 
Sill- August. Julen närmar sig och det är Sill- August som engagerar sig i högtiden medan 
Gubben Granström inte tycker om att fira julen alls. Sill- August gör olika bestyr och kommer 
på små uppgifter som han skickar i väg sin bror att göra. På julafton skickar Sill-August ut sin 
bror att pimpla fisk. Under tiden tar han fram granen och klär den. Han dukar också upp 
matbordet med julmat. Gubben Granström kommer tillbaka utan någon fisk och menar att han 
inte vet var alla fiskar tagit vägen. Sill-August svarar sin bror att fiskarna nog firar jul och det 
ska även bröderna göra. Gubben Granström blir imponerad över allt arbete som hans bror har 
gjort och tillsammans firar de jul. 
 
En flodhästsaga, utspelar sig vid en flod i Afrika, där en flock flodhästar lever vid den 
gyttjiga stranden. En av de vuxna flodhästarna, en namnlös flodhästhona, bor för sig själv en 
bit bort från de andra. På kvällarna brukar hon ta sig ett kvällsbad vid en egen badplats. Efter 
en sömnlös natt får flodhästhonan plötsligt en idé och nästa morgon börjar hon samla ihop 
plankor för att snickra ihop något. En apa kommer förbi i sin båt och frågar vad som händer. 
Flodhästhonan svarar att hon ska bygga ett badhus. När badhuset slutligen är klart beger sig 
flodhästhonan hem för att laga middag, nöjd och stolt över sitt bygge. Medan maten svalnar, 
återvänder hon till badhuset. Där badar nu de andra flodhästarna och besviket beger sig 
flodhästhonan hemåt. På vägen hem passerar hon den stora badstranden som ligger öde och 
kommer då på att flodhästbarnen inte har någon trampolin att hoppa ifrån. Flodhästhonan 
bestämmer därför att hon nästa dag ska bygga en trampolin åt dem. 
 
Jaa, det får du sa Pulvret, handlar om Pulvret och hans morföräldrar. Pulvret har en liten ask 
där han samlar på små, små saker. Morfar vill se vad som finns i asken men är tvungen att 
använda förstoringsglas för att se allt. Pulvret säger att han ska berätta en saga som är alldeles 
sann. Han säger att morfar snart ska bli liten och fin. Morfar undrar hur det kommer att gå till. 
Då svarar Pulvret, att när Pulvret blir stor, kommer morfar att bli liten. Därefter handlar boken 
om alla saker som morfar ska få göra när han är liten och Pulvret bestämmer att morfar ska få 
allt han vill. Boken avslutas med att morfar säger att han vill bli stor, för då ska han köpa 
något gott åt sig själv och Pulvret. Det tycker Pulvret låter bra och bestämmer sig för att inte 
bli stor på minst en vecka. 
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5.3 Tillvägagångssätt 

 
Inledningsvis, studeras text och bild i samtliga böcker, för att få en överblick av det empiriska 
materialet. Efter detta analyseras bilderböckerna från 1973, till en början var för sig och 
därefter tillsammans i en sammanfattning. Pil Dahlerups text – och bildanalysmodell kommer 
att tillämpas, för att fastställa huvud – och bikaraktärernas antal, kön, utseende, egenskaper, 
känslor och aktiviteter. För att få fram karaktärernas egenskaper, appliceras Maria 
Nikolajevas schema över vad hon anser vara manligt och kvinnligt. I analysen undersöks hur 
huvud – och bikaraktärer visar upp och avviker från genusstereotypa drag, samt om och hur 
den samtida jämställdhetsdiskussionen framträder. Därefter upprepas förfarandet på 1993 års 
bilderböcker, först enskilt och sedan sammanfattningsvis. När den här delen av analysen är 
utförd, jämförs böckerna från de båda åren för att se vilka likheter och skillnader som 
förekommer.  
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6. ANALYS & DISKUSSION 

 
I det här kapitlet analyseras de aktuella bilderböckerna, utifrån text – och bildanalysmodellen 
i 4.2. Genom analysmodellen går det att tolka varje text och bild var för sig, men det går även 
att studera utmärkande drag samt uttryck och därmed analysera helheten. Detta är något 
väsentligt inom den hermeneutiska cirkeln. Inledningsvis analyseras 1973 års bilderböcker, 
för att följas av bilderböckerna från 1993. Därefter utförs en jämförande studie för att se om 
och hur eventuella förändringar skett mellan de två decennierna. Även en diskussion över 
resultat och tillvägagångssätt återfinns. Slutligen, ges förslag till vidare forskning. 
 

6.1 Analys av 1973 års bilderböcker 

 

6.1.1 Igelkotten Tryne 

 

Karaktärernas kön och antal 
I den här boken består karaktärerna av huvudkaraktären Tryne samt bikaraktärer som 
igelkottshanarna Tagge och Nufs. Övriga bikaraktärer är Trynes ungar som inte alla är 
namngivna och därför svåra att analysera ur ett genusperspektiv. Även ett antal människor 
finns med, men i så liten utsträckning att ingen analys av dem kommer att utföras.  
 
Personernas utseende. Till exempel vad för slags kläder och yttre attribut har flickorna 
respektive pojkarna i bilderböckerna? 
Karaktärernas utseende, kläder och yttre attribut, går inte att analysera då inga sådana 
förekommer. Igelkottarna i boken framställs som naturtrogna igelkottar och har inga 
mänskliga drag. Boken i sig är mer en skildring över igelskottars liv och inte en fiktiv historia. 
  
Vilka egenskaper framhävs? 
När det kommer till egenskaper och huvudkaraktären Tryne, framstår hon som sårbar och 
intuitiv. Hennes sårbarhet går att se i hela boken, då den handlar om igelkottars överlevnad.  
Även egenskaper som känslokall, stark, aktiv, självständig och rationell förekommer. Hennes 
känslokalla drag yttrar sig bland annat i att hon låter ungarna klara sig själva. Hennes styrka 
och självständighet visar sig i att hon klarar av att leva ensam och inte behöver hjälp av 
någon. Trynes aktiva och rationella sidor, yppar sig när hon i handlingen ger sig ut på långa 
strövtåg, samlar mat och bygger bon. De manliga igelkottarna upplevs som självständiga och 
den ena, Nufs, framstår också som tävlande, våldsam och aggressiv. Det visar sig när han 
lyckas avvisa en annan friare till Tryne.  
 
Av ungarna är det enbart två vi får reda på vilket kön de har. Det är den lille hanen Pigge och 
den lilla honan Krafsan. Det är svårt att genom bild och text få veta vilken av ungarna som har 
en viss egenskap. På så sätt är det omöjligt att avgöra om några genusstereotypa drag 
framträder. Alla ungar framstår som aktiva och sårbara. Sårbara i den bemärkningen att de är 
beroende av sin mamma och aktiva då de springer runt och undersöker världen.  



 

29 

Vad för slags känslor visar karaktärerna upp? 
De känslor som Tryne visar upp är ensamhet, ilska och tillgivenhet. Hon är även vaksam, 
orolig och rädd. Rädsla känner hon när en av hennes ungar blir överkörd och dör.  
 
När det gäller Trynes ungar visar dom inte upp några speciella känslor. Även hos de manliga 
igelkottarna finns en avsaknad av detta. 
 
Vilka aktiviteter ägnar sig bilderböckernas karaktärer åt? 
Tryne har många olika aktiviteter för sig. Hon bygger bo, samlar mat, fostrar sina ungar och 
ger sig av på långa vandringar. Hennes ungar lär av sin mamma hur de ska klara sig och 
spenderar dagarna med att leka. De två hanarna uppvisar enbart en aktivitet och det är att 
uppvakta Tryne. 
 

6.1.2 Allrakäraste syster 

 

Karaktärernas kön och antal. 
Karaktärerna i boken utgörs av huvudkaraktären Barbro, en liten flicka. Hennes syster Ylva- 
Li är en bikaraktär, likaså Nicko, Ylva-Lis manlige kock. Övriga bikaraktärer är De Elaka och 
De Snälla, ett antal karaktärer omöjliga att räkna till antalet. På De Elaka går det inte att 
bestämma något kön, de är monster som lever i skogen. Det gör att en analys av dem blir 
ogenomförbar och därför finns de inte med fortsättningsvis. De Snälla består av både kvinnor 
och män. Även Barbros föräldrar förekommer, men i så pass liten utsträckning att ingen 
analys av dem kommer att utföras. 
  
Personernas utseende. Till exempel vad för slags kläder och yttre attribut har flickorna  
respektive pojkarna i bilderböckerna? 
Barbro, har genom hela handlingen en röd klänning på sig. När hon befinner sig hos Ylva-Li, 
har hon även en krans av röda rosor i sitt hår. Ylva-Li har en gul klänning och även hon en 
krans av röda rosor i håret. Dessutom bär hon en krona på huvudet. Båda systrarna har långt 
blont hår. Nicko, som är dvärg, har antingen en kockmössa eller en stor gul hatt på huvudet. 
Han har även röda byxor och röd frack. När han lagar mat har han också ett förkläde. De 
Snälla har alla blommor i håret eller på hattarna. Kvinnorna har alla långt uppsatt hår. Några 
av männen bär skägg och alla män bär hatt. Ett fåtal av kvinnorna bär hatt och en av männen 
bär fluga.  
 
Vilka egenskaper framhävs? 
Barbro uppvisar egenskaper som mild, omtänksam, sårbar och intuitiv. Hon är mild och 
omtänksam med de djur som finns i berättelsen. När Ylva-Li säger att hon har något att 
berätta visar sig Barbro sårbar och intuitiv. Barbro känner då på sig att hennes syster ska säga 
något hemskt. Hon uppfattas även som självständig och aktiv när hon och hennes syster ger 
sig ut på äventyr.  
 
Barbros syster visar upp liknande egenskaper, men tolkas som mer mild. Nicko är aktiv och 
omtänksam. De Snälla, har egenskaper som milda, omtänksamma och aktiva. Alla de 
egenskaperna framkommer när de bjuder systrarna på karameller och kakor de gjort själva.  
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Vad för slags känslor visar karaktärerna upp? 
Barbro visar både glädje och sorg. I början av boken är hon också avundsjuk på sin lillebror 
som får all uppmärksamhet av mamma och pappa. Hon är glad när hon kommer till Ylva-Li, 
men blir ledsen när Ylva-Li säger att hon ska dö. När de rider genom skogen med De Elaka 
uppvisar hon på bilden i boken en mer likgiltig känsla, hon nästan ler på bilden. Ylva-Li är 
även hon glad och på bilden när de rider i skogen ler hon stort, även när De Elaka jagar dem. 
Nicko känns enbart glad boken igenom. De Snälla ler på alla bilder. 
 
Vilka aktiviteter ägnar sig bilderböckernas karaktärer åt? 
Barbro och Ylva-Li rider, badar, leker. Nico lagar mat och matar djur. De Snälla kokar 
karameller och bakar kakor som de bjuder systrarna på.  
 

6.1.3 Vi leker öken Fröken 

 

Karaktärernas kön och antal. 
I boken förekommer huvudkaraktärer i form av pojken Ponne och flickan Cilla. Ponnes och 
Cillas fröken är en bikaraktär, men hon förekommer enbart i början samt slutet av boken och 
är därför svår att analysera. 
 
Personernas utseende. Till exempel vad för slags kläder och yttre attribut har flickorna  
respektive pojkarna i bilderböckerna? 
Ponne har blå byxor, röd- och vitrandig t-shirt samt kort hår. Cilla har röda byxor, grön t-shirt 
och två flätor med röda rosetter i. Fröken har en mönstrad klänning och kort, lockigt hår. 
 
Vilka egenskaper framhävs? 
Både Ponne och Cilla uppfattas som aktiva och självständiga. Med sin fantasi hittar de på 
aktiviteter de utför på egen hand. Fröken är med så lite att hon inte uppvisar några av de 
egenskaper som är med i Nikolajevas schema.  
 
Vad för slags känslor visar karaktärerna upp? 
Ponne och Cilla uppfattas som glada och förvånade. De är glada när de får leka och fantisera. 
När det plötsligt dyker upp djur i djungeln som inte hör hemma i öknar blir de förvånade. 
Fröken ser förvånad och bestämd ut. Förvånad att barnen släpat in så mycket sand och 
bestämd när hon säger åt dem att gå ut och leka i stället. 
 
Vilka aktiviteter ägnar sig bilderböckernas karaktärer åt? 
Ponne och Cilla utför många aktiviteter. Bland annat bygger de sandslott, duschar, övernattar 
utomhus, rider kamel, utforskar en pyramid och vattnar blommor.  Frökens enda aktivitet är 
att köra ut barnen från daghemmet och ringa efter dem när det är dags att dricka saft. 



 

31 

6.1.4 Sammanfattning av 1973 års bilderböcker 

 

Karaktärernas kön och antal 
I böckerna förekommer flickor och pojkar både bland huvudkaraktärer och bland bikaraktärer. 
Det finns även ett antal bikaraktärer av okänt kön som inte är analyserbara. 
 
Personernas utseende. Till exempel vad för slags kläder och yttre attribut har flickorna  
respektive pojkarna i bilderböckerna? 
Bland huvudkaraktärer beskrivs flickor med klänningar, långt hår, blommor och blomkrans i 
håret samt röda rosetter runt sina flätor. En av flickorna bär byxor. Den enda manliga 
huvudkaraktär som förekommer, är iklädd blå byxor och har kort hår. Kvinnliga bikaraktärer 
skildras med klänningar, hatt, långt hår, blomkrans och krona i håret. En av flickorna har kort 
hår. De manliga bikaraktärerna, har skägg och är klädda i hatt, byxor, fluga samt förkläde. 
 
Vilka egenskaper framhävs? 
Egenskaper som huvudkaraktärer uppvisar, är bland flickor sårbara, intuitiva, känslokalla, 
starka, aktiva, självständiga, rationella, milda och omtänksamma. Pojken uppfattas som aktiv 
och självständig. Kvinnliga bikaraktärer har egenskaper som milda, omtänksamma, sårbara, 
intuitiva och aktiva. Bland manliga bikaraktärer återfinns egenskaper som självständiga, 
tävlande, våldsamma, aggressiva, aktiva och omtänksamma. 
 
Vad för slags känslor visar karaktärerna upp? 
Kvinnliga huvudkaraktärer har tendenser att visa upp känslor som ensamhet, ilska, 
tillgivenhet, vaksamhet, orolighet, rädsla, glädje, sorg, avundsjuka, likgiltighet och förvåning. 
Den manliga huvudkaraktären är glad och förvånad. Bland kvinnliga bikaraktärer återfinns 
känslor som glädje, förvåning och bestämdhet. Känslor som kan uttydas hos manliga 
bikaraktärer är glädje. 
 
Vilka aktiviteter ägnar sig bilderböckernas karaktärer åt? 
Kvinnliga huvudkaraktärer, bygger bo, samlar mat, uppfostrar ungar, ger sig ut på långa 
vandringar, rider, badar, leker, bygger sandslott, duschar, sover utomhus, utforskar och 
vattnar blommor. Den manliga huvudkaraktären bygger sandslott, duschar, sover utomhus, 
utforskar och vattnar blommor. Kvinnliga bikaraktärer badar, leker, kokar karameller och 
bakar kakor. Manliga bikaraktärer uppvaktar igelkottshonan Tryne, lagar mat, matar djur, 
kokar karameller och bakar kakor. 
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 6.2 Analys av 1993 års bilderböcker 

 

6.2.1 Tomtegröt och tulpaner 

 

Karaktärernas kön och antal. 
I boken består huvudkaraktärerna av bröderna, Sill-August och Gubben Granström. Inga 
bikaraktärer förekommer förutom de djur som finns i bakgrunden. De kommer inte att 
analyseras då de inte har någon framträdande roll i handlingen. 
 
Personernas utseende. Till exempel vad för slags kläder och yttre attribut har flickorna  
respektive pojkarna i bilderböckerna? 
Gubben Granström har kort hår och skägg. Kläderna består av mörka byxor och stickad tröja. 
När handlingen utspelar sig utomhus har han en stickad mössa på huvudet. Hans bror Sill-
August har vitt hår och en mustasch. Hans kläder består av byxor och stickad tröja. När han 
lagar mat har han även ett förkläde på sig. Utomhus består hans huvudbonad av en brun 
vintermössa. 
 
Vilka egenskaper framhävs? 
Gubben Granström upplevs som känslokall, självständig och aktiv. Hans känslokalla sida 
visar sig i att han inte vill fira jul, även när hans bror vill det. Den självständiga sidan av 
honom syns genom hela boken, då han klarar sig själv i det han gör. Gubben Granström är 
aktiv rakt igenom, bland annat fiskar han, åker skidor samt handlar. Även hans bror, Sill-
August är självständig och aktiv. Det märks att bröderna är vana att ta hand om sig själva och 
de lever båda ett aktivt liv. Sill- August uppvisar också en omtänksam och rationell sida. Han 
är den som lagar mat och utför övriga hushållssysslor. Hans rationella sida visar sig när han 
vet att hans bror kommer att tycka om att fira jul, även om han säger att han inte vill. 
 
Vad för slags känslor visar karaktärerna upp? 
De känslor Gubben Granström visar är i början av boken butterhet, men i slutet visar han sig 
även glad. Sill- August är glad, handlingen igenom. 
 
Vilka aktiviteter ägnar sig bilderböckernas karaktärer åt? 
Gubben Granström hugger ved, handlar mat, åker skidor och pimplar fisk. Sill-August bakar, 
hugger ner en gran, lagar mat och pysslar i hemmet.  
 

6.2.2 En flodhästsaga 

 

Karaktärernas kön och antal. 
Huvudkaraktären är en namnlös flodhästhona. Bikaraktärer finns i form av flodhästar av okänt 
kön. Även en apa, också den könsneutral, förekommer. De bikaraktärerna är därför 
ogenomförbara att analysera ur ett genusperspektiv. 



 

33 

 
Personernas utseende. Till exempel vad för slags kläder och yttre attribut har flickorna  
respektive pojkarna i bilderböckerna? 
Flodhästhonan har inga kläder förutom ett blått förkläde när hon lagar mat. Hon har även en 
rosa handduk när hon går och badar.  
 
Vilka egenskaper framhävs? 
Huvudkaraktären upplevs som självständig och aktiv. Hennes självständighet visar sig i att 
hon lever ensam och klarar av de saker hon tar sig för på egen hand. Hennes aktiva sida 
framkommer boken igenom, bland annat när hon bygger ett badhus helt själv. Hon uppvisar 
även drag som rationell, omtänksam och självuppoffrande. Flodhästhonans omtänksamhet och 
självuppoffring visar sig när de andra flodhästarna får bada på hennes badställe samt när hon 
tänker att hon ska bygga en trampolin till flodhästungarna.  
 
Vad för slags känslor visar karaktärerna upp? 
Flodhästhonan blir förvånad, ledsen, nedstämd samt nöjd. Förvåningen visar sig när hon ska 
bada och det redan finns någon på hennes privata badställe. Eftersom flodhästhonan inte vill 
dela stranden med några andra, blir hon nedstämd och ledsen. När sedan badhuset är byggt, 
känner hon sig nöjd med sig själv.  
 
Vilka aktiviteter ägnar sig bilderböckernas karaktärer åt? 
Aktiviteterna som huvudkaraktären utför, är att laga mat, bada och bygga ett badhus.  
 

6.2.3 Jaa, det får du sa Pulvret 

 

Karaktärernas kön och antal. 
Huvudkaraktären heter Pulvret och är en liten pojke. Bikaraktärer som förekommer är 
Pulvrets mormor och morfar. Mormor är endast med i början av boken och därför svår att 
analysera ur ett genusperspektiv. 
 
Personernas utseende. Till exempel vad för slags kläder och yttre attribut har flickorna  
respektive pojkarna i bilderböckerna? 
Pulvret har gröna byxor och grönvitrandig tröja. Han har kortklippt hår. Morfars klädsel 
består av en helgrå byxdress. Han har inget hår men mustasch och skägg. Mormor har en 
klänning som är vit med cerise ränder, glasögon och kort hår. 
 
Vilka egenskaper framhävs? 
Pulvret är aktiv och omtänksam. Hans aktiva sida visar sig i alla fantasier han har. Mot morfar 
är han också omtänksam då han låter honom göra som han vill. Morfar upplevs som mild, 
aktiv, omtänksam och sårbar. Liksom Pulvret är han med och fantiserar om alla saker de 
utför. Hans sårbarhet syns då han i slutet av boken inte vill vara med i fantasin längre. Han är 
omtänksam mot Pulvret då han låter honom leka vuxen. Mormor är med väldigt lite i 
handlingen och upplevs som mild. Det är svårt att analysera mormor, då endast en bild av 
henne förekommer. På den bilden ler hon. 
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Vad för slags känslor visar karaktärerna upp? 
Pulvret uppfattas som glad, boken igenom. Även morfar uppfattas som glad, men han visar 
även upp rädsla när han i slutet av boken inte vill vara liten längre, utan vill tillbaka till 
mormor. Mormor är även hon glad. 
 
Vilka aktiviteter ägnar sig bilderböckernas karaktärer åt? 
I början av boken utspelar sig inga aktiviteter, men när Pulvret börjar berätta en saga för 
morfar, får morfar bland annat segla, fiska, åka tåg, klä ut sig och bada.  
 

6.2.4 Sammanfattning av 1993 års bilderböcker 

 

Karaktärernas kön och antal. 
Bland 1993 års bilderböcker, återfinns pojkar och flickor bland både huvudkaraktärer och 
bikaraktärer. Precis som i 1973 års bilderböcker, figurerar det även ett antal bikaraktärer av 
okänt kön som är oanalyserbara.  
 
Personernas utseende. Till exempel vad för slags kläder och yttre attribut har flickorna  
respektive pojkarna i bilderböckerna? 
Bland de kvinnliga huvudkaraktärerna, återfinns enbart en flicka och hon framställs utan 
kläder, med ett blått förkläde och en rosa handduk. Manliga huvudkaraktärer gestaltas med 
kort hår, skägg och mustasch. Deras kläder består av byxor, tröjor och mössor. En av männen 
bär också ett förkläde. Den enda kvinnliga bikaraktären har en klänning och kort hår och den 
enda manliga bikaraktären har mustasch, skägg och bär en grå byxdress. 
 
Vilka egenskaper framhävs? 
Den kvinnliga huvudkaraktären uppfattas som självständig, aktiv, rationell, omtänksam samt 
självuppoffrande. Egenskaper som syns hos manliga huvudkaraktärer är känslokalla, 
självständiga, aktiva, omtänksamma och rationella. Den kvinnliga bikaraktären upplevs som 
mild. Den manliga bikaraktären uppfattas som mild, aktiv, omtänksam och sårbar. 
 
Vad för slags känslor visar karaktärerna upp? 
Känslor som den enda kvinnliga huvudkaraktären visar, är att hon är nöjd, förvånad, ledsen 
och nedstämd. Manliga huvudkaraktärer uppfattas som buttra men även glada. Den kvinnliga 
bikaraktären är glad och den manliga är också glad, men även rädd. 
 
Vilka aktiviteter ägnar sig bilderböckernas karaktärer åt? 
Bland huvudkaraktärer gör den kvinnliga följande saker: lagar mat, badar och bygger ett 
badhus. Manliga huvudkaraktärer hugger ved, handlar mat, åker skidor, pimplar fisk, bakar, 
lagar mat och pysslar i hemmet. Hos bikaraktärer är det enbart pojken som aktiverar sig 
genom att segla, fiska, åka tåg, klä ut sig och bada. 
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6.3 Jämförelse mellan 1973 och 1993 års bilderböcker 
 
Karaktärernas kön och antal. 
I 1973 och 1993 års bilderböcker, återfinner vi pojkar och flickor både bland huvudkaraktärer 
och bland bikaraktärer. Det förekommer även ett antal bikaraktärer av okänt kön, både i 1973 
och 1993 års bilderböcker. 
 
Personernas utseende. Till exempel vad för slags kläder och yttre attribut har flickorna  
respektive pojkarna i bilderböckerna? 
Utseendemässigt upplevs flickor i 1973 års bilderböcker som väldigt genusstereotypa med 
bland annat långt hår och blommor i håret. Pojkar i dessa böcker, visar även de upp 
genussterotypa drag med kort hår och blåa byxor. I 1993 års bilderböcker uppfattas utseendet 
hos manliga huvudkaraktärer genusstereotypt, då de har skägg och mustasch. 
Sammanfattningsvis förekommer genusstereotypa drag i hög grad bland båda årtionden. 
 
Bland bikaraktärer återfinns 1973 långt hår och klänningar bland flickor, medan pojkar har 
blommor i håret och använder förkläde. I böckerna från 1993, återfinns enbart en karaktär 
med fastställt kön och hon har klänning och kort hår. I bilderböckerna, både från 1973 och 
1993, förekommer karaktärer där kön inte framgår. 
 
Vilka egenskaper framhävs? 
I 1973 års bilderböcker visar flickor till största delen upp genusstereotypa egenskaper enligt 
Nikolajevas schema. Några undantag finns där de avviker från normen. Bland annat upplevs 
de som känslokalla, rationella, starka, aktiva och självständiga. Den enda pojke som 
förekommer som huvudkaraktär, avviker inte från normen, utan upplevs aktiv och 
självständig. Något som kännetecknar 1993 års bilderböcker är att pojkar uppfattas som 
väldigt omtänksamma, en egenskap som enligt Nikolajeva förknippas med flickor. Den enda 
kvinnliga huvudkaraktär som förekommer, visar sig självständig och aktiv, men även 
rationell, omtänksam och självuppoffrande. Det går att se både genusstereotypa drag och 
avvikelser från normen hos både pojkar och flickor i bilderböckerna från 1993.  
 
Hos bikaraktärer 1973, är det enbart en av pojkarna som avviker från normen genom att visa 
sig omtänksam, annars visar de upp tydliga genusstereotypa drag såsom självständiga, 
tävlande, våldsamma och aggressiva. I 1993 års bilderböcker, avviker den enda pojken som 
förekommer från normen genom att ha fler kvinnliga än manliga egenskaper. Den flicka som 
förekommer som bikaraktär är svåranalyserad då hon framträder lite i handlingen. Det som 
går att fastställa, är att hon uppvisar egenskaper som enligt Nikolajeva är genusstereotypa. 
 
Vad för slags känslor visar karaktärerna upp? 
I böckerna från 1973 visar flickor upp många känslor. De pojkar som förekommer, visar inte 
upp många känslor. Bland känslor i 1993 års bilderböcker är glad något som förekommer 
ofta, både bland flickor och bland pojkar. Det är en egenskap som det enligt oss inte går att 
sätta genus på. Även i de här böckerna är det flickor som visar mer känslor än pojkar.  
 
Bikaraktärer, upplevs som glada, både 1973 och 1993 års bilderböcker. 
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Vilka aktiviteter ägnar sig bilderböckernas karaktärer åt? 
De aktiviteter som förekommer bland huvudkaraktärer i 1973 års bilderböcker är att till 
exempel leka och att bada. Bland bikaraktärer i 1973 års bilderböcker sysslar flickor med att 
leka, baka kakor och koka karameller. Manliga bikaraktärer i 1973 års bilderböcker lagar mat, 
baka kakor och dylikt. I 1993 års bilderböcker, utför huvud – och bikaraktärer aktiviteter som 
att bada, leka och klä ut sig.  
 

6.4 Diskussion 

 
Syftet med uppsatsen var att genom ett genusperspektiv undersöka om och i vilken 
utsträckning stereotypa drag förekom i bilderboken genom en studie av bilderböcker från 
1973 och 1993. Avsikten var att beskriva hur flickor och pojkar framställdes, inte enbart i text 
utan också i bild. Tanken var att jämföra 1973 och 1993 genom att undersöka om och hur de 
eventuella genusstereotyper som förkommer i bilderböcker är av lika karaktär, det vill säga 
deras utseende och beteende. Kan i så fall de genusstereotyperna spegla samhällets 
jämställdhetsdiskussion och hur?  
 
De frågeställningar uppsatsen bygger på är följande: Hur gestaltas flickor och pojkar i de 
analyserade bilderböckerna? Vilka genusstereotyper kan utläsas? Hur ser genusstereotyperna 
ut och går det att finna exempel på avvikelser från de genusnormer som var aktuella då 
böckerna skrevs? 
 
Vi har kommit fram till att det i 1973 års bilderböcker förekommer fler flickor än pojkar som 
huvudkaraktär medan det i 1993 års böcker är rakt motsatt. Nikolajeva antyder att det råder en 
jämvikt mellan könen i fråga om huvudkaraktär (Se 2.1), medan Kåreland, Narahara och 
Sanfridsson, menar att det förekommer fler manliga än kvinnliga huvudkaraktärer (Se 2.1, 2,1 
& 2.3) Davidsson har kommit fram till att jämställdheten ökat bland flickor och pojkar (Se 
2.2). På ett sätt håller vi med Kåreland och Sanfridsson när det gäller 1993 års böcker, men 
vårt resultat av 1973 stämmer inte överens med något av den tidigare forskningen.   
 
Utseendemässigt har vi funnit att flickor i 1973 års bilderböcker har långt hår och pojkar har 
kort hår. Flickor har klänning, medan pojkar har byxor och fluga. Vi har inte funnit något i 
tidigare forskning som beskriver hur kläder och yttre attribut kan beskriva om en karaktär är 
genusstereotyp eller inte. Den enda som berör den här frågan är Ericson. Hon säger att flickor 
under 1970- talet framställdes som prinsesslika och måna om sitt utseende (Se 2.3). Den enda 
karaktär som gestaltas på liknande sätt i vårt material, är bikaraktären Ylva-Li. I boken har 
hon en krona i sitt hår och är drottning i den Gyllene Salen. Vi anser att flickor uppvisar 
genusstereotypa drag, när de har långt hår, blommor i håret och klänning. Att män bär fluga, 
anser vi vara ett genusstereotypt drag.  
 
I 1993 års bilderböcker menar vi att manliga karaktärer uppvisar genusstereotypa drag, när 
kort hår, mustasch och skägg förekommer. Män avviker enligt oss, från den genusstereotypa 
normen genom att bära förkläde. Att en kvinnlig karaktär i 1993 års bilderböcker har kort hår, 
uppfattar vi som en avvikelse från den genusstereotypa normen.  
 
I bilderböckerna från 1973, uppvisar flickor enligt Nikolajevas schema, genusstereotypa 
egenskaper, då de framställs som sårbara, intuitiva, milda och omtänksamma. Enligt Toijer –
Nilson, agerar flickor oftast enligt genusstereotypa normer och de avviker sällan från dem (Se 
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2.1). Vi upplever att det inte helt stämmer överens med vårt resultat, då vi har funnit att 
flickor även avviker från Nikolajevas schema och visar upp fler manliga än kvinnliga 
egenskaper. Till exempel uppfattar vi dem som känslokalla, starka, aktiva, självständiga och 
rationella. Pojkar, i vårt empiriska material, visar enligt Nikolajevas schema upp 
genusstereotypa egenskaper som aktiva, självständiga, tävlande, våldsamma och aggressiva. 
Den enda avvikande genusstereotypa egenskapen som återfinns, är att de uppfattas som 
omtänksamma. Här anser vi att pojkar i större utsträckning följer den genusstereotypa normen 
än avviker från den. I böckerna från 1993 uppvisar flickor följande egenskaper som enligt 
Nikolajeva kännetecknar flickor: omtänksamma, självuppoffrande och milda. Flickor avviker 
även från den genusstereotypa normen, då de visar upp egenskaper som självständiga, aktiva 
och rationella. Bland de manliga karaktärerna återfinner vi följande egenskaper som enligt 
Nikolajeva är manliga: känslokalla, självständiga och aktiva. Vi har även funnit att pojkar 
framträder som omtänksamma, rationella och sårbara. Antalet genusstereotypa egenskaper 
och avvikande genusstereotypa egenskaper är enligt oss, lika stort till antalet både bland 
flickor och bland pojkar. 
 
Vi har kommit fram till att flickor i bilderböckerna från 1973 uppvisar många känslor. 
Däremot, visar pojkar få känslor och Ericsson konstaterar att pojkar i 1970-talets böcker inte 
uppvisar några känslor alls (Se 2.3). Vi kan med det konstatera att vår studie fått liknande 
resultat som hennes. En ofta återkommande känsla, både i 1973 och 1993 års bilderböcker, 
hos både pojkar och flickor, är glädje. Den känslan anser vi vara genusneutral och det går 
därför inte att uttyda om karaktärer avviker eller följer den genusstereotypa normen. Andra 
känslor som förekommer bland kvinnliga karaktärer är tillgivenhet, oro och rädsla. Vi, anser 
att de här känslorna kan uppfattas som kvinnliga, men vi finner ingen tidigare forskning som 
stöder detta. Nikolajeva säger emellertid, att pojkar idag tillåts visa mer känslor än vad de 
gjorts tidigare (Se 2.1). 
 
En del aktiviteter som utförs i 1973 års bilderböcker, uppfattar vi vara sådana alla barn sysslar 
med, till exempel att leka och att bada. Det förekommer även aktiviteter som enligt oss är 
typiskt manliga, sova utomhus och utforska. Vi anser att det krävs mod för att utföra dessa 
aktiviteter och i Nikolajevas schema över genusstereotypa egenskaper, är mod något manligt. 
En av de manliga karaktärerna i bilderböckerna från 1973 lagar mat. Det menar vi, är en 
genusstereotypisk kvinnlig syssla. Ericsson kom fram till att flickor ofta hjälpte till med 
hushållsarbete (Se 2.3). Vi är medvetna om att det resultatet speglar böcker från 2004 och att 
vår studie bearbetar 1993, men vi anser att hushållsarbete ansetts vara en stereotypisk kvinnlig 
aktivitet under många år. 
 
I 1993 års bilderböcker, upplever vi att flertalet aktiviteter känns manliga, oavsett om flickor 
eller pojkar utför dem. Till exempel hugga ved och bygga ett badhus på egen hand. Där skiljer 
sig vårt resultat från Ericssons, då hon kommit fram till att flickor är mer stillsamma än pojkar 
(Se 2.3). Sanfridsson konstaterar i sin studie, att flickor mest ägnar sig åt inomhusaktiviteter 
och att pojkar aktiverar sig utomhus. Vi håller inte med om detta, då vår enda kvinnliga 
huvudkaraktär från 1993 mest spenderar sin tid utomhus. Hon visar även enligt oss tecken på 
att vara driftig och stark, då hon planerar och konstruerar ett badhus på egen hand. Enligt 
Kåreland är det ovanligt med kvinnliga karaktärer som uppvisar dessa egenskaper (Se 2.1). 
Även två manliga karaktärer från 1993 utför sina aktiviteter inomhus. Här är det alltså flickan 
som är utomhus och pojkarna som är inomhus. 
 
I sin genusteori påpekar Hirdman att det mellan man och kvinna finns ett genuskontrakt som 
talar om vad som anses passande i fråga om val av kläder och frisyr. Hon nämner också hur 
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mannen är norm och uppfyller en regel för vad som betraktas vara normalt. Enligt Hirdman 
ska män och kvinnor alltid skiljas åt, då männen är de som bestämmer normen (Se 3.3). I de 
analyserade bilderböckerna finns tydliga mönster på de genuskontrakt Hirdman nämner. I till 
exempel Allrakäraste syster, framställs flickor enligt oss, utseendemässigt som typiskt 
flickiga med långt hår och blommor däri. En av flickorna har även en prinsessliknande krona i 
sitt långa hår. I Tomtegröt och Tulpaner, menar vi att de båda manliga huvudkaraktärerna är 
väldigt grabbiga till sätt och utseende då de till exempel hugger ved och har skägg och 
mustasch. En av dessa manliga huvudkaraktärer, kan också sägas frångå genuskontraktet, då 
han är den som lagar mat och pysslar i hemmet. En av böckerna från 1973, Vi leker öken, 
fröken, uppvisar att båda huvudkaraktärer följer samma handlingsmönster, även om de är en 
pojke och en flicka. Däremot, har de utseendemässigt tydliga genusstereotypa drag. Pojken 
har kort hår och blå byxor, flickan har långt hår med rosetter i. Däremot har hon byxor. Det 
finns en bok från 1993 där den kvinnliga huvudkaraktären inte alls följer Hirdmans 
genuskontrakt. Det är flodhästhonan i En flodhästsaga, som utför manliga sysslor genom hela 
boken. Att hon lagar mat, anser vi i det här fallet inte vara en kvinnlig syssla, då hon lever 
ensam och på så sätt måste laga sin egen mat. Hade hon däremot levt med en manlig karaktär 
och stått för matlagningen, anser vi att sysslan följt den genusstereotypa normen. 
 
Vi har uppmärksammat att bikaraktärer upptar en liten del av handlingen, i högsta grad de 
kvinnliga bikaraktärerna. Till exempel Ponne och Cillas fröken i Vi leker öken fröken, samt 
mormor i Jaa, det får du sa Pulvret. Detta, får oss att reflektera över om kvinnor inte anses 
tillräckligt intressanta och därför inte får mer utrymme i handlingen. 
 
Som tidigare nämnt, menar Nikolajeva att böckers handlingsförlopp ofta följer manliga 
mönster och att feminina handlingsförlopp är svåra att uttyda (Se 2.1). 
 
Hirdman skriver även att män i alla tider strävat efter frihet samt det osäkra och spontana, 
medan kvinnor har representerat stabilitet och trygghet (Se 3.3). I Igelkotten Tryne syns 
tendenser till detta, men den boken är en faktabaserad berättelse över igelkottars liv och 
leverne och därför svår att analysera ur ett genusperspektiv. I Allrakäraste syster, är det de 
båda systrarna som ger sig ut på äventyr i det okända och kan därför beskrivas bryta trenden. 
 
Bilderböcker under 1970-talet kritiserades för att huvudpersonen oftast består av en pojke. 
Till exempel nämner Toijer- Nilsson att böcker som tar upp samhällsproblem, oftast består av 
en manlig huvudkaraktär (Se 2.1). Allrakäraste syster är dock ett undantag då bokens 
huvudperson är en flicka och hennes syster är en framstående bikaraktär. Nicko, en av 
bikaraktärerna har som arbetsuppgift att laga mat och sköta hemmet åt Ylva-Li. Under 1972 
tillsattes just en jämställdhetsdelegation vars mål bland annat var att redovisa hur män ska 
ägna sig åt mer hemarbete (Se 1.7.1).  
 
Det som sammanfattar 1970-talet är arbetet med att få fram ett mer jämställt samhälle för 
kvinnor och män. I Vi leker öken, fröken återfinns två huvudkaraktärer, ett av vardera kön och 
de utför båda samma handlingar i boken. Genom den reform som gjordes under 1970-talet, 
kom mer kvinnor ut på arbetsmarknaden. I Vi leker öken fröken, får vi inte reda på relationen 
mellan Ponne och Cilla. Är de syskon, eller enbart kamrater? Att båda barnen vistas på 
daghem, tyder dock på att både deras mamma och pappa arbetar  
 
Som tidigare nämnt, anser Barbara Chatton att bilderböcker har en tendens att vara kortfattade 
och enbart fokusera på ett tema (Se 2.1). Uppsatsens syfte var inte att granska eventuella 
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teman som återfinns, men vi kan konstatera att sådana tendenser kan skönjas. I till exempel 
Jaa, det får du sa Pulvret, utgörs en stor del av handlingen med att Pulvret vill vara vuxen.  
 
I bilderböckerna från 1993 återfinns inget som kan knytas till den jämställdhetsdiskussion 
som fördes under 1990-talet. 
 

6.5 Metoddiskussion 

 
I arbetet med uppsatsen och när det gäller att finna genusstereotypa egenskaper, anser vi att 
Nikolajevas schema inte ger alla de egenskaper som kan uppfattas i bilderböcker, något som 
lyftes fram redan i metodavsnittet. Ett exempel i vårt empiriska material är att barnen i Vi 
leker öken Fröken, upplevs väldigt påhittiga och fantasifulla. Till exempel vet de att djuren 
och Tarzan som dyker upp i handlingen, har kommit fel. Påhittig och fantasifull förekommer 
inte i hennes schema, utan det är två egenskaper vi själva anser att barnen har. 
 
Som Helenius säger, kan hermeneutiken aldrig lova bra eller rätta tolkningar (Se 4.1). 
Analyserna i den här uppsatsen, är gjorda efter vår egen tolkningsförmåga och det innebär att 
även andra tolkningar kan göras. Vidare säger Helenius att förförståelsen är viktig i 
hermeneutiken (ibid). Det resultat vi fått fram genom vår förförståelse, kan komma att se 
annorlunda ut om andra forskare väljer att studera samma sak.  
 
Vi är medvetna om att då vi enbart har analyserat tre böcker från respektive år, kan tendenser 
på jämställdhetsdiskussionen i samhället vara svår att uttyda. Skönlitteratur sägs ha möjlighet 
att kunna spegla verkligheten och vi har gjort nedslag bland 1973 och 1993 års bilderböcker 
för att se vad de reflekterar i fråga om jämställdhetsdiskussionen i samhället. Denna 
infallsvinkel har vi funnit vara problematisk under tiden vi arbetat med uppsatsen, eftersom 
jämställdhet i de valda bilderböckerna inte återfanns i särskilt hög grad. Om ett större urval 
använts, anser vi att uppsatsens resultat blivit ett annat, inte enbart i diskussioner om 
jämställdhet. Det är inte blott tendenser i jämställdhetsdiskussionen som varit svår att 
analysera. Även i de frågor som berör genusstereotypa drag och avvikelser, anser vi att vårt 
resultat sett annorlunda ut om ett större urval använts.  
 

6.6 Förslag till vidare forskning 

 
Hur pojkar och flickor skildras i barnlitteraturen har diskuterats länge, och vi menar att vissa 
kriterier har ändrats. Flickor beskrevs förr som rara, med röda band i sitt hår och pojkar som 
busfrön med kort hår. Det finns än i dag skillnader men det har även tillkommit ännu en 
aspekt inom området. Vad menas i dag när man pratar om starka tjejer och varför sägs det att 
en tjej är stark när hon agerar som kille? Det här är några frågor vi anser kunna vara till 
uppslag för vidare forskning. En annan sak vi konstaterat under arbetet med uppsatsen, är 
frånvaron av mammor och pappor i de analyserade bilderböckerna. Även det här kan vara en 
intressant sak att undersöka vidare. Till exempel, går det att i den mån de förekommer, ta reda 
på hur de framställs och hur närvarande de är i handlingen. 
 
I vårt resultat har vi uppmärksammat att många av de bikaraktärer som förekommer i 
bilderböckerna, har okänt kön, vi vet inte om de är flickor eller pojkar. För vår del, har det 
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resulterat i att en analys av dessa varit omöjlig. Vi finner det intressant att ta reda på varför de 
framställs som könlösa och lämnar därför den här frågan vidare till framtida undersökningar. 
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7. SAMMANFATTNING 

 
Barnböcker förmedlar kulturella värderingar och tydliggör sociala mönster för vad som anses 
feminint och maskulint. Bilderboken är oftast barns första möte med den litterära världen och 
vad är det egentligen för bild som barnen möter? Flickor har genom tiderna framställts som 
vårdande och känsliga, medan pojkar upplevs mer självständiga och händiga. Redan i tidig 
ålder kan barn uppfatta hur män och kvinnor är olika till sätt och utseende och de vet med sig 
att det existerar en viss ordning mellan könen. Genom att uppvisa genusstereotyper, ges inte 
en mångsidig bild av samhället och barnen får inte heller möjlighet att uppfatta världen som 
den egentligen ser ut. 
 
Syftet med den här kandidatuppsatsen har varit att från ett genusperspektiv undersöka om och 
i vilken utsträckning genusstereotypa drag förekommer i bilderböcker. En jämförande studie 
av bilderböcker från 1973 och 1993 har gjorts för att beskriva hur flickor och pojkar 
framställs i bilderböckerna. Uppsatsens huvudfrågor är följande. 
 

• Hur gestaltas flickor och pojkar i de analyserade bilderböckerna? 
• Vilka genusstereotyper kan utläsas? 
• Hur ser genusstereotyperna ut och går det att finna exempel på avvikelser från de 

genusnormer som var aktuella då böckerna skrevs? 
 
Även nedanstående underfrågor bearbetades. 
 

- I vilken utsträckning uppvisar huvudkaraktärerna genusstereotypa drag? 
- I vilken utsträckning uppvisar bikaraktärerna genusstereotypa drag? 
- I vilken utsträckning avviker huvudkaraktärerna från genusstereotypa drag? 
- I vilken utsträckning avviker bikaraktärerna från genusstereotypa drag? 
- Kan man se jämställdhetsdiskussionen i bilderböckerna och hur visar den sig? 

 
För att besvara följande frågor har hermeneutik och genusteori använts som teoretiska 
utgångspunkter. Metoden som valts för uppsatsen, är en kombinerad bild – och 
textanalysmodell. Det empiriska material som använts, bestod av tre bilderböcker från 1973 
samt tre bilderböcker från 1993. Dessa böcker valdes ut genom gallring av Bibliotekstjänst 
kvalitetsurval samt en tidskrift utgiven av Bibliotekstjänst.  
 
Studiens resultat visade på att det fortfarande existerar genusstereotyper i bilderböcker, men 
att det finns undantag. Genom analysen har det framgått att flickor i större utmärkning 
beskrivs som stereotypiskt flickaktiga i 1973 års bilderböcker än i 1993 års och på så sätt 
följer normen. De manliga karaktärerna avviker inte heller de från den genusstereotypa 
normen. I bilderböckerna från 1993 avviker pojkar i större grad än flickor från denna norm.  
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