
MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 
VID INSTITUTIONEN BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 

2007:30 
ISSN 1654-0247 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Genusperspektiv på bilderböcker 
– en kvalitativ analys av Bokjuryns bilderböcker för år 2005 

 
 
 
 

HANNA BJÖRCK 
LENA ERIKSSON 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Hanna Björck och Lena Eriksson  
Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats  

– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande. 
 



   

 
Svensk titel:  Genusperspektiv på bilderböcker – en kvalitativ analys av 

Bokjuryns utvalda bilderböcker för år 2005 
 
Engelsk titel: A Qualitative Analysis of Gender Representation in Picture 

Books Selected by Bokjuryn in Sweden – year 2005 
 
Författare:  Hanna Björck och Lena Eriksson 
 
Kollegium:  1 
 
Färdigställt:  2007 
 
Handledare:  Christian Swalander 
 
Abstract: The purpose of this Master’s thesis is to examine if there is 

any gender role stereotyping conveyed in recent children’s 
picture books. The picture books examined are the ten most 
popular which are selected by a combination of Bokjuryn in 
Sweden, 2005, and children voting. Furthermore there is a 
winner each year. The investigation concerns how 
protagonists, girls and boys, are portrayed and, moreover, if 
there are any breaches of traditional gender patterns. The 
method used consists of a qualitative text analysis and in 
order to be able to do this study a model of analysis is 
created. This model relates to gender researcher Lissa Pauls 
fourteen basic questions reduced to five fundamental 
categories and, to some extent, Gustaf Cavallius model for 
analyzing pictures. The five categories are the protagonist’s 
character traits, actions, relationship to surrounding 
individuals, the way she/he looks and in what settings we 
find the protagonists. In order to establish personal traits we 
use a schema consisting of a description of characters, 
traditionally associated with girls and boys. The result of the 
analysis reveals that gender role stereotyping still is common 
in the selected picture books. The male characters outnumber 
female, they are portrayed in a much more diverse way, are 
more in control of their life and engage more in adventurous 
activities further away from the home. These findings are 
consistent with Yvonne Hirdman’s, Ylva Elvin–Nowak’s 
and Heléne Thomsson’s theories about gender systems, male 
– female dichotomy, male domination and how we, as 
human beings, constantly are in the process of creating 
gender roles in our lives.  
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1. INLEDNING 
 
Detta arbete handlar om genus och om hur flickor och pojkar framställs i ett antal 
bilderböcker som vänder sig till barn mellan noll och sex år. Den litteratur som 
undersöks är närmare bestämt den tio-i-topplista av böcker som röstats fram av barn och 
deras föräldrar eller andra vuxna, antingen via biblioteken eller via Bokjuryns hemsida. 
Det går att rösta på alla nyutkomna bilderböcker men i Bokjuryn finns en arbetsgrupp 
som väljer ut 25 bilderböcker som de finner vara extra intressanta. Bokjuryn är ett 
samarbetsprojekt som har som målsättning att främja läsande för barn. I Bokjuryns 
urval är det underförstått att det är böcker av en viss kvalitet som väljs ut. Även om det 
finns en mer medveten tanke bakom framtagandet av dessa böcker, är det sannolikt så 
att det finns olika vinklingar i framställningen av flickor och pojkar samt i deras 
göranden och egenskaper. Vi vill undersöka om så är fallet.  
 
Vår uppfattning är att det finns en grundläggande problematik i samhället, där 
män/pojkar ses som norm, är överordnade, medan kvinnor/flickor ses som 
undantag/särskilda, och är underordnade. Vidare görs ofta en uppdelning mellan 
kvinnor och män; dessa båda grupper ses som motsatta varandra, en dikotomisering 
uppstår. Detta synsätt präglas av teoretikern och kvinnohistorikern Yvonne Hirdman 
vars idéer ligger till grund för detta arbete. Vi använder oss också av teoretikerna, 
specialiserade inom könsteori, Ylva Elvin-Nowak och Heléne Thomsson för att 
komplettera, vidga perspektiven och få med forskning av senare datum. Elvin-Nowak 
och Thomsson anser att vi ständigt gör kön och menar att ”… ingen människa föds 
kvinnlig eller manlig. Människor föds med en kropp med vissa yttre karaktärsdrag som 
gör att omgivningen tolkar att det är en flicka respektive en pojke som fötts” (2003, s. 
21). Alla tre teoretiker har också ett maktperspektiv och de ser att systemet av över- och 
underordning genomsyrar i stort sett alla delar av samhället. Den litteratur – 
bilderböcker – vi granskar här är inget undantag även om den riktar sig till barn i så 
ringa åldrar som noll till sex år. Barn är således redan tidigt i livet mycket öppna och 
påverkbara för de värderingar som förmedlas i böcker som de själva tittar i eller som 
läses för dem. Därför anser vi att det är angeläget med en analys av det här slaget.  
 
Det är alltså av vikt att denna problematik undersöks och det passar bra att ta tillfället i 
akt att göra detta i en biblioteks- och informationskontext, närmare bestämt i Kollegium 
1 som innefattar Bibliotek, kultur och information i ett samhällsperspektiv vid 
Högskolan i Borås. Biblioteken intar en central plats i samhället då det gäller litteratur 
för barn. I sammanhanget kan nämnas att av folkbibliotekens totala bokutlåning för år 
2005 utgörs 45 procent av barnböcker, vilket motsvarar 27 miljoner lån (Statens 
kulturråd, 2006). Eftersom detta arbete handlar om de yngre barnens böcker – 
bilderböcker – är det intressant att titta närmare på de siffror som berör 3–8 åringarnas 
läsvanor. Den senaste statistiken är från år 2002/2003 och visar att 74 procent av barnen 
tittar och läser i en bok dagligen samt att tittar- och lästiden är 16 minuter (siffrorna 
inkluderar inte läsaktiviteter i förskola/skola). Av undersökningen framkommer det att 
de yngre barnen tar del av böcker i större omfattning än de äldre barnen (Svenska  
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barnboksinstitutet, 2006a). Detta visar att böcker finns i de flesta småbarns liv och att de 
spelar en viktig roll. Dessa bilderböcker är också en del av litteraturen i samhället. I och 
med detta kommer vi in på litteratursociologi och här analyseras relationen mellan 
samhälle och skönlitteratur. I denna disciplin återfinns vidare ett delperspektiv som 
består av hur litteraturen speglar samhället och dess värderingar. Vi vill mena att även 
bilderbokslitteratur speglar de synsätt som har stor utbredning i samhället. Den 
genusordning som finns i det stora förmedlas också i det lilla. Nu återstår det att göra en 
undersökning för att se hur det ser ut just i detta fall, Bokjuryns urval av bilderböcker 
för år 2005. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Vårt undersökningsmaterial består således av Bokjuryns tio framröstade bilderböcker 
för år 2005. Vi vill se närmare på vilka genusmönster dessa förmedlar och undersöka 
detta mot en bakgrund av teorier rörande samhällets genusordning, som innebär att 
flickor och pojkar tillskrivs olika egenskaper, inte behandlas på samma sätt, samt att 
pojkar/män överordnas. 
 
Eftersom vi gör en analys ur ett genusperspektiv kan det vara av intresse att kort 
beskriva hur detta kan skapas i samhället. Genus handlar om hur individer konstruerar, 
danar och utformar det som vi uppfattar som kvinna/kvinnligt och man/manligt (Thurén 
& Sundman 1997, s. 12). Av detta följer att könet är historiskt, kulturellt och socialt 
skapat (Gemzöe 2002, s. 49). I det här arbetet väljer vi att analysera företeelser ur ett 
genusperspektiv för det ger möjlighet att tydliggöra skapade stereotypa genusmönster. I 
detta sammanhang tar vi tillfället i akt att behandla begreppen stereotyp/stereotypisering 
och könsstereotyp/könsstereotypisering. Stereotyp kan härledas från grekiskans stereo 
som betyder hård, fast, solid och typos som betyder oföränderlig och innebär en 
generaliserad föreställning om utmärkande drag hos dem som tillhör en viss grupp 
(Nationalencyklopedin 2006). När det handlar om termerna 
könssterotyp/könsstereotypisering återger vi paret Stainton Rogers definition ”…en 
könsstereotyp är en schematisk uppsättning föreställningar om de psykologiska drag och 
egenskaper samt de beteenden som förväntas från (och ses som lämpliga för) kvinnor 
och män” (2002, s. 71). 
 
Eventuellt kommer det material vi undersöker att innehålla stereotypisering och olika 
genusroller eftersom bilderböcker inte bara är underhållning för barn; de är också 
förmedlare av rådande sociala normer och kulturella värderingar i samhället 
(Kortenhaus & Demarest 1993, s. 220; Oskamp et al. 1996, s. 1; Brugeilles et al. 2002, 
s. 264). Nu är bilderböcker inte den enda källan till information som barn använder sig 
av. Vi är medvetna om att det finns flera olika informationskanaler som kan nå fram till 
ett barn och som bidrar till deras omvärldsorientering. Ett barn påverkas av massmedia i 
form av TV, video, Internet och personer såsom kompisar, föräldrar, lärare et cetera. 
Sammantaget bidrar dessa till barnets process av identitetsskapande och 
omvärldsorientering (Sørensen 2001, s. 10). ”Medierna bidrar även till att definiera  
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verkligheten omkring oss, därmed också till att definiera vilka vi är” (Gripsrud 1999, s. 
17). Likväl kan bilderboken fortfarande vara en betydande källa till information om 
omvärlden för de små barnen – också för att lära sig om företeelser de själva inte varit 
med om. ”… they [illustrated books; vår anm.] are the child’s companions in its 
discovery of the world, of the body and the emotion, of the bonds of kinship and 
friendship” (Brugeilles et al. 2002, s. 240). Här kan tilläggas att barn ofta vill höra en 
favoritsaga om och om igen (Kortenhaus & Demarest 1993, s. 220). Med anledning av 
detta är det angeläget att bilderböckerna har ett genomtänkt innehåll och handling.  
 
En betydelsefull företeelse i barnens omgivning är också uppdelningen i genusroller; 
detta kan få genomslag även i barnlitteraturen (Kolbe & La Voie 1981, s. 369; 
Brugeilles et al. 2002, s. 240). Redan vid en tidig ålder utvecklar barn en identitet som 
baserar sig på vilket kön de tillhör samt vilka egenskaper och utseende som tillskrivs 
detta kön; i denna process kan bilderböckers innehåll spela en stor roll ”…they [books; 
vår anm.] are also a powerful vehicle for the socialization of gender roles. Therefore, 
illustrated books, in particular, tend to significantly affect gender development” 
(Gooden & Gooden 2001, s. 91). Barn lär sig även tidigt att göra könsstereotypa 
uppdelningar (Kortenhaus & Demarest 1993, s. 219). I sin doktorsavhandling 
konstaterar Odelfors (1996, s. 216 f.) att barn gärna vill leka med likar vilket innebär att 
de vill bli bekräftade av andra barn av samma kön och i liknande ålder. I linje med dessa 
tankar konstaterar Joseph Appleyard att, ”Given this consciousness by both children and 
their elders about different roles appropriate to each sex, it is not very surprising that in 
studies of what elementary school children read, boys prefer stories of male heroes 
involved in adventure and mystery and girls prefer stories about female characters in 
home and school settings” (1994, s. 91). Att barn redan vid tidig ålder kan visa prov på 
uppfattningar rörande fastlåsta genusmönster bekräftas i Ulla Rhedins undersökning. 
Den visar att barnen reagerar starkt på en ”omvänd” berättelse vilken innehåller en 
handlingskraftig flickapa som med eftertryck jagar bort en hund. Barnen konstaterar 
med envishet att apan är en pojke (2004, s. 72f.). Vidare, ett exempel på rigida 
betraktelsesätt redogör Davies för i sin undersökning där en saga – Påsprinsessan – med 
omkastade könsroller presenteras för barn. I boken beskrivs en djärv flicka som utför 
heroiska gärningar och blir smutsig. Hon vill inte heller gifta sig med prinsen. Här är 
intressant att notera är att en del flickor tycker att prinsessan inte är speciellt 
beundransvärd utan snarare ful och misslyckad (Davies 2003b, s. 69).  
 
Det finns också skillnader i förskolebarnens preferenser i valet av litteratur. Rhedin slår 
fast att flickor – redan på bilderboksstadiet – läser med ett så kallat ”dubbelt öga” vilket 
innebär att de läser både om flickors och pojkars förehavanden medan pojkar föredrar 
att läsa främst om pojkar. Detta leder till att föräldrarna köper fler böcker med pojkar i 
huvudrollerna (2003, s. 6). Sammantaget kan sägas att författarnas val, föräldrarnas 
inköp samt försäljningsargument bidrar alla till att pojkar eller djur av hankön intar 
huvudrollerna i en majoritet av bilderböckerna (Lekander 2000, s. 1; Ericson 1998, s. 1). 
För att anknyta till statistiken beträffande representationen flicka/pojke i bilderböcker så 
har det dock skett en förbättring under senare år med avseende på flickor i huvudrollen. 
År 2005 visar det sig att ”I 39 titlar agerar flickor huvudperson och i 49 titlar är 
huvudpersonen en pojke. Motsvarande siffror för de svenska förstgångsutgivna  
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bilderböckerna år 2004 var 32 flickor och 55 pojkar” (Svenska barnboksinstitutet, 
2006b). Önskvärt vore en alldeles jämn fördelning mellan könen men dessutom är det 
viktigt att de porträtterade flickorna och pojkarna också kan tjäna som goda förebilder. I 
bilderböckerna är det också så att pojkar ofta beskrivs på ett positivt sätt, i den 
bemärkelsen att de ses som aktiva och kompetenta och liknande. Det omvända gäller 
ofta för flickor som framställs på ett negativt sätt och då inte sällan som passiva, 
beroende, ofta osynliga, undergivna, anpassliga et cetera (Kolbe & La Voie 1981, s. 
369; Bender Peterson & Lach 1990, s. 2; Kortenhaus & Demarest 1993, s. 220; 
Kåreland 2005, s. 50; Toijer-Nilsson 1978, s. 239). Att göra en uppdelning på detta vis 
och tillskriva karaktärerna stereotypa egenskaper kan få förödande konsekvenser för 
flickors självbild. Genom stela genusmönster i bilderböckerna läggs grunden redan 
tidigt för denna påverkan. ”It seemed obvious that repeated exposure to these kinds of 
images was likely to have detrimental effects on the development of children’s self-
esteem, particularly on that of girls, and on the perceptions children have of their own, 
and of others abilities and possibilities” (Bender Peterson & Lach 1990, s. 2). Det är 
därför av vikt att försöka ändra på denna ojämlika – ofta för flickor negativa – 
stereotypisiering. Ett led i detta förändringsarbete är att utforska vidare hur flickor och 
pojkar framställs i barnlitteratur. En del av en sådan undersökning kommer vi att göra 
här.  
 
Hur barn påverkas mer konkret av bilderböcker har det gjorts olika studier kring. Här 
följer några exempel: I en undersökning gjord av Frost fick barn böcker med 
könsneutrala historier upplästa under fem halvtimmesperioder. Detta resulterade i att 
barnens attityder ändrades och blev mindre stereotypa, både gentemot kompisar och 
vuxna. En annan undersökning utförd av Campbell och Wirtenberg visar att ju mer barn 
blev utsatta för material innehållandes stela genusroller desto mer stereotypa blev deras 
attityder och ju längre de blev utsatta för materialet desto mer höll dessa attityder i sig. 
Vidare åskådliggör ytterligare en studie av Barclay att barn som under en längre tid fått 
ta del av ett mer neutralt material som inte innehåller könsstereotypa roller också 
uppvisar mindre benägenhet att göra uppdelningar utifrån rigida könsroller (Bender 
Peterson & Lach, s. 7f.). I en studie gjord av Ashton kommer forskaren fram till, att om 
barn tar del av böcker med uppdelade genusroller så väljer de i större grad att leka med 
könsstereotypa leksaker efteråt. Dessutom gäller det omvända, då mer könsneutrala 
berättelser blir upplästa väljs följaktligen mer neutrala leksaker i leken efteråt (1983, s. 
43).  
 
Således är det rimligt att anta att barn påverkas en hel del av de historier de får ta del av 
och att det finns en poäng i att dessa förmedlar ett mer positivt budskap med bra 
förebilder, både för flickor och pojkar. 
 

1.1.1 Utvecklingspsykologiska perspektiv  
 
Eftersom bilderböckerna som analyseras i detta arbete vänder sig till barn i tidiga åldrar 
kommer vi kort att se på hur denna litteratur ingår i ett större sammanhang. Som tidigare 
konstaterats så spelar bilderböcker en roll i förmedlande av olika värderingar även om 
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det finns andra medier. Av detta följer att det kan vara fruktsamt att kort se på hur barn 
växer upp och formas ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv.  
 
Det kan konstateras att barn inte enbart föds som ett ”färdigt” kön utan de är utsatta för 
påverkan i samspel med omvärlden i form av, exempelvis aktiv föräldrafostran men 
också genom allehanda reaktioner från olika personer i omgivningen. Som Harriet 
Bjerrum-Nielsen och Monica Rudberg, båda verksamma vid Pedagogiska 
forskningsinstitutet i Oslo, uttrycker det, ”Barnet känner inte sitt eget kön när det 
kommer till världen … Biologiskt kön blir efter hand socialt kön” (1991, s. 28). Barn 
föds alltså inte som färdiga självständiga individer utan genomgår olika utvecklings- 
och anpassningsperioder. Det handlar alltså om att skapa sig en identitet ur en mångfald 
av relationer där barnet kan ta till hjälp olika strategier för att aktivt skapa mening och 
mönster i den värld det fötts till. I uppdelningen av manligt och kvinnligt har de sociala 
strukturerna och processerna en framträdande roll för en individ; dessa kan ha en 
förmåga att forma en människa men också vara tvingande. ”Individen är … som en 
social konstruktion som skapas och omskapas genom en mångfald av diskursiva 
praktiker som hon tar del i” – detta menar Bronwyn Davies som är en av de ledande 
forskarna inom samhällsvetenskaplig och psykologisk forskning (2003a, s. 6, 11).  
 
Från sin första dag ingår barnet i större sammanhang där det kan agera mer eller mindre 
aktivt och så tidigt som vid två, tre års ålder har barnet redan en väl utvecklad 
könsidentitet. Barnet blir alltså medvetet om att det finns kvinnor och män, flickor och 
pojkar. I denna process kommer också en insikt om vilket kön det själv tillhör. Bjerrum-
Nielsen och Rudberg anknyter till objektrelationsteorin, som innebär att barnet i 
grunden är socialt orienterat och också har ett självständigt behov av att anknyta till 
andra människor. I denna interaktion skapas en identitet. Barnet har alltså ett objekt  
relationsbehov (1991, s. 14). Under den tidiga barndomstiden blir också frågan om kön 
ett ”centralt kognitivt schema” mot vilket barnet gör jämförelser och nya erfarenheter 
(ibid., s.12). Vidare menar också Hirdman, Elvin-Nowak och Thomsson – de teoretiker 
vi har valt i detta arbete – att barnen redan vid denna tidiga ålder börjar visa tecken på 
att uttrycka uppfattningar i könsstereotypisk anda (2003, s. 12f.; 2003, s. 106).  
 
I socialisationsprocessen är det från början så att flickor och pojkar uppfattas olika för 
att omgivningen uppmärksammar olika företeelser hos barnet. För en individ och då 
speciellt barn rör det sig mycket om att bli bekräftad som människa och känna sig 
normal. Föräldrarnas och andra personers reaktioner på ett barns beteende kan bestå i 
negativ respons på oönskat beteende, positiva reaktioner på önskvärt beteende eller så 
ingen respons alls. Det är det samlade mönstret av reaktioner vilka en pojke eller flicka 
blir utsatt för, som är viktiga att uppmärksamma i detta sammanhang (Bjerrum-Nielsen 
& Rudberg 1991, s. 36). Det är således en ständigt pågående process med avseende på 
de egenskaper och roller pojkar och flickor tilldelas och tillägnar sig. Det handlar alltså 
om att skapa sig en identitet ur en mångfald av relationer där barnet kan ta till hjälp 
olika strategier för att aktivt skapa mening och mönster i den värld det fötts till.  
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1.1.2 Hur flickor och pojkar gör kön, att problematisera uppdelningen 
manligt–kvinnligt 
 
På samma gång som denna mångfald av relationer existerar är det också så att en person 
kan ses som en föränderlig kedja av möjligheter (Davies 2003a, s. 26). Härvidlag 
existerar det följaktligen också olikheter inom kategorin kvinna–flicka som Alison 
Jones, verksam vid University of Auckland, uttrycker det:  
 

…innebörden i begreppet ’kvinna’ skiftar inom olika diskursiva kontexter… 
Dessa olika innebörder ger både begränsningarna och möjligheterna när det gäller 
vad kvinnor – och flickor – i dessa kontexter kan göra och hur de kan förhålla sig 
– och hur de uppfattar sig själva. I sitt dagliga liv kan flickor (och kvinnor) 
uppträda i olika skepnader och positioner samtidigt, och de kan ’utveckla sig 
själva’ som flickor i de positioner som står öppna för dem. En flicka kan vara 
mycket säker och självständig i vissa situationer, men också mycket känslig för 
och påverkad av vad pojkar tycker. 

(Jones 1994, s. 33) 
 
Likt Hirdman, Elvin-Novak och Thomsson menar Davies att, idén om att det finns två 
motsatta kategorier, kvinnor och män, flickor och pojkar är väl förankrad i det 
västerländska tänkandet och barn fostras in i redan existerade genusroller och 
förväntningar. I leken och annat samspel med individer i omgivningen kommer barnet 
fram till vilket kön det tillhör och att känna sig accepterad inom den omgivande 
kulturen är en viktig del denna process (Davies 2003a, s. 37). Signalerna från 
omgivningen är inte alltid tydliga utan kan vara full av motsägelser och motstridiga 
budskap. Eftersom det ofta egentligen handlar om knappt synliga fysiska skillnader 
mellan individer rör det sig istället om att urskilja sociala skillnader genom fenomen 
såsom frisyrer, kläder, sätt att tala och val av olika aktiviteter et cetera. Dessa företeelser 
är centrala då det gäller att ” …positionera sig själv på ett framgångsrikt vis, inte bara 
som flicka eller pojke, utan också som identifierbart inte det andra” (ibid., s. 16). 
Ytterligare en faktor i omgivningen är tillgången till informationsflöden genom olika 
medier vilka inte är en helt oviktig del i formandet av en könsidentitet. En del av detta 
medieflöde är budskap i bilderböckerna och i vilken grad flickor och pojkar påverkas av 
detta.  
 

1.1.3 Om överordning av det manliga 
 
Det visar sig således att det i omgivningen inte finns många platser med neutrala 
värderingar gällande det som är kvinnligt och manligt, tvärtom så är barn utsatta för 
denna tudelning med avsevärd kraft och med ett slags självklart genomslag. Problemet 
är också att det inte finns så mycket utrymme där flickor kan utvecklas och bli kraftfulla 
och starka (Jones 1994, s. 34). ”Maskulinitet och femininitet är inga medfödda 
egenskaper hos människor. Men de är inbyggda i strukturen för vårt samhälle, och är 
därmed både en förutsättning för tillvaron och ett resultat av hur livet levs” (Davies 
2003a, s. 27). Människor vilka är delaktiga i samhället övertar tankegångar om kön som  
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identitetsskapande i den form som de konstrueras i detta samhälle; barn lär sig inta 
positioner som flickor och pojkar på ett sätt som passar in i ramarna för den gängse 
sociala ordningen (ibid., s. 27). 
 
Situationen präglas således av en överordning av det manliga och en underordning av 
det kvinnliga. Här kan göras en jämförelse med Hirdmans samt Elvin-Nowak och 
Thomssons resonemang om manlig överordning som senare kommer att behandlas i 
avsnittet om teori. Det är genom att göra barnet medvetet om att denna uppdelning finns 
och att olika egenskaper associeras till respektive kön som en förändring kan ske. 
Davies har också en åldersaspekt i sitt resonemang där barn blir definierade som de 
andra i förhållande till vuxna, likt kvinnor som blir de andra i jämförelse med män. 
(2003a, s. 15, 214). Vidare kännetecknas också det västerländska samhället av en 
upphöjning av egenskaper associerade till det maskulina såsom makt, herravälde och 
dominans. Alla människor – barn som vuxna – är delaktiga i ett samhälle som delar, 
mer eller mindre medvetet, tankegången om manlig överordning. Denna maskulinitet är 
en idé som innebär generaliseringar som gör män överlägsna kvinnor då det gäller 
styrka och makt. Män blir då också motsatta kvinnor i detta idémönster (ibid., s. 28). 
Slutligen visar Davies i sin forskning att barn också med anmärkningsvärd lätthet tar till 
sig och bevarar idéerna om en uppdelning i manligt och kvinnligt. Vidare verkar de inte 
bry sig om det som var avvikande utan inordnade och omformade dessa så att de skulle 
passa in i det tvåkönade mönstret (ibid., s. 35).  
 
Efter att ha tagit del av olika forskares rön kan vi konstatera att barn växer upp i ett 
sammanhang präglat av genustänkande. De är lätta att påverka och lever ständigt i en 
omgivning formad av olika maktsystem där genusmönster är ett av de mest 
dominerande. Dessa driver en individ att anpassa sig till de olika normerna och även 
utveckla strategier för att kunna överleva i överensstämmelse med denna struktur; detta 
kan rent av vara skadligt för en individ. 
 

1.2 Syfte 
 
Vi anser att det är viktigt att uppmärksamma genusmönster och de normer som existerar 
i samhället, inte minst för att bli medveten om vilka förebilder som finns för flickor och 
pojkar att identifiera sig med. De undersökningar som vi tar del av visar att barn i tidig 
ålder är lättpåverkade och uppvisar stereotypa mönster ur genussynpunkt. Bland mycket 
annat kan en del av denna påverkan komma genom de budskap som förmedlas i den 
litteratur som barn kommer i kontakt med. 
 
Syftet med detta arbete är att undersöka om det finns några stereotypa mönster med 
avseende på genus i de bilderböcker vilka barn i åldern 0 till 6 år har röstat fram via 
Bokjuryn för år 2005. Vi vill alltså granska hur värderingar rörande genus reproduceras 
i denna form av litteratur. Målet är således att göra en analys ur ett genusperspektiv och 
undersöka hur flickor och pojkar gestaltas i bilderböckerna; går det att urskilja några 
olikheter och, i så fall, på vilket sätt beskrivs dessa i berättelserna. 



 

   8 

För att kunna uppfylla detta syfte formulerar vi tre frågor som är utgångspunkten i detta 
arbete. Dessa lyder: 
 

- På vilket sätt framställs flickor och pojkar ur ett genusperspektiv i Bokjuryns 
framröstade bilderböcker för år 2005? 

- Framgår det några genusmönster rörande framställningen av flickor och pojkar, 
förekommer det någon över- och underordning samt isärhållning?  

- Existerar det överskridanden av genusnormer?  
 
För att kunna göra en sådan undersökning använder vi oss av teoretiker som anser att 
det existerar maktsystem i samhället ur ett genusperspektiv. Vi lutar oss mot Yvonne 
Hirdman som redan 1988 introducerar begreppet genussystem vilket innebär att det 
finns en isärhållning mellan könen. Av detta blir följden att män/pojkar ses som norm; 
de blir överordnade, och kvinnor/flickor, i sin tur blir underordnade. För att komplettera 
Hirdman väljer vi också att ansluta oss till Ylva Elvin-Nowak och Heléne Thomssons 
tankar att vi ständigt gör kön. De menar att – den särskiljande behandlingen av de olika 
könen – är en oupphörligt pågående process som startar redan i födelseögonblicket. 
Dessa teorier ger oss möjlighet att analysera bilderböckerna ur ett perspektiv grundat i 
genus med dess maktperspektiv. 
 
När vi analyserar vårt material använder vi oss av en kvalitativ metod som innebär en 
innehållsanalys av text och bild. Till hjälp att besvara frågeställningarna utarbetar vi en 
egen analysmodell. Detta för att kunna bearbeta materialet ur olika relevanta aspekter. I 
analysen behandlas den omgivande miljön och huvudfigurernas handlingar och 
göranden samt karaktärsdrag, utseende och attribut. Parallellt gör vi även en begränsad 
bildanalys som komplement eftersom det är ett bildrikt material som undersöks. 
 

1.3 Avgränsningar 
 
I detta arbete koncentrerar vi oss på de tio, av barnen, framröstade bilderböckerna i 
Bokjuryn för år 2005. Eftersom detta pris är relativt nyinstiftat tjänar det inte mycket till 
att göra en jämförelse över tid. Vi har därför valt en mer kvalitativ studie för att gå mer 
på djupet och undersöka detta års utvalda och tio framröstade böcker. Vidare kommer 
arbetet inte behandla frågor rörande etnicitet eller klass. Vi är medvetna om att det går 
att göra en analys av biroller ur genusperspektiv men av utrymmesskäl väljer vi att 
endast undersöka de huvudfigurer som förekommer i bilderböckerna och lämnar biroller 
därhän.  
 

1.4 Disposition 
 
I detta avsnitt redogör vi för hur denna uppsats är disponerad. Den första delen i arbetet, 
kapitel 1, består av en inledning där vi ger en övergripande bakgrund med avseende 
barns utveckling och hur de tillägnar sig olika genusroller. Vidare problematiseras 
uppdelningen manligt och kvinnligt samt hur det manliga överordnas. I detta avsnitt 
ingår även syftet med arbetet som kort innebär att vi undersöker utvalda bilderböcker ur  
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ett genusperspektiv samt förekommande avgränsningar och en redogörelse för hur vi 
har gått tillväga i litteratursökningen.  
 
I kapitel 2 behandlas tidigare forskning. Avsnittet inleds med olika aspekter på 
bilderboken som fenomen samt begreppet ikonotext och även miljö- och 
personbeskrivningar. I avsnittet ingår också en redogörelse för tidigare forskning 
rörande genus i svenska bilderböcker och analyser av genus i prisvinnande bilderböcker.  
 
Nästa avsnitt, kapitel 3, redovisas den teoretiska utgångspunkten för arbetet. Vi sätter in 
vår uppsats i ett litteratursociologiskt sammanhang; ett delperspektiv som beskriver hur 
litteraturen speglar samhället. Vi definierar också några viktiga genusrelaterade begrepp 
samt berör ämnet kön/genus. Vidare, det centrala för denna uppsats är också ett 
genusperspektiv och vi redogör för den inriktning som genusteoretikerna Yvonne 
Hirdman, Ylva Elvin-Nowak och Heléne Thomsson företräder. Vi tar även upp den 
kritik som har riktas mot Hirdmans genusteori. 
 
Metod och urval behandlas i nästa del, kapitel 4. Vi tillämpar en kvalitativ metod; en 
textanalys med innehållsanalys som inriktning. Begreppet förförståelse tas upp och en 
redogörelse för tolkningsprocessen ges utrymme. Vi redogör för vårt val av 
undersökningsmaterial samt vilka Bokjuryns arbetsgrupp är och deras tankar kring 
urvalet samt barnens röstningsförfarande. Vidare beskrivs konstruktionen av vår 
analysmodell samt hur vi med hjälp av denna analyserar bilderbokens text och bild 
tillsammans.  
 
I detta stycke, kapitel 5, analyseras de tio bilderböckerna ur ett genusperspektiv, en i 
taget. Vårt arbetsverktyg är vår analysmodell, kompletterat med ett egenskapsschema. 
Slutligen gör vi en jämförelse av litteraturen, reflekterar hur genus framträder samt 
kopplar detta till vår teori.  
 
Kapitel 6 består av en diskussionsdel där vi resonerar och ger svar på uppsatsens 
frågeställningar. I våra resonemang bekräftar vi Hirdmans teori beträffande hur 
genussystemet genomsyras på olika nivåer; samhälls-, institutions- och individnivå samt 
att budskapen rörande genusroller i den undersökta litteraturen bekräftar Elvin-Nowaks 
och Thomssons resonemang att vi ständigt gör kön.  
 
I kapitlet 7 ges en sammanfattning av uppsatsen och i kapitlet 8 redovisas 
källförteckning samt bilaga.  
 

1.5 Litteratursökning 
 
För att få material till denna uppsats har vi sökt information på olika sätt samt nyttjat 
den förkunskap vi besitter i ämnet. Det kan konstateras att svensk litteratur som 
behandlar genus i bilderböcker inte är så omfattande men vi har dock fått fram olika 
slags publikationer såsom böcker, tidskriftsartiklar, uppsatser och avhandlingar; en inte 
så liten andel av dessa rör utländsk forskning. Det mesta av materialet nåddes genom 
sökning i bibliotekskatalogerna GUNDA (Göteborgs universitetsbibliotek), 
KVINNSAM (Kvinnohistoriska samlingarna i Göteborg), ELSA (Svenska  



 

   10 

barnboksinstitutet), LIBRIS (Nationella bibliotekssystemet) och BULB (Barn- och 
ungdomslitteraturbibliografin i LIBRIS). Här kan nämnas att vi har haft stor nytta av 
KVINNSAM både i användandet av dess katalog och i sökandet efter litteratur på 
hyllorna. Bibliotekarierna, på avdelningen för de Kvinnohistoriska samlingarna 
KVINNSAM, har också varit oss behjälpliga. Vad gäller samhällsvetenskapliga 
fulltextdatabaser så har vi sökt i, bland många andra, Academic Search Elite, MLA 
(Modern Language Association) samt JSTOR (Journal storage). Vi har också sökt i 
Samsök, som söker i flera databaser samtidigt, och GENA vilken är en databas som 
innehåller svenska doktorsavhandlingar inom genusforskning. Andra sökingångar har 
varit – för att nå magisteruppsatser – LIBRIS Uppsök samt uppsatsdatabaser vid 
exempelvis Borås Högskola och Uppsala universitet. Andra databaser som vi nyttjat har 
varit Mediearkivet och Artikelsök.  För att få ytterligare information har vi använt oss 
av sökmotorerna Google samt Google Scholar på Internet. I vårt fall har det varit av vikt 
att också ta del av webbplatserna Barnens bibliotek och Svenska barnboksinstitutet. Vi 
har även kontaktat olika organisationer, såsom ALSC (Association for Library Service 
to Children) och projektledaren för Bokjuryn samt professor Roger Clark via e-post för 
att komplettera och få ytterligare information. Detta för att vi har stött på problem att 
finna forskning rörande genus i Caldecott-prisvinnande bilderböcker, av senare datum.  
 
De sökord vi har använt oss av är: genus, genusroller, könsroller, bilderböcker, 
barnböcker, barnlitteratur och stereotypisering. De engelska motsvarigheterna är: 
gender, gender roles, sex roles, picture books, children’s literature och stereotyping. 
Dessa sökord har satts samman i olika kombinationer och i de fall det har varit möjligt, 
trunkerats.  
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2. TIDIGARE FORSKNING 
 
I denna del vill vi fokusera på tidigare forskning. Avsnittet inleds med bilderbokens 
definition och dess uppbyggnad med avseende på miljö- och personbeskrivning. Dessa 
faktorer ingår som komponenter i vårt analysarbete. Här inkluderas även begreppet 
ikonotext. Vidare undersöks forskning om bilderböcker ur ett genusperspektiv. 
 
Vi tar avstamp i den svenska barnboksdebatten och fortsätter sedan med en genomgång 
av studier rörande prisvinnande bilderböcker. Det kan konstateras att genusperspektivet 
inom svensk bilderboksforskning är sparsamt förekommande till skillnad mot 
genusperspektivet inom skönlitterär forskning riktad till äldre barn. De forskare som vi 
väljer ut framför sådana resonemang som vi kan anknyta till i vår analys av 
bilderböcker. Den svenska debatten om kvinnors/flickors villkor inleds på tidigt 60-tal 
med Rita Liljeströms och Kari Skjønsbergs feministiska kritik av rollförebilder i 
barnlitteratur. Vi tar avstamp med dessa två forskare och gör en kronologisk överblick 
fram till år 2005 då professor Lena Kårelands antologi Modig och stark – eller ligga 
lågt ges ut.  
 
Vidare undersöker vi forskning rörande genusroller i prisvinnande bilderböcker 
eftersom den relaterar till vår problemställning. Vi finner att dessa studier behandlar den 
amerikanska så kallade Caldecott-medaljen. De olika forskningsrapporterna 
kompletterar varandra genom att de undersöker olika tidsperioder samt att de gör 
undersökningar ur ett brett perspektiv med avseende på flickors och pojkars förekomst, 
egenskaper och görande. Den amerikanska biblioteksföreningen (ALA) med dess 
underavdelning Association for Library Service to Children (ALSC), utnämner vinnaren 
av den ansedda Caldecott Award Medal och denna ges varje år till en framstående 
bilderbok (Kortenhaus & Demarest 1993, s. 221). Vidare utses också varje år ett antal 
bilderböcker som även förtjänar ett omnämnande; dessa omnämns som så kallade honor 
books. Caldecott-priset instiftades 1938 och många – bland andra bibliotekarier och 
lärare – ser denna utmärkelse som en guide i sökandet efter litteratur till barn. Att bli 
uppmärksammad på detta sätt ger också en större spridning både genom bibliotekens 
ökade inköp samt handelns stigande försäljning. Här kan paralleller dras – om än i 
mindre skala – till den svenska bokjuryn som är föremål för undersökning i detta arbete.  
 

2.1 Bilderboken som begrepp och kommunikationsmedel 
 
Många definitioner och indelningar av bilderboken har utformats och Ulla Rhedin, 
filosofie doktor i litteraturvetenskap och bilderboksforskare, redogör för några av dessa. 
Hon menar att i sin enklaste mening kan bilderboken sägas utgöra ”… en bok av 
begränsat omfång som i skönlitterärt syfte vill berätta en historia genom en kombination 
av text och bilder, så att det förekommer minst en bild per uppslag” (2001, s. 17). Ur 
denna grundtanke har det sedan byggts en mängd olika definitioner och 
bilderboksbegrepp. Gemensamt för många definitioner av bilderböcker är att de klart 
och entydigt uttrycker att bilderboken är det lilla barnets första möte med litteratur 
(ibid., s. 18).  
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Det har gjorts många försök att klargöra och gruppera barnböcker med bilder med 
hänsyn till mängden bild och text. En av de första som fick erkännande för detta var 
dansken Torben Gregersen. Hans schematiska indelning av barnböcker med bilder 
utformades i början av 70-talet och har flitigt använts i många sammanhang. Maria 
Nikolajeva, professor vid Stockholms universitet och docent i barnlitteraturforskning, 
refererar till Gregersens schema som här återges ordagrant: 
 

a) pekbok, som inte har någon berättelse 
b) bildberättelse, helt utan ord eller med ytterst få ord 
c) bilderbok, där ord och bild är lika viktiga 
d) illustrerad småbarnsbok, där texten även kan fungera utan bilder 

(Nikolajeva 2000, s. 16) 
 
När denna uppdelning appliceras på vårt undersökningsmaterial står det klart att de 
böcker vi undersöker återfinns inom kategorin bilderbok.  
 
Beträffande bilderbokens sammansättning av ord och bild talar Nikolajeva om den som 
litteratur där text och bild samverkar och varken består av enbart ord eller enbart av 
illustrationer. Samspelet mellan de två komponenterna, text och bild, kan många gånger 
vara komplex i bilderboken och detta betyder att text och bild exempelvis kan skapa 
förvirring och osäkerhet, fungera kompletterande, ifrågasättande eller förstärkande av 
varandra (2000, s. 22). 
 
När det handlar om barns intryck av bilder så påverkas de mer av bilder än vad vi tror 
anser Barbro Werkmäster, bilderboksforskare och hedersdoktor vid Uppsala universitet. 
Hon tar som exempel upp barn som sitter och ritar röda stugor och bolmande ånglok 
och frågar retoriskt ”Var kommer förebilden ifrån, om inte från böckerna?” (1976, s. 
84). Böcker har stort inflytande på barnen, de lär sig hur samhället fungerar och hur 
relationer mellan människor ska vara. Rhedin anser att även den mest anspråkslösa 
bilderboken kan fungera som en dörröppnare till kulturen för ett litet barn (2004, s. 52).  
 

2.1.1 Ikonotext  
 
Det finns ytterligare ett begrepp som är aktuellt i bilderbokssammanhang och det är 
ikonotext. Bilderböckerna består av bilder, ikoniska tecken (av ikon, grekiska eikon som 
betyder avbildning) och av text, konventionella tecken, det vill säga bokstäver. En liten 
bild – kallad på fackspråk ikon – har vi oftast ingen svårighet att förstå och det krävs 
ingen speciell kunskap i tolkningsprocessen. Bokstäver sätts ihop för att bilda ord och 
genom att kunna koden, språket, görs dessa begripliga. Detta kännetecknar läran om 
tecken, kallad för semiotik, och den har som sin uppgift att bland annat försöka förklara 
hur vi kommunicerar med hjälp av exempelvis dessa ikoniska och konventionella 
tecken (Nikolajeva 2000, s. 12). Många barnboksforskare tänker kring och observerar 
det många gånger avgörande samspelet mellan ord och bilder i en bilderbok.  
 
Här i Sverige har Kristin Hallberg, litteraturvetare och barnbokskritiker, utarbetat ett 
begrepp, ikonotext, som innebär att både text och bild interagerar med varandra och 
bildar en gestaltande helhet. Ikonotexten ska uppfattas på så sätt att bilderboken kan ses  
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och analyseras på liknande sätt som en film eller teaterpjäs (1996, s. 11). Bilderboken 
kombinerar därmed två olika kommunikationsformer; den verbala – i form av text, och 
den visuella – i form av bilder. Generellt sett är bildens funktion att beskriva och ordets 
funktion är i första hand att berätta. En annan slags kommunikation med läsaren uppstår 
när bilderboksskaparen lämnar luckor, både vad gäller ord och bild, så att mottagaren 
själv på egen hand kan fylla luckorna med tidigare kunskaper och erfarenheter. 
Eftersom läsaren har olika kunskaper att fylla de tomma platserna med innebär det att 
ny ikonotext, för att använda Hallbergs begrepp, skapas vid varje tillfälle. Luckor 
lämnas medvetet för att på så sätt stimulera läsarens aktiva engagemang och 
förhållandet kallas för kreativt eller ifrågasättande och främjar läsarens egna tankar och 
skapande (Nikolajeva 2000, s. 11f.).  
 

2.1.2 Miljö- och personbeskrivning som inkluderar aktiviteter och 
egenskaper 
 
Vi väljer här att behandla miljö- och personbeskrivningar eftersom dessa kommer att 
ingå i senare analys av vårt undersökningsmaterial. Bilderboken kan – förutom 
ovanstående egenskaper – också ha andra komponenter. Den första av dessa är 
miljöskildringen som innebär, ”… den situation i vilken handlingen utspelar sig” 
(Nikolajeva 2000, s. 117). Det går att jämföra miljöskildringar i bilderboken med 
dekoren i en teater. Som alla vet kan denna vara väldigt genomarbetad och detaljrik 
eller mer enkel och avskalad och varianter där emellan.  
 
Enligt forskning rörande prisvinnande bilderböcker som kommer att behandlas senare i 
detta avsnitt visar det sig att pojkar oftare återfinns i utomhusmiljö; kan fallet vara så i 
de bilderböcker som analyseras i detta arbete? Den viktigaste funktionen för 
miljöskildringen är att skildra tid och plats för handlingen genom mer eller mindre 
noggranna beskrivningar av scener, antingen inomhus eller utomhus. Genom 
bilderbokens form med både text och bilder innebär detta att skildringen blir annorlunda 
jämfört med vanliga romaner där enbart texten står för miljöskildringarna. ”Den visuella 
stilen i miljöskildringen kan vidare tilltala betraktaren på olika sätt, den kan vara 
vardaglig–neutral, grotesk, nostalgisk och så vidare” (Nikolajeva 2000, s. 118). 
Miljöskildringen kan endera vara integrerad eller utgöra en bakgrundsmiljö. Då 
berättelsen har en integrerad miljöbeskrivning innebär detta att denna är nödvändig för 
att föra själva handlingen framåt; berättelsen kan alltså inte utspela sig i någon annan 
miljö.  
 
Om bilderboken exempelvis skildrar en berättelse från en afrikansk by förutsätts en 
miljöbeskrivning från denna plats. Handlar det om en bakgrundsmiljö så är denna inte 
lika viktig för handlingen men kan ha andra uppgifter såsom att exempelvis visa 
interiörer, årstidsväxlingar, bidra till personskildringar, vara atmosfärsskapande och 
dylikt. Miljön kan också bidra till personskildringarna i bilderboken samt vara en viktig 
del av handlingsförloppet men generellt kan sägas att bilderboken med dess speciella 
utformning i regel inte har så mycket text som beskriver miljön utan litar mer på att 
bilden skall förmedla denna (Nikolajeva 2000, s. 118f.). 
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Likt miljöbeskrivningar finns det olika perspektiv på personskildringar. 
Genusperspektivet i persongestaltningen, främst med avseende på de lite äldre barnens 
litteratur, behandlas av Nikolajeva i Barnbokens byggklossar (2004). Författaren talar 
om könsstereotyper; flickor som snälla, duktiga och väluppfostrade och pojkar som 
busiga och äventyrliga. Hon konstaterar att pojkar tillåts avsevärt mer frihet än flickor i 
litteraturen men poängterar att vad som bedöms som feminint respektive maskulint 
beteende förändras genom tiderna och beror naturligtvis också på våra förutfattade 
meningar. 
 
I sagans värld är de typiska barnbokspersonerna fagra prinsessor, modiga och tappra 
prinsar, elaka häxor et cetera. Sagofigurerna är i avsaknad av djupare och trovärdigare 
karaktärer. De förekommer endast i begränsade och förutbestämda roller. ”Historiskt 
sett går utvecklingen från ’hjälte’ till ’karaktär’, från arketyper till komplexa, 
motsägelsefulla, mångdimensionella gestalter som kommer närmare riktiga människor” 
(Nikolajeva 2004, s. 134). I äldre litteratur har personerna ofta en undervisande funktion 
och berättelsens andemening är att läsaren erhåller moraliska lärdomar. 
 
Den feministiska kritiken menar att det som är relevant för litterär analys är det socialt 
konstruerade genuset och inte det biologiska könet. Detta är något som vi också vill 
fokusera på i det här arbetet. Det vill säga; hur vanligt förekommande är det att flickor 
och pojkar beter sig på ett påbjudet sätt som avslöjar deras genustillhörighet och hur 
många avviker från det? Nikolajeva fortsätter och menar att manligt betraktas som 
norm, generellt sett, vilket sammanfaller med våra teoretiska utgångspunkter. Om en 
bok inte specifikt skildras som kvinnlig uppfattar vi det omedvetet som neutralt, med 
andra ord som manligt (2004, s. 130).  
 
Barnböckernas handlingsförlopp följer för det mesta den manliga mytens eller 
hjältesagans mönster som är tydliga och målinriktade och som har en början, mitt och 
ett slut. Feminina handlingsförlopp är annorlunda och kan vara svåra att upptäcka 
eftersom de inte är lika framträdande och markanta. Vidare skriver Nikolajeva att 
”manliga” normer, som underförstått ses som överlägsna, är något som feministisk 
kritik beskriver som fallocentrism, det vill säga manliga maktstrukturer. Detta resulterar 
i att kvinnliga gestalter med inslag av maskulina drag ofta tvingas tillbaka till kvinnliga 
beteendenormer. Kort sagt; flickor krymper medan pojkar växer. Enligt författaren 
förekommer diskussioner med jämna mellanrum angående huvudrollinnehavarens 
traditionella genusroll och det har hänt att barnboksförfattare har bytt kön på sina 
figurer i kommande bok. 
 
Om flickor uppför och beter sig som pojkar samt sätts in i en typisk pojkaktig miljö, kan 
det kallas för ”a hero in drag” (Nikolajeva 2004, s. 133). I en del barnböcker uppfattas 
personerna som genus-neutrala på så sätt att deras biologiska kön inte är avgörande för 
händelseförloppet. Dock kan det konstateras att vi har olika förväntningar på flickors 
och pojkars beteende. Pippi Långstrumps uppförande skulle fortfarande antagligen inte 
upplevas lika utmanande om hon hade varit en pojke (ibid., s. 132).  
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2.2 Tidigare forskning rörande svenska bilderböcker ur ett 
genusperspektiv 
 
I början på 60-talet introducerar sociologen Rita Liljeström och litteraturhistorikern Kari 
Skjønsberg en feministisk litteraturkritik av barnlitteraturen. De uppmärksammar att 
skönlitteraturen för barn innehåller för få alternativa rollförebilder och tjänar som dåliga 
föredömen. Den feministiska kritiken har som sin huvudpunkt att det är i de sociala 
sammanhangen som könsmönstren formas. Det är traditionens starka band som leder in 
flickors och pojkars uppmärksamhet mot olika företeelser och ting. Flickor inriktas mot 
hemmet, tryggheten och intimitet medan pojkar förknippas med äventyr, initiativ och 
prestation. Yrkesmässigt ges många fler identitetsmöjligheter för pojkarna än för 
flickorna och detta leder till olika mål i livet (Toijer-Nilsson 1978 s. 7, 12f.).  
 
I artikeln Det skall böjas i tid…diskuterar Liljeström, sedermera professor i sociologi 
vid Göteborgs universitet, vilka klichéer och attityder som kännetecknas i de böcker 
som riktar sig till de riktigt små barnen. Liljeström syftar i sitt uttalande på de så 
omtalade rosa respektive blå pekböckerna, utgivna av Svensk läraretidnings förlag Saga 
(1962, s. 8f.). Ying Toijer-Nilsson, sedermera filosofie doktor i litteraturvetenskap, 
instämmer i kritiken och menar att dessa två pekböcker utgör ett lågvattenmärke vad 
gäller bilderbokens stereotypa könsroller (1985, s. 99). Ett annat exempel på 
könsstereotypt beteende i bilderboken är den kända och alltjämt populära 
Tomtebobarnen av Elsa Beskow, utgiven 1910. Far skildras som stor, stark, modig och 
aggressiv och mor som blid, rar och mjuk. Barnen framställs som glada, snälla, lydiga 
och läraktiga och alla har skilda sysslor. Gemenskapen i hemmet är starkt hierarkisk – 
allt enligt Werkmäster (1976, s. 86ff.). Efter en snabb och enkel kontroll i Gotlib, 
katalogen för folkbiblioteken i Göteborg (2006-11-10), kan det konstateras att 
Tomtebobarnen återfinns i många exemplar och är flitigt utlånad. 
 
Tomtebobarnen är ett exempel på hur det kan se ut i en enskild bok men det är ingen 
isolerad händelse; det förekommer även större strömningar i ett samhälle och det visar 
Ying Toijer-Nilsson i sin undersökning. ”Att spåra upp ett kvinnoperspektiv i 
bilderböckerna innebär i regel att följa kvinnosakens utveckling mot allt tydligare 
profilering” (1985, s. 99). Detta uttalande gör Toijer-Nilsson, när hon, ur ett 
genusperspektiv, utför en omfattande genomgång av antalet bilderböcker – ca 170 
stycken utgivna under drygt 100 år. Det finns en tradition att beskriva flickorna som 
yrhättor där de tillåts att vara busiga och framåt för att sedan tämjas och kuvas. Toijer-
Nilsson konstaterar att en radikal förändring av yrhätteflickan inträffar i och med Pippi 
Långstrumps inträde i bilderboksformat år 1947 (ibid., s. 110ff.). Inga uppföranderegler 
biter på Pippi – hon är unik i sitt slag – men i många andra sammanhang blir flickors 
roll ofta reducerade till känslomässiga relationer och forskaren efterlyser fler 
yrkesidentiteter, okonventionella sådana, både för pojkar och flickor (Toijer-Nilsson 
1978, s. 239).  
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Ett annat synbart tema är att, före år 1965, har mamman en framträdande roll medan 
pappan är mer osynlig i bilderböckerna. Modersidealet, som framhävs, är i huvudsak 
centrerat till hemmet med mamma/barn som norm. Ett vanligt förekommande motiv i 
böckerna är att, vid barnets hemkomst, återvända till mammans trygga famn. 
Beträffande yrkesarbetande kvinnor avspeglas inte detta i någon form i böckerna, med 
undantag av bondmoran, och Toijer-Nilsson kopplar detta fenomen samman med 
dåtidens samhälle som hade ringa intresse för kvinnors förvärvsarbete (ibid., s. 109). 
”...det är viktigt, att böcker speglar också nya ideal i samhället, och ger fler alternativ än 
de traditionella” (Toijer-Nilsson 1978, s. 8) och forskaren anser att barn får mycket 
kunskap om omvärlden genom barnböckerna; dessa kan medverka till att människor 
fostras.  
 
I takt med att könsrolls- och jämställdhetsfrågorna börjar diskuteras på 60- och 70-talen 
tar medvetna barnboksförfattare avstånd från stereotypa könsrollsmönster i 
bilderböckerna (Toijer-Nilsson 1985, s. 110ff.). ”Under 60-talet började författarna 
debattera könsroller. På 70-talet skrev feministerna barnböcker” (Toijer-Nilsson 1978, s. 
8). Följden av detta blir att framför allt flickornas värld kommer att vidgas beträffande 
både intressen och yrkesval. Nya familjetyper, icke-traditionella flick/kvinno- och 
pojk/mansroller uppstår i hem och i samhälle. Självfallet finns det under samma tid 
bilderboksförfattare som skildrar samma gamla traditionella könsroller. På 70-talet 
förekommer det även utgivning av debattböcker i bilderboksformat som kan ligga till 
grund för samtal kring könsroller. Mammor som revolterar mot traditionell mammaroll, 
daghemsfrågan et cetera är andra teman i tiden som blir aktuella vid denna tidpunkt 
(Toijer-Nilsson 1985, s. 110ff.). Avslutningsvis konstaterar forskaren att 
könsrollsdebattens utveckling och skärpning sätter spår i barnlitteraturen, men att det 
vore önskvärt med en större bredd i ämnesval och handling. 
 
Studier av bilderböcker i nutid görs av Lena Kåreland, professor i svenska vid Uppsala 
universitet. Hon är redaktör för antologin Modig och stark – eller ligga lågt. 
Skönlitteratur och genus i skola och förskola (2005). I avsnittet Frihet eller närhet? Om 
Benny och Malla analyserar Kåreland fyra bilderböcker ur ett genusperspektiv och där 
huvudrollerna i samtliga böcker innehas av en förmänskligad pojk- respektive flickgris. 
Två av böckerna, Nämen Benny och Malla handlar, blir Augustnominerade och har 
därigenom fått uppmärksamhet utöver det vanliga vilket medför att de når ut till en 
större publik (s. 25f.). Kårelands analys ger oss inspiration till den analys av 
bilderböcker som vi kommer att göra.  
 
Beträffande grisbarnens könsidentitet så byggs de upp på skilda sätt, konstaterar 
författaren. Benny vill ha det på sitt sätt och bryr sig inte om sin mammas önskemål. 
Han är busig, trotsig samt självständig och han rör sig både kvickare och längre bort i 
omgivningen än Malla. Han undersöker tillvaron på egen hand. Malla är däremot 
relationsinriktad och identifierar sig med mormodern. Hon anpassar sig efter henne och 
visar inga tecken på att vilja protestera. Angående Benny och Mallas emotionella 
beteende skiljer de sig markant åt. Benny är mer arg än rädd och uppvisar inget behov 
av att vilja tröstas och hans känslouttryck är betydligt mer kontrollerade än Mallas. 
Malla gråter och blir tröstad och hon visar upp ett bredare känsloregister som ger 
uttryck för både ängslan, osäkerhet, stolthet, förväntan och glädje (Kåreland 2005, s. 
35ff.). 
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De färgmässiga skillnaderna i böckerna Nämen Benny och Malla handlar kan även 
relateras till genus. I boken om Benny är färgerna skarpa och distinkta, generellt sett, 
vilket framhåller det rebelliska och smått aggressiva draget hos Benny. Personerna är 
återgivna med tydliga konturer som därmed framträder mer påtagligt och linjerna är, i 
allmänhet, raka och kraftigt markerade. I Malla handlar är konturerna formmässigt 
runda och mjuka och flyter ihop. Färgåtergivningen är pastellaktig med milt gula och 
gröna nyanser vilket understryker det ”kvinnligt veka och ljuvt flickaktiga” (Kåreland 
2005, s. 48). Beträffande när i tiden böckernas handling utspelar sig påträffas det i 
Benny-böckerna datorer, mobiltelefon och parabol. I böckerna om Malla finns vaga 
tecken på 50-talet som tidsangivelse beträffande rekvisitan (ibid., s. 49).  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att det inte finns några exempel på 
gränsöverskridande av genusnormer i någon av de fyra bilderböckerna (med undantag 
av en mindre händelse). Symboliskt intar grisbarnen helt skilda positioner och som 
Kåreland uttrycker det, ”Malla skapar sig till ett kvinnligt anpassligt objekt, Benny till 
ett självständigt subjekt” (Kåreland 2005, s. 51). Hon menar att bilderböckerna, med 
avseende på grisbarnens genusmönster, kan tolkas utifrån ett maktperspektiv där 
grispojken är i kontroll av situationen och att grisflickan anpassar sig mer till 
omgivningen. Kåreland formulerar det kärnfullt ”Manlighet formas genom lek och 
genom ett hävdande av suveränitet och autonomi i enlighet med den manliga 
dominansens paternalism” (Kåreland 2005, s. 51). 
 
Efter att ha gjort en genomgång angående genusroller i svenska bilderböcker kan det 
konstateras att den diskussion rörande denna litteratur som inleds på 60-talet fortfarande 
är aktuell. Vi kommer nu att övergå till de engelskspråkiga studierna angående 
prisvinnande och hedersomnämnda barnböcker som genomförts.  
 

2.3 Tidigare forskning om genus i prisvinnande bilderböcker 
 
För att få ett bredare forskningsmaterial fokuserar vi i detta kapitel på forskning rörande 
Caldecott-medaljen eftersom den är närstående och uppmärksammar de genusfrågor vi 
tar upp i denna uppsats, om än i en större omfattning. I korthet, så undersöker forskarna 
hur flickor och pojkar porträtteras. Människors historier, berättelser och sedermera 
böcker är medel för att förmedla kulturella värderingar och förklaringar. De kan, i bästa 
fall, tjäna som utmanande, påhittiga och bidragande till barnens fantasi men exempel på 
motsatsen kan också förekomma vilket studien av Lenore J. Weitzman et al. visar. 
Denna undersökning var banbrytande när den publicerades och har fått flera efterföljare. 
Här kommer vi att behandla några av dem.  
 
När det gäller forskning rörande genusroller i prisvinnande barn- och bilderböcker intar 
en studie – gjord av sociologiprofessorn vid University of California, Lenore J. 
Weitzman et al. – en speciell position. Den har som namn Sex-Role Socialization in 
Picture Books for Preschool Children och publiceras 1972. De böcker som analyseras 
är de som har vunnit Caldecottpriset samt fått hedersomnämnande under åren 1967 till 
1971, sammanlagt 18 böcker. Weitzman et al. är några av de första forskarna som visar 
på stor ojämlikhet i framställningen av flickor och pojkar. Studien är konstruerad så att 
bild och text analyseras ur olika genusaspekter såsom illustrationer, titel, förekomst av  
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manliga och kvinnliga karaktärer och vilken roll de har, hur historia byggs upp samt hur 
mödrar och fäder porträtteras.  
 
De resultat som nås i studien är nedslående om det ses ur flickornas perspektiv. 
Generellt kan sägas att det är pojkarna som dominerar. Pojkar är de mest framträdande i 
illustrationerna. De är elva gånger mer förekommande på bild än flickor. I titlarna 
dominerar pojkarna med proportionen 8:1 och i en tredjedel av böckerna förekommer 
inga flickor alls (Weitzman, s. 1129)! Det är pojkarnas äventyr, skilda aktiviteter och 
handlingar som beskrivs, ”The male central character engage in many exciting and 
heroic adventures which emphasize their cleverness” (Weitzman 1972, s. 1131). Inte 
sällan är pojkarna de som företar räddningsaktioner och undsätter flickor eller hjälplösa 
djur. Vidare är det ofta en bild av pojkars sammansvetsade kamratskap som förmedlas 
(ibid., s. 1135). Då flickor förekommer är det ofta i mindre viktiga roller, de är mer 
passiva och inte alls så iögonfallande samt – i de fall de tar plats – har de traditionellt 
kvinnliga sysslor inomhus såsom att hjälpa till med hushållssysslor, ”While girls serve, 
boys lead” (Weitzman 1972, s. 1134). Den bild som förmedlas av flickors aktiviteter är 
alltså begränsad och vidare är de ofta kringskurna på grund av att de inte heller bör 
smutsa ner sig. Författarna slår också fast att flickornas roller ofta definieras i relation 
till de pojkar eller män de har kring sig (ibid., s. 1132ff.). 
 
Weitzman et al. konstaterar, efter sin analys, att det vore önskvärt med en mer varierad 
bild av flickor och deras aktiviteter. Dessa skulle kunna tjäna som mer positiva mönster 
i förmedlingen av bilder av en flickas potential på det fysiska, intellektuella, kreativa 
och känslomässiga planet. Dessutom menar författarna att det rent av är skadligt med 
den snäva och stereotypa syn som historierna i böckerna förmedlar, ”The simplified and 
stereotyped images in these books present such a narrow view of reality that they must 
violate the child’s own knowledge of a rich and complex world” (Weitzman 1972, 
s.1148).  
 
En studie som relaterar till Weitzman et al. är Sex Role stereotyping in Preschool 
Children’s Picture Books publicerad 1981, av Richard Kolbe och Joseph C. La Voie, 
båda verksamma vid University of Nebraska. De väljer ut Caldecott-vinnare och 
hedersomnämnda bilderböcker under perioden 1972 till 1979 på samma sätt som 
Weizman et al. och använder också deras metod; det blir sammanlagt 19 böcker. 
Gällande förekomsten av flickor på bilderna är situationen förändrad sedan Weitzmans 
undersökning; pojkarna förekommer nu på dubbelt så många bilder till skillnad från 
Weitzmans studie där pojkarna förekom cirka tio gånger så ofta.  
 
När det förekommer djur i huvudrollen är det nästan tre gånger så vanligt att djuret är en 
pojke. Även de historier som inte hade någon kvinnlig roll är färre jämfört med 
Weitzman-undersökningen, i det här fallet två stycken. Vidare, i tre av böckerna handlar 
historien om en flicka. Kolbe och La Voie konstaterar att det stela rollbeteende som 
beskrivs i Weitzmans studie består och de karaktärsdrag som pojkarna och flickorna 
tillskrivs fortfarande följer ett stereotypt mönster. Flickorna beskrivs i nästan alla böcker 
som passiva och beroende. Fortfarande porträtteras således pojkarna som aktiva, 
initiativrika och förekommer utomhus i en klar majoritet av böckerna; flickorna 
förekommer inomhus i en tredjedel av böckerna (ibid., s. 371). Författarna kommer 
också fram till att barn blir påverkade av vad de läser och om det framställs stereotypa 
könsroller kommer detta att påverka barns beteende. 



 

   19 

 
 Therefore, young children who read books similar to those who 
 are sampled here are likely to encounter those pictures of females  
 and female characters but their roles continue to be expressive  

non significant, and stereotyped. 
   (Kolbe & La Voie 1981, s. 373) 
 
År 1993 publiceras en studie där undersökningsmaterialet spänner över en längre tid, 
den benämns Gender Role Stereotyping in Children’s Literature: An Update och görs 
av Kortenhaus och Demarest. Författarna är båda forskare vid Monmouth University i 
New Jersey och deras undersökning går ut på att göra om och jämföra med tidigare 
gjorda studier. I arbetet ingår att undersöka och jämföra Caldecott-prisbelönta 
bilderböcker, fem från varje årtionde mellan 1940 och 1990, sammanlagt 25 stycken. 
Målet är att undersöka om stereotypa genussrollsmönster fortfarande består. Forskarna 
gör en innehållsanalys och undersöker flickors och pojkars förekomst i titlarna, på 
bilderna och i centrala roller samt om djur förekommer i form av kvinnligt eller manligt 
kön (s. 222).  
 
Efter att ha granskat det utvalda materialet kommer forskarna fram till att förekomsten 
av flickor i huvudrollen har ökat under de senare årtiondena och börjar närma sig 
hälften–hälften. Men då det gäller vilka roller och egenskaper pojkar och flickor har ser 
bilden, likt tidigare nämnda undersökningar, fortfarande mörk ut. De genusstereotypa 
mönstren håller fortfarande i sig. Pojkar beskrivs som mycket mer självständiga och 
driftiga i sina karaktärer medan flickor beskrivs som passiva och beroende. Vidare hade 
flickorna mycket mer vårdande roller där de ofta vaktar över och tar hand om 
exempelvis djur eller småsyskon eller liknande (Kortenhaus & Demarest, s. 230).  
 
I de berättelser som skildrar pojkar och flickor tillsammans dominerar ofta pojkarna och 
de är initiativrika medan flickorna ses som mer hjälplösa, inkompetenta och 
overksamma. Pojkar beskrivs tre gånger så ofta i lek och aktiviteter utomhus och de 
löser problem mycket oftare än flickor. Flickorna däremot hamnar ofta i problem som 
kräver hjälp av en pojke eller man för att lösas. Detta gäller också i de fall då en flicka 
har huvudrollen. I dessa situationer innebär det inte sällan att hon ändå behöver hjälp 
utifrån för att lösa ett problem. Denna hjälp kommer ofta från en äldre pojke eller man. 
Kortenhaus och Demarest menar att barnböckernas beskrivningar sänder starka budskap 
om de olika roller som pojkar och flickor kan ha, ”These characterizations provide 
children with a strong message as to the gender appropriateness of active and passive 
roles” (1993, s. 230).  
 
Författarna konstaterar alltså att – även om det har skett förändringar – uppvisar de 
utvalda barnböckerna ofta genusstereotypa mönster och de efterlyser en mer 
flerdimensionell framställning med en mer varierad repertoar gällande flickors och 
pojkars framställning. Framför allt önskar de en mer skiftande beskrivning av flickor  
och kvinnor där de är mer aktiva, skapande och initiativrika; det är författarnas ansvar 
att vara uppmärksamma på detta och skapa mer inspirerande barn- och bilderböcker 
(ibid., s. 231). 
 
Peggy Albers verksam vid Indiana University, publicerar 1996 en undersökning av tolv 
prisvinnande Caldecottböcker. I sin studie Issues of Representation: Caldecott Gold 
Medal Winners 1984–1995 granskar hon hur ofta flickor respektive pojkar förekommer  
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i text, på bild och på vilket sätt de skildras med avseende på karaktärsdrag samt vilka 
roller de oftast har.  
 
Beträffande förekomsten av flickor i texten finner Albers (1996, s. 272) att de återfinns i 
två tredjedelar av böckerna. När det handlar om flickornas förekomst på bilder påträffas 
de på knappt hälften av illustrationerna. Det innebär att pojkar är i klar majoritet i 
textsammanhang och nästan dubbelt så ofta förkommande på bild. I Albers 
undersökning visar det sig att det är endast i en tredjedel av böckerna som flickor 
innehar huvudrollen. I dessa böcker tillskrivs de traditionella karaktärsdrag såsom 
uppoffrande, glada, vårdande och hjälpsamma. Dessa karaktärsdrag ses som ”normala” 
och ”naturliga” – flickor uppför sig som de förmodas göra. Pojkarnas liv är ofta fyllda 
med äventyr – inte sällan förekommer de som beskyddare. Forskaren menar att dessa 
böcker bekräftar den stereotypa bilden av respektive kön som ”normalt”. Albers studie 
visar på traditionella genusroller; ett resultat likt Weitzman et al., Kolbe och La Voie 
samt Kortenhaus och Demarest. Vidare tilldelas ofta flickor rollen som dotter eller 
prinsessa och när det gäller pojkarnas rollfigurer nämns de som exempelvis detektiv 
samt uppfinnare (ibid., s. 273). Forskaren konstaterar att i läsningen av böckerna blir 
hon aldrig utmanad att tänka annorlunda och att böckerna understödjer den traditionella 
synen på respektive köns egenskaper och göranden. Vidare frågar hon sig om frånvaron 
av flickor i böcker som utnämns som ”de bästa” påverkar deras syn på sig själva. Är 
flickors liv inte så viktigt att berättas om (ibid., s. 269)? 
 
Eftersom vi inte finner forskning gällande Caldecott-priset som rör slutet av 90-talet 
behöver vi bredda fältet och inkluderar härmed också en undersökning som behandlar 
prisbelönta och hedersomnämnda böcker, så kallade Notable Books. Angela M. Gooden 
och Mark Gooden verksamma vid Ohio State University och vid University of 
Cincinnati gör en studie vid namn Gender Representation in Notable Children’s Picture 
Books: 1995–1999, (2001). De undersöker 83 bilderböcker. Notable Children’s Picture 
Books är en lista med prisbelönta böcker sammanställd av the Association of Library 
Service to Children (ALSC), underavdelning till American Library Association (ALA), 
och skulle kunna sägas vara en kvalitetsmärkning av böcker (ibid., s. 93). Här ingår 
även Caldecott-priset. Gooden och Gooden menar likt de andra forskarna att barn- och 
bilderböcker är viktiga redskap då det gäller förmedlandet av värderingar och normer 
till den uppväxande generationen. Forskarna betonar att det är skadligt för små barn att 
läsa litteratur som framställer flickor och pojkar på ett stereotypt sätt, vilket också 
Weitzman et al. hävdar (ibid., s. 91). 
 
Undersökningen består av en innehållsanalys ur ett genusperspektiv med avseende på 
bland annat huvudroller och förekomst i illustrationer. Resultatet av undersökningen ger 
att flickor spelar en mer framträdande roll, både med avseende på hur de framställs i 
huvudroller samt hur ofta de återfinns i illustrationerna, dock överväger pojkarna något 
(ibid., s. 95). Gooden och Gooden kommer också fram till att det finns mer att göra för 
att ytterligare utjämna genusskillnader, ”Overall, the present findings suggest that the 
prevalence of gender stereotypes decreased slightly but the stereotyped images of 
females are still significant in Notable Children’s picture books” (2001, s. 96). Roger 
Clark, professor i sociologi vid Rhode Island College, har, tillsammans med Pamela J. 
Keller, April Knights, Jennifer Nabar, Theil B. Ramsbey och Thomas Ramsbey, gjort en  
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senare studie som heter Let Me Draw You a Picture: Alternate and Changing Views of 
Gender in Award-Winning Picture Books for Children (2007). Denna studie är bred och 
behandlar flera priser, däribland Caldecottmedaljen, och går från 1960-talet till år 2004. 
De bilderböcker som är aktuella för Caldecottpriset är etthundranio stycken (s. 34). 
Clark et al. undersöker hur många figurer av kvinnligt kön som bland annat förekommer 
i illustrationerna dels med avseende på bild, dels med avseende på huvudrollsinnehav 
samt vilka karaktärsdrag de tillskrivs. Författarna visar, i motsats till övriga forskare, att 
det inte alltid är en rätlinjig utveckling där flickor får mer plats och att 
stereotypiseringen minskar över tid. ”In fact, if the visibility of female characters may 
be described as following a curvalinear pattern during the decades under study, the level 
of gender stereotyping may be too” (Clark et al. 2007, s. 18). 
 
För att komplettera tidigare behandlad forskning väljer vi att fokusera på de resultat 
författarna kommer fram till gällande början av 2000-talet (tjugoen böcker). Resultaten 
här visar på en försämring vad gäller flickors synlighet jämfört med alla tidigare 
årtionden. ”The low point of female visibility in Caldecott Medal and honor books 
seems to have been achieved in the current decade!” (Clark et al. 2007, s. 17). Enligt 
Clark et al. minskar tydligt antalet böcker som har en kvinnlig huvudfigur från 1990-
talet till början av 2000-talet. Då djur innehar huvudrollen bryter Clark et al.:s studie 
mot de resultat publicerade tidigare av Kolbe och La Voie. I motsats till dessa forskare 
kommer Clark et al. fram till att det förekommer fler djur av kvinnligt kön under det 
tidiga 2000-talet, cirka en tredjedel av bilderböckerna (ibid).  
 
Rörande flickors och pojkars karaktärsdrag visar det sig att dessa också följer ett 
fluktuerande mönster där flickors och pojkars beteende liknar varandra i början av 60-
talet. Efter detta följer en period av ökad stereotypisering under 70- och 80-talen. De 
stela genusmönstren minskar sedan under 90-talet och under det tidiga 2000-talet finns 
det till och med exempel på att flickor och pojkar tillskrivs omvända traditionella 
egenskaper. Författarna diskuterar huruvida det finns ett samband mellan den rådande 
diskussionen rörande kvinnors ställning i samhället och den litteratur som publiceras. 
Clark läger fram en teori som visar, något förvånande, att ju mer kvinnors villkor 
diskuteras i samhället desto mindre blir flickorna synliga i Caldecott-medaljens 
bilderböcker men stereotypiseringen minskar dock. ”…that female visibility in picture 
books declines when women’s roles, in particular, are being challenged and that gender 
stereotyping declines during such periods as well” (Clark et al. 2007, s. 25). Hur 
litteraturen speglar samhället kommer vi att behandla i nästa kapitel i detta arbete. 
 
För att sammanfatta de olika resultaten från ett flertal studier visar det sig att det 
fortfarande förmedlas stela mönster med avseende på genus i böcker som riktar sig till 
små barn, även om det har blivit något bättre på senare år. Flickorna förekommer ännu 
inte som huvudrollsinnehavare i hälften av bilderböckerna och vidare inte heller i 
hälften av illustrationerna. Det står också klart att de egenskaper som tillskrivs både 
flickor och pojkar fortfarande följer ett stereotypt mönster. Detta gäller också för de 
aktiviteter flickor respektive pojkar engagerar sig i. De flesta av författarna konstaterar 
också att detta är skadligt för barnen med dessa rigida strukturer. Frågan är hur det ser 
ut i de utvalda böckerna – från svenska bokjuryn år 2005 – vilka kommer att undersökas 
i detta arbete? Kommer vi att kunna skönja ett liknande mönster av stereotypiskt 
beteende och egenskaper?  
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3. TEORI 
 
I denna uppsats avser vi att göra en analys av bilderböcker ur ett genusperspektiv. I 
denna process använder vi oss av teorier om genus eftersom vår analys har en 
maktaspekt som utgångspunkt. Vi stödjer oss på Yvonne Hirdmans teorier rörande 
genussystem samt Ylva Elvin-Nowak och Heléne Thomssons tankegångar som kan 
sammanfattas i begreppet att göra kön, vilket är en process som ständigt pågår. Kärnan i 
deras teorier består av att mannen ses som norm, han har mer inflytande och är därmed 
överordnad kvinnan. Genussystemet bygger också på en isärhållning och ett 
motsatsförhållande mellan könen. Vidare behandlar vi begreppet genus samt går igenom 
några genusrelaterade termer. 
 
Eftersom detta arbete behandlar hur flickor och pojkar gestaltas i bilderböcker utgår vi 
ifrån att denna form av böcker också är en del av samhället som all annan skönlitteratur. 
Av den anledningen anser vi att det är av intresse att se hur de strömningar som finns i 
samhället också kan påverka denna del av litteraturen. Därmed är vi inne på 
litteratursociologi. Enligt den norske litteraturforskaren Arild Linneberg (1997, s. 41) 
handlar detta ämne om förhållandet mellan samhälle och litteratur och han formulerar 
frågan ”På vilket sätt speglar litteraturen samhället?” (1997, s. 43). Inom denna 
disciplin återfinns även biblioteks- och informationsvetenskap. I vårt ämnesval är 
litteratursociologin kopplat till litteraturen i samhället vilket innebär föreställningen om 
att litteraturen speglar, reflekterar och avbildar, på olika sätt, samhället i stort. Inom 
detta perspektiv existerar också en kontrollteoretisk uppfattning vilket innebär att 
”Litteraturen framstår då istället som ett ideologiskt vapen med uppgift att legitimera en 
viss ordning. Litteraturen blir något som kommer i efterhand och som äger en potentiell 
förmåga att ge ökad tyngd åt en bestämd uppsättning värden eller normsystem.” (Hård 
af Segerstad 1974, s. 104). Det normsystem vi anknyter till är frågan om genussystem 
med en uppdelning mellan kvinnor/kvinnligt, män/manligt och en genusordning av 
över- och underordning som våra teoretiker företräder. Vår slutsats är att detta leder till 
en syn där även så oskyldig litteratur som bilderböcker också är fångad i en viss 
samhällsordning.  
 
Att se på en del av skönlitteraturen, och då bilderböcker, utifrån en genusteoretisk 
utgångspunkt är ett sätt att anknyta till ett litteratursociologiskt perspektiv. Bland andra, 
är just frågor rörande genus en av de teoribildningar som till stor del har påverkat 
litteratursociologin under senare år (Svedjedal 1997, s. 77). Detta leder oss in på 
begreppet genus och föranleder en närmare granskning.  
 

3.1 Genusteoretiska perspektiv 
 
Eftersom de grundläggande resonemangen i denna uppsats bygger på begreppet genus 
kan det vara fruktsamt att kort gå igenom vad detta innebär men först en genomgång av 
några genusteoretiska begrepp.  
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3.1.1 Genusrelaterade begrepp 
 
Eftersom det här arbetet har en genusteoretisk utgångspunkt kommer det väl till pass att 
behandla ett antal genusteoretiska begrepp som ofta återkommer. 
 
Genus:  
Inom begreppet genus behandlas det som vi i samhället relaterar till könen. Frågor kan 
ställas, vem räknas som kvinna eller man, varför görs dessa indelningar och vad får de 
för följder? Genus ses som en princip för kulturell kategorisering och berör således den 
sociala konstruktionen av kön. Alltså är genus inte något naturgivet som bara finns utan 
får i olika mycket skiftande konsekvenser i olika samhällen och kulturer. Inom 
genusbegreppet ryms en problematisering av det som har med kön att göra, även det 
som ses som självklart och förutbestämt (Thurén 2003, s. 11). 
 
Kön:  
Kön relaterar egentligen till det biologiskt givna eller naturliga i motsats till det 
konstruerade. Begreppet kön är dock mer komplicerat än så för det används fortfarande 
i en vidare bemärkelse och kan för många alltjämt vara en synonym för genus. Thurén 
beskriver ”… för åter andra är det en beteckning inom den genusordning som råder här, 
alltså ett vardagsord, inte ett begrepp att använda i vetenskapligt arbete. För somliga 
genusforskare är det en restkategori, något oåtkomligt, något givet och naturligt som 
antas finnas men som är omöjligt att tala om, för i samma ögonblick man gör det blir det 
till genus” (2003, s. 18).  
 
Genussystem och könsmaktssystem:  
Ett genussystem är en social struktur som berör olika föreställningar, förväntningar, 
fenomen och processer som rör kön; dessa samverkar och bildar ett övergripande 
mönster, ett system. Ett genussystem är alltså en ordningsstruktur av kön och betecknar 
genusaspekterna av ett samhälle. Ett genussystem bygger på två grundläggande 
principer, dikotomi (isärhållning) och hierarki (se vidare förklaring av dessa begrepp) 
(Hirdman 1988, s. 51). Det finns också en något äldre benämning för genussystem som 
fortfarande används och det är könsmaktssystem som relaterar till ovanstående 
genussystem. De som föredrar att använda kön (som synonym till genus) brukar kalla 
helheten för könsmaktsordning. Termen könsordning förekommer också. De tre är alltså 
liktydiga (Statistiska Centralbyrån 2006, s. 13; Elvin-Nowak & Thomsson 2003, s. 43; 
Thurén 2003, s. 18). 
 
Dikotomisering:  
Dikotomisering innebär en uppdelning mellan kvinnor/det kvinnliga och män/det 
manliga och de ses som varandras motpoler; ett motsatsförhållande och 
kontrastförhållande uppstår (Hirdman 1988, s. 51ff.). Ett enkelt exempel på 
dikotomisering är begreppet det motsatta könet, som de flesta antagligen stött på och 
känner till. 
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Isärhållning:  
Isärhållning innebär perspektivet att kvinnor som grupp och män som grupp hålls isär 
och inte bör blandas. Isärhållandets lag existerar överallt, både på ett fysiskt och 
psykiskt plan, samt binder könen till att vara på olika platser, utföra olika sysslor och ha 
skilda egenskaper. Idéer om manligt och kvinnligt finns också i arbetsdelningen mellan 
könen; detta är själva isärhållningens grunduttryck (Hirdman, 1988, s. 51f.).  
 
Över/underordning, hierarki och män som norm:  
Ur ett genusperspektiv finns ett socialt system, en ordning i samhället där ojämlika 
maktförhållanden mellan könen upprätthålls, en hierarki vidmakthålls där kvinnan/det 
kvinnliga är underordnad och mannen/det manliga är överordnad. Detta leder till en 
segregering samt en legitimering av den manliga överordningen (Hirdman 1988, s. 
51f.) Män ses som norm, det allmängiltiga och blir det normala (ibid., s. 51f.; 
Statistiska Centralbyrån 2006, s. 13). 
 
Genuskontrakt: 
I och med att det finns en genusordning i ett samhälle med tillhörande isärhållning och 
hierarki förekommer det också genuskontrakt vilket innebär att förhållandena och 
relationerna regleras. Detta ”kontrakt” visar sig också bestå av mycket konkreta 
förställningar om hur könen skall uppträda gentemot varandra på många olika plan, från 
den mer individuella situationen till det mer övergripande. I och med genuskontrakten 
kan ordningen bestå och legitimeras. Vidare sker inte en förhandling av 
genuskontrakten mellan två jämbördiga parter utan de definieras av den som har makt 
(Hirdman 1988, s. 54). 
 

3.1.2 Om genus 
 
Under 1970, 80-talen, i det som då kallas kvinnoforskning framträder ett 
genusperspektiv som fokuserar på relationerna mellan kvinnor och män, inte bara på 
kvinnors situation. Britt-Marie Thurén, socialantropolog vid universitetet i Göteborg, 
beskriver att genus är en bra ”paraplyterm” och under denna ryms också forskning och 
företeelser som berör kvinnor såväl som män (2003, s. 17). Genusforskning visar att, 
även om det – biologiskt sett – finns två kön som kan producera en avkomma, är 
verkligheten mer komplicerad och det är hur vi tänker och gör konstruktioner kring 
begreppen kvinna och man som – ur genussynpunkt – är intressant. Forskare inom detta 
område undersöker alltså hur vi formar, definierar och skapar det vi, i vardagslag, kallar 
för kön.  
 
För att komma bort från den ensidiga bilden av att det finns något universellt kvinnligt 
och universellt manligt som grundar sig i rent biologiska skillnader med naturgivna 
oföränderliga förutsättningar kan det vara mer fruktsamt att ha ett konstruktivistiskt 
perspektiv. Ett sådant perspektiv innebär att ”… vi människor själva skapar, bygger, 
konstruerar det som vi uppfattar som kvinnligt och manligt” (Thurén & Sundman 1997, 
s. 12). Vidare utesluts inte betraktelsesättet att det finns kategorierna kvinnor och män, 
men vad det innebär att tillhöra respektive grupp granskas på mer ingående sätt.  
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Genusforskare förnekar inte det materiella, det biologiska, men vi problematiserar 
allt som har med kön att göra, inklusive det som i vår kultur brukar ses som givet. … 
Även uppfattningar om kroppen, till exempel biologiska beskrivningar av 
människokroppen, är uppfattningar, det vill säga kulturella skapelser. 

    (Thurén 2003, s 11)  
 
Det som ses som genus (kön) blir inte som något, av naturen givet, utan blir en struktur, 
en grund för social organisation samt olika slags kategoriseringar. Denna utgångspunkt 
ger också möjlighet till påverkan och utrymme för förändringar av de sätt vi formar och 
tillskriver, individer och grupper, egenskaper. Här är det av vikt att poängtera att det 
inte är de biologiska skillnaderna mellan könen i sig som blir några former av genus 
utan det är hur dessa skillnader kommer till uttryck.  
 

Genus är en princip som gör att vi i vår kultur, här och nu, anser att det finns två 
sorters människor, vi kallar dem för kvinnor och män och vi tillskriver dem vissa 
egenskaper, som vi kallar för kvinnliga och manliga, egenskaper som vi kan 
överföra metaforiskt på andra ting, som färger eller yrken. På andra platser, vid 
andra tidpunkter, görs andra ting med genus.  

    (Thurén 2003, s. 11) 
 
Enligt Hirdman samt Elvin-Nowak och Thomsson handlar det också om fördelning av 
resurser, makt, arbetssysslor, tillskrivandet av egenskaper et cetera. Det finns alltså ett 
maktperspektiv inom genusteorin och kategoriseringen av genus kan se väldigt olika ut i 
olika kulturer; genus är ett perspektiv som hänföras till stora delar av mänskligt liv och 
begreppet relaterar till den genusordning som finns i ett samhälle (Elvin-Nowak & 
Thomsson 2003, s. 35f.; Hirdman 2003, s. 12).  Det finns alltså ingen självklar koppling 
mellan det vi benämner genus och det vi ser som kön; detta är det grundläggande temat i 
konstruktivismen och genusteori (Thurén 2003, s. 11, 57).  
 
Det kan konstateras att det finns ett flertal benämningar för de olika roller som män och 
kvinnor kan tänkas ha, dessa roller kan uttryckas på olika sätt såsom könsroll, socialt 
kön, genus samt genusroll. Även om ambitionen är att använda ordet genus och 
genusroll i detta arbete kommer även ordet kön och könsroll att förekomma. Det beror 
på att författarna i källmaterialet också använder sig av olika benämningar. Det visar att 
begreppet kön fortfarande existerar som idé hos många individer i samhället. Thurén ser 
det som ett vardagsord som vi ofta använder för att beskriva den genusordning vi har 
(2003, s. 14). 
 

3.2 Genusteori 
 
Som teoretisk grund till våra frågeställningar och utformandet av analysmodell är det 
användbart att luta sig emot Yvonne Hirdmans tankar om genus. Hirdmans 
genustänkande är fortfarande aktuellt trots att idéerna lanserades för snart 20 års sedan. 
För att komplettera Hirdmans teoretiska resonemang har vi även valt Ylva Elvin-Nowak 
och Heléne Thomssons nyare tankegångar vilket innebär ett perspektiv som kan 
beskrivas som, Att göra kön, vilket också är titeln på deras bok som utgavs år 2003.  
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3.2.1 Teori enligt Yvonne Hirdman 
 
Yvonne Hirdman, professor i historia vid Stockholms universitet är en av de ledande 
profilerna vad gäller svensk genusforskning. I inledningen till sin artikel, Genussystemet 
– reflexioner kring kvinnors sociala underordning, publicerad första gången i 
Kvinnovetenskaplig tidskrift 1988, resonerar Hirdman bland annat om begreppet genus 
kontra könsroll. Hon anser att genus är en mer korrekt benämning än könsroller 
eftersom ordet könsroller ger en falsk föreställning om att kvinnor och män frivilligt 
väljer vissa roller och att de i princip kan frigöra sig ifrån dessa (1988, s. 50; 2003, s. 
11f.). Enligt Hirdman finns det i hela vårt samhälle en grundläggande ordningsstruktur 
av kön och varje människa som föds och växer upp är redan på förhand definierade som 
kvinna respektive man. Hon introducerar och formulerar ett begrepp som hon benämner 
genussystem. I nedanstående citat redogör Hirdman för sin teori om genussystem:  
 

Det ska förstås som en dynamisk struktur (system); en beteckning på ett nätverk av 
processer, fenomen, föreställningar och förväntningar, vilka genom sin interrelation 
ger upphov till ett slags mönstereffekter och regelbundenheter. Genussystemet är 
således en ordningsstruktur av kön. Denna grundläggande ordning är förutsättningen 
för andra sociala ordningar. Ordningen av människor i genus har blivit basen för de 
sociala, ekonomiska och politiska ordningarna.  

(1988, s. 51)  
 
Genus- och genussystembegreppet behövs också som en motkraft och som en 
uppgörelse med könsrollsbegreppet vilket är behäftat med en massa tvetydigheter. 
Vilken del avses då det talas om kön eller könsroll? Hirdman vill tydliggöra begreppen 
där genusfrågor är aktuella, ”Så vill jag att ett ord som genus ska förstås och användas, 
som ett ord som gör att vi ser det vi inte såg tidigare. Jag vill att man tack vare det 
begreppet ska kunna se hur människor formas och formar sig till Man och Kvinna” 
(Hirdman 2003, s. 11). Hirdman efterlyser alltså ett begrepp som tydliggör och sätter 
ljuset på maktordningen mellan kvinnor och män i olika samhällen, ”Poängen med att 
stjäla detta lingvistiska begrepp var att vi behövde ett ord för att återigen betona det 
feministiska credot, att bakom de fasta formerna ’kvinnor’ och ’män’ döljer sig 
prägling, fostran, tvång och underordning” (2003, s. 12). Genom begreppet genus är det 
lättare att ”frilägga befintliga mönster” (2003, s. 12) för det är först då något blir 
framdraget i ljuset som det går att göra en förändring och en befrielse från gamla 
tankestrukturer kan komma till stånd. Vidare anser Hirdman att det är viktigt att försöka 
förstå hur genussystemet reproduceras och hur det förändrar sig.  
 
Genussystemet utmärks och bärs upp av två grundläggande principer: dikotomin och 
hierarkin. Den ena principen är dikotomin, vilket betyder isärhållande och innebär att 
kvinnligt och manligt inte bör blandas. Isärhållandets lag existerar överallt – både med 
avseende på fysisk och psykisk ordning – och binder könen till exempelvis att vara på 
olika platser, utföra olika sysslor och ha skilda egenskaper. Vidare menar Hirdman att 
föreställningar om manligt och kvinnligt finns i arbetsdelningen mellan könen och detta 
är själva isärhållningens grunduttryck. Den andra principen är hierarkin, med mannen 
som norm för det normala och det allmängiltiga. Att vara man är lika med att vara 
normbärare, medan kvinnan är undantaget (1988, s. 51ff.). Enligt Hirdman handlar  
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rangordningen om en djupt kulturellt nedärvd självklarhet och exemplifierar med 
uttryck som ”människans sanna natur” och hänvisar även till Leonardo da Vincis 
omtalade teckning om alltings mått. Denna har en man i centrum (2003, s. 60). 
 
Isärhållandets princip är en förutsättning för och legitimering av hierarkin – den manliga 
normen – vilket resulterar i segregering och att kvinnan värderas lägre. Regleringen av 
förhållandena, relationen mellan könen fastställs av så kallade genuskontrakt vilka är 
mycket konkreta föreställningar i hur könen skall vara gentemot varandra på alla plan. 
Hirdman menar att genuskontraktet i detalj styr kvinnors och mäns tillvaro som 
exempelvis olika yttre attribut såsom kläder och frisyrer et cetera. Hon anser att 
genuskontrakten definieras av den som har makt, det vill säga mannen, och skapas inte 
mellan två jämnstarka parter. Däremot är kvinnan delaktig och medverkar till att 
upprätthålla kontrakten och därmed maktstrukturen. Dessa genuskontrakt existerar på 
tre olika nivåer från en kulturell nivå som har att göra med hur vi i samhället föreställer 
oss genusrollerna, till en mellannivå som berör arbetsdelning mellan könen och 
institutioner samt slutligen en mer enskild individnivå som handlar om inlärning och 
socialisering av vad som är accepterat. Hirdman redogör för dessa nivåer som här 
återges ordagrant:  
 

1. På den kulturella överlagringens nivå – de föreställningar som 
finns om hur relationerna mellan »man» och »kvinna» bör vara 
idealtypsrelationen. 
 

2. Denna abstrakta kategori förhindrar naturligtvis inte att det »finns» 
mycket konkreta genuskontrakt om könens interaktion på den 
sociala integrationsnivån, institutionernas, arbetsdelningens nivå. 
 

3. Inte heller, att de »existerar» på den tredje nivån, socialiseringens 
eller individnivån, där de ibland är så konkreta att de liknar riktiga 
äktenskapskontrakt. 

(Hirdman 1988, s. 54) 
 
Alla de tre planen är aktuella för ämnesvalet i denna uppsats. För det första speglar 
böckerna värderingar i den omgivande kulturen. De institutioner som kommer i fråga är 
de som förmedlar böckerna och möjliggör tillgång till bilderböckerna, det vill säga 
bibliotek, bokhandeln, förskolor et cetera. Slutligen är de aktuella böckerna en del av 
den uppfostran som ett barn ”utsätts för” på individnivå. Teorins kärna kan sägas vara 
genussystemets rådande genus- och maktstrukturer. Ett normsystem som enligt ett 
patriarkaliskt tänkande gör mannen till norm efter vilken kvinnan värderas. Hirdman 
sätter företeelser rörande genus i ett sammanhang, en kontext, och hon försöker att 
renodla genusmönster. Historien visar hur likartat tänkandet kring kön är och då främst 
gällande kvinnans villkor.  
 
Vi är medvetna om att det finns en risk att en genusordning byggd på skillnader 
bekräftas men vi anser ändå att det är en poäng i att göra en analys av detta slag just för 
att belysa eventuella skillnader i framställningen av flickor och pojkar. Kan det vara så 
att genom att identifiera en genusproblematik på detta sätt så kan stereotypa strukturer 
cementeras? Därmed är vi inne på den kritik som har riktats mot Hirdman som 
teoretiker. 
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Då en forskare som Hirdman används skall det också uppmärksammas att hon har fått 
kritik för sina teorier rörande isärhållandets princip, genussystem och den manliga 
normens dominerande ställning. I den tidskrift som Yvonne Hirdman först publicerade 
sin artikel, Kvinnovetenskaplig tidskrift, har debatten om hennes teorier fortsatt ända 
sedan slutet på 1980-talet. Det är ur framför allt två aspekter som kritiken kan 
framföras. Den första invändningen innebär att då ett genussystem definieras betyder 
detta att hierarkin mellan könen byggs in och preciseras. Det skulle vara önskvärt med 
ett begrepp av en mer neutral natur som ger utrymme för ”… att det finns variationer i 
hur ordningen mellan könen ser ut, både historiskt och mellan kulturer” (Gemzöe 2002, 
s. 94). Med en vidare definition på detta sätt kan det då också finnas en möjlighet för ett 
genussystem där jämlikhet mellan könen skulle råda. Den andra delen av kritiken 
innebär att begreppet genusordning beskrivs som oföränderligt och entydigt. I 
människors liv brukar det egentligen existera många olika variationer. Med Yvonne 
Hirdmans perspektiv är det också svårt att förstå hur hennes system, som beskriver en 
genusordning, skall kunna förändras (ibid, s. 94).  
 
Yvonne Hirdman är medveten om denna kritik och hon menar att begreppet 
genusordning är ett sätt, en hjälp att fästa uppmärksamheten på de mönster som 
framkommit genom empirin inom den feministiska forskningen; det är inte en slutgiltig 
teori. Vidare lanserar hon också idén om genuskontrakt som innebär, ”de lokala, 
historiskt specifika arrangemang som upprättas mellan könen och där de två 
överordnade principerna delvis kan omförhandlas” (ibid., s. 94). Genom detta begrepp 
kan variationer i genussystemet beskrivas. Genuskontrakten kan se olika ut i olika 
kulturer, socialt och över tid.  
 
Hirdmans teori berör således begreppet genus och genussystem som bygger på en 
dikotomi och hierarki mellan könen. Detta leder till isärhållning och att mannen ses som 
norm; det skapas genuskontrakt i olika samhällen.  
 
Det kan alltså vara vanskligt att luta sig mot en teoretiker som gör en klar distinktion 
mellan kvinnor och män samt att ha ett systemperspektiv. Å ena sidan, i den stund 
kvinnor/det kvinnliga och män/det manliga definieras i en ordnad helhet på detta sätt 
riskeras redan traditionella och stela genusstrukturer att cementeras. Å andra sidan, ger 
det på samma gång en möjlighet att definiera problem som existerar i samhället för vi 
anser att män ses som norm och Hirdman ger verktyg för att kunna göra en analys av 
detta fenomen. Denna problematik diskuteras även inom feminismen. Det går inte att 
förbise ojämlikheterna mellan könen och teorin ger möjlighet att göra en undersökning 
av bilderböckerna med ett ökat medvetande om situationen. Vi är medvetna om att 
teorin inte ger mycket utrymme för den individuella variationen men det kompenserar 
Hirdman med att introducera begreppet genuskontrakt som läggs till systemtänkandet, 
för att avhjälpa detta.  
 
För att komplettera Hirdman, samt för att få forskning av senare datum, väljer vi också 
att behandla Elvin-Nowak och Thomssons teorier rörande genus. 
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3.2.2 Om att göra kön enligt Ylva Elvin-Nowak och Heléne Thomsson 
 
Genusvetarna Ylva Elvin-Nowak och Heléne Thomsson är båda verksamma vid 
Stockholms universitet. De har som utgångspunkt att vi människor gör kön, i motsats 
till det biologiskt definierade könet. Att göra kön är också titeln på deras senaste bok 
och i denna redogörs för teorier som vi anknyter till. Istället för att inrikta sig på 
situationer, relationer och positioner kan det vara mer intressant att undersöka hur 
människor gör kön, ”Att analysera kön utifrån verbperspektiv är att rikta strålkastaren 
mot människors aktiva handlingar – de handlingar som vi alla är inbegripna i hela tiden, 
i alla relationer och i alla situationer” (Elvin-Nowak & Thomsson 2003, s. 11). 
Intressant att notera är att dessa författare ändå använder ordet kön istället för genus 
trots att de hela tiden avser de kulturella eller sociala aspekterna av kön. De avser 
egentligen det vi definierar som genus men de menar att det blir enklare att föra ett 
resonemang med detta uttryck som grund. 
 

Många könsteoretiska forskare och jämställdhetsexperter som talar om kön använder 
begreppet genus och gender för att tydliggöra att det just handlar om något man gör 
och inget man är. I den här boken, och i många andra sammanhang där Ylva och jag, 
talar om kön, använder vi dock ordet ”kön” rakt av, trots att vi talar om sociala eller 
kulturella uttryck för kön. Vi tror att det blir enklare att följa resonemanget på det 
viset. 

(Elvin-Nowak & Thomsson 2003, s. 16) 
 
Här går att återknyta till Thuréns resonemang kring den mer vardagliga användningen 
av ordet kön istället för genus.  
 
Elvin-Nowak och Thomsson anser alltså att kategorierna kvinnligt och manligt inte 
finns som något hugget i sten från början utan de är skapade produkter, abstraktioner 
och det handlar också om de innebörder vi lägger i dessa skillnader. De båda 
kategorierna som berör kvinnlighet och manlighet är något av människor skapade; det 
finns således inga färdiga mallar från början (ibid., s. 23). Detta har de också 
gemensamt med tidigare nämnda genusforskare. Även om det är uppenbart att det finns 
två sorters människor går det inte att säga att de biologiska aspekterna av kön föregår de 
sociala och kulturella aspekterna (ibid., s. 124).  
 
Människor föds in i positioner i ett redan existerande strukturellt system och även om 
personer till synes har sin fria vilja kostar det på att gå emot detta system. Som de också 
formulerar det, då ett barn föds så sätter ”…det stora ’könspådraget’ igång” (Elvin-
Nowak & Thomsson 2003, s. 21). De uttrycker också att ”Det är som en lavin som bara 
rasar in över varje ny liten människa. Barnen kläds, tilltalas, får namn och leksaker som 
tycks passa just det här barnet – som individ tänker man” (Elvin-Nowak & Thomsson 
2003, s. 21). Vidare kan vi alltså konstatera att det handlar om ”mycket starka och 
tvingande sociala situationer” (Elvin-Nowak & Thomsson 2003, s. 17). Det är en 
livslång process att förstå innebörden och att ta till sig vad det betyder att vara kvinna 
och man och vad som gör oss till kvinnor och män (ibid., s. 106).  
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Ofta ”görs kön” med en grund i det biologiska men egentligen används biologin för att 
rättfärdiga normer i samhället. Dessa normer utesluter ofta kvinnor och rättfärdigar 
män. För att sammanfatta; ”Kopplingen mellan biologi och kön är således impregnerad 
med föreställningar om kvinnlighet och manlighet – föreställningar som finns inbyggda 
i kultur, historisk tidpunkt och socialt sammanhang” (Elvin-Nowak & Thomsson 2003, 
s. 125). Det handlar sålunda om en maktaspekt där människan vill bli sedda och 
bekräftade och vara ”subjekt i sitt eget liv” som de uttrycker det (ibid., s. 35). Denna 
bekräftelseprocess är inte alltid lätt för vi har också att göra med ett könsmaktssystem, 
ett normsystem där kvinnor/flickor underordnar sig eller underordnas, ofta i det tysta 
och av detta följer att män/pojkar också nästan per automatik ingår i ett system av 
överordning. Strukturerna i detta könsmaktssystem arbetar inte för en jämställdhet 
mellan könen utan följden blir en under- och överordning (ibid., s. 43). Samhället 
bestäms av en rad många små beslut som främjar dem som redan har inflytande och 
organiserar det (ibid., s. 47). Detta leder ofta till ojämlikhet. ”Det handlar om att vi hela 
tiden och i alla situationer ’gör’ flickaktighet/kvinnlighet eller pojkaktighet/manlighet 
på ett sådant sätt att vi har största möjliga chans att uppfattas och bekräftas, av oss 
själva och andra, som ’rätt’ och därmed upprätthålla den egna självkänslan” (Elvin-
Nowak & Thomsson 2003, s. 108). Ett talande exempel är att det är mer accepterat för 
en flicka att bete sig på ett pojkaktigt sätt, medan en pojke som uppträder på ett mer 
flickaktigt sätt sjunker i status och riskerar negativa reaktioner från omvärlden (ibid., s. 
104 f.). 
 
Gemensamt för teoretikerna, Hirdman, Elvin-Novak och Thomsson, är alltså att de har 
ett maktperspektiv som grundar sig på ett könsmaktssystem bestående av en uppdelning 
mellan könen, en dikotomisering, en överordning av det manliga och en underordning 
av det kvinnliga samt ett isärhållande av könen. Hirdman kallar detta för genussystem. 
Fler genusanalytiska begrepp som är viktiga i detta sammanhang är, att göra kön vilket 
ständigt pågår och berör alla individer samt stereotypisering som innebär ett 
schablonmässigt och begränsande synsätt på människor. Dessa genusanalytiska begrepp 
kommer att ingå och behandlas i avsnitten 5.2 Reflektioner kring genusmönster i den 
undersökta litteraturen samt i del 6. Diskussion.  
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4. METOD OCH URVAL 
 
Vi avser att analysera vårt material ur ett genusperspektiv och använder oss av en 
kvalitativ metod, närmare bestämt en innehållsanalys av texten med inslag av 
bildanalys. Till hjälp att besvara våra frågeställningar utarbetar vi en analysmodell, som 
gör det möjligt att analysera både ord och bild tillsammans. Vi betraktar ord och bild 
som en helhet; som ikonotext. Vårt undersökningsmaterial baseras på det urval som 
görs av Bokjuryns arbetsgrupp och där de tio första bilderböckerna framröstas av barn 
mellan 0 och 6 år. På grund av uppsatsens begränsning i sidantal väljer vi att enbart 
fokusera på huvudfigurerna. 
 

4.1 Textanalys med kvalitativ innehållsanalys som inriktning 
 
Vårt arbete, som tillhör Kollegium 1: Bibliotek, kultur och information i ett 
samhällsperspektiv, går att inordna under samhällsvetenskapliga kunskapsområden. 
Göran Bergström och Kristina Boréus (2005), båda forskare vid Stockholms universitet, 
menar att inom detta ämne studeras människan i samhället och framförallt är det 
relationen människor emellan som har en betydande roll i forskningen. De anser att 
relationer utgör underlaget när olika förhållanden studeras i exempelvis makt-, 
jämlikhets- och kultursammanhang. Beträffande vårt undersökningsmaterial, vilket 
bygger på berättelser i bilderboksform, förekommer det många olika slags relationer och 
dessa ingår som en väsentlig del i vår analys. Vidare förklarar Bergström och Boréus i 
boken Textens mening och makt hur studiet av texter inom samhällsvetenskaplig 
forskning är något som är mycket viktigt i alla moderna samhällen. ”Texter produceras i 
oändlig mängd i praktiskt taget varje samhälle globen runt. De är resultat av en eller 
flera personer velat förmedla något till andra. Då de läses och refereras får de 
konsekvenser för vad människor tänker och vad de gör” (Bergström & Boréus 2005, s. 
13). 
 
Eftersom människor skapar texter är textanalys lämplig som metod inom en mängd 
olika samhällsvetenskapliga discipliner, däribland litteraturvetenskapen (Bergström & 
Boréus 2005, s. 15). Då vårt undersökningsmaterial innehåller litterärt material ligger 
denna metod således närmast till hands. Vi väljer dessutom att använda oss av en 
kvalitativ innehållsanalys som textanalytisk inriktning eftersom den syftar till att 
blottlägga textens innebörd. En kvalitativ innehållsanalys ger möjlighet att ställa frågan 
”…vad säger texten?” (Bergström & Boréus 2005, s. 44). 
 

4.1.2 Tolkning och förförståelse 
 
I textanalytiska sammanhang är det ofrånkomligt att en tolkning av texten måste ske. 
Nils Gilje och Harald Grimen, båda verksamma vid universitet i Bergen, menar att 
”…för att kunna motivera en viss tolkning av hela verket så måste man basera sig på  
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tolkningar av de enskilda delarna” (1995, s. 193). Delarna är alltså beroende av helheten 
och helheten är beroende av delarna; detta förlopp brukar benämnas som den 
hermeneutiska cirkeln. Under tolkningsprocessen sker en ständig växling mellan helhet 
och delar och nyare tolkningar bygger alltid på tidigare. I vår analys av bilderböckerna 
förhåller vi oss på så sätt till texten att vi analyserar dem del för del utan att för den 
skull bortse från helheten och i vilket sammanhang den återfinns. Efter analysen av de 
tio bilderböckerna görs jämförelser böckerna emellan och detta ger upphov till 
reflektioner kring vilka genusmönster som förmedlas. 
 
Vidare, i varje tolkningssituation möter vi inte världen förutsättningslöst som ett blankt 
papper utan alltid med vissa på förhand givna uppfattningar, även kallad förförståelse. 
Filosofen Hans-Georg Gadamer har myntat begreppet förförståelse och detta skall 
förstås som fördomar vilka vi bär med oss och som vi alla har fått genom våra 
erfarenheter och upplevelser. Dessa erfarenheter och upplevelser påverkar vår 
uppfattning av texten och det betyder att vi människor aldrig kan närma oss en text utan 
förförståelse. Det innebär att utan förförståelse är tolkning av en text omöjlig (Gilje & 
Grimen 1995, s. 183). Följden av tolkningsprocessen är att det inte finns någonting som 
är en absolut korrekt tolkning av en text utan tolkningar är alltid bara mer eller mindre 
sannolika eller vederhäftiga och utgör en mycket subjektiv handling (ibid., s. 202). Vi 
gör således analyser av bilderböcker och sätter in dessa i ett större sammanhang. Detta 
medför att vi gör en noggrann bedömning, det vill säga en tolkning, och resultaten 
värderas i förhållande till de behandlade teorierna inom genusforskningen. 
 
Följaktligen är vi medvetna om att vår analys präglas av vår förförståelse och tolkning 
som grundar sig på just våra kunskaper och erfarenheter och denna insikt följer oss i 
analysarbetet. Som alltid i en sådan här process finns det utrymme för olika 
tolkningsmöjligheter och det är viktigt att reflektera över tolkningsprocessen och dess 
resultat. I detta sammanhang är det en fördel att vi är två personer som tillsammans kan 
diskutera och analysera bilderböckernas genusproblematik.  
 

4.2 Bokjuryn 
 
Eftersom materialet vi analyserar grundar sig på det urval som görs av Bokjuryns 
arbetsgrupp passar det här att ta upp vilka de är samt hur röstningsförfarandet går till.  
 
Bokjuryn är ett samarbetsprojekt som har som målsättning att främja läsande för barn 
och ungdomar i åldrarna från noll till nitton år (En bok för alla, 2006). Bokjuryn har sitt 
ursprung i Holland och kom till Sverige 1996. Huvudansvarig och projektledare för 
Bokjuryn är Stina Björkelid vid förlaget En bok för alla AB och de organisationer som 
stödjer denna verksamhet är bland andra Statens Kulturråd, Bibliotekstjänst AB, 
Länsbiblioteken, Svenska Bokhandlareföreningen samt olika bokförlag (Bokjuryn 2005, 
s. 3). 
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Målsättningen för Bokjuryn är: 
 

v Stimulera barns och ungdomars läsning och läslust 
v Visa respekt för unga människors egna bokval 
v Instifta ett litteraturpris där barns och ungdomars egna val får styra 
v Skapa ett nationellt samarbete som ger större genomslag för lokalt anpassat 

arbete med lässtimulans i skolor, förskolor, bibliotek och bokhandel  
(Bokjuryn 2005, s. 3) 

 
Bokjuryns arbetsgrupp består av åtta medlemmar med bakgrund i biblioteks- och 
förlagsverksamhet. Denna grupp väljer ut hundra nyutgivna böcker varje år som barn 
kan rösta på. Böckerna delas upp efter ålder och det finns fyra grupper, 0–6 år, 7–9 år, 
10–13 år och 14–19 år. Följaktligen blir det omkring 25 böcker i varje kategori som det 
kan röstas på.  
 
Arbetsgruppen för Bokjuryn väljer ut 25 stycken böcker i varje ålderskategori. Därefter 
kan barnen rösta på dessa varav de tio först placerade böckerna i varje kategori – med 
en vinnare i topp – får extra uppmärksamhet. Tilläggas bör att det är möjligt att rösta på 
alla nyutkomna böcker under ett år och det går att välja ut högst fem böcker. Alla barn 
från noll till nitton år är välkomna att delta i röstningsförfarandet. Under perioden från 
den 15: e november till den 15: e april följande år finns det flera sätt att rösta, antingen 
via olika vägar på Internet eller genom att lämna in en röstsedel på biblioteken. Från de 
tio framröstade böckerna ur varje ålderskategori koras de vinnare som fått flest röster, 
sammanlagt fyra pristagare. Författarna får åtråvärd uppmärksamhet och presenteras vid 
en stor ceremoni som år 2005 äger rum i Uppsala. De barn som är med och röstar kan 
även vinna priser. Bokjuryn erbjuder material till folkbiblioteken såsom affischer och 
klistermärken som ett sätt att marknadsföra och uppmärksamma Bokjuryns verksamhet. 
Klistermärken med Bokjuryns symbol tjänar som en slags kvalitetsstämpel och dessa 
kan placeras på de utvalda bilderböckerna (Bokjuryn 2005, s. 2 f.; Dorbell, 2006).  
 
I ett pressmeddelande rapporteras att bokjuryverksamheten blir mer och mer 
uppmärksammad för varje år och för Bokjuryn 2005 har 48 000 barn och ungdomar från 
hela landet deltagit. Jämfört med år 2004 har röstdeltagandet ökat med ca 9 000 
(Björkelid, 2006a). 
 
En av huvudtankarna bakom Bokjuryns urval är att så många förlag som möjligt skall 
finnas representerade i förhållande till antalet utgivna böcker under året. De förlag som 
blir aktuella kan alltså variera. Det första målet i urvalsprocessen är att böckerna skall 
vara av bra kvalitet. Vidare, är det tänkt att exempelvis bilderböckerna skall kunna 
vända sig till både de allra minsta och de barn som är något läskunniga. Andra 
urvalskriterier är att böckerna skall handla om både flickor och pojkar, samt att 
författarna skall komma från olika länder och att det skall finnas en mångkulturell 
aspekt i böckernas tema. Ibland kan det vara svårt att uppnå ovan nämnda mål och det 
kan variera från år till år (Björkelid, 2006b).  
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Här nedan listas de 10 bilderböcker som år 2005 har fått flest röster. Vinnaren 
presenteras först och därefter kommer böckerna i fallande ordning: 
 
Pelle i djungeln, text och bild av Jan Lööf 
När Åkes mamma glömde bort, text och bild av Pija Lindenbaum 
Snurran och fjärrkontrollen, text Eva Bergström och bild Annika Samuelsson 
Raggar-råttan Roger, text Ulf Sindt och bild Eva Lindström 
Superhjältemannen, text och bild Mini Grey 
Det var tur! Det var synd!, text Thomas Halling och bild Eva Eriksson 
Kaninen som hade tappat bort sin pappa, text Lilian Edvall och bild Sara Gimbergsson 
Mitt rosa liv, text och bild Amanda Eriksson  
Taggtråds-Tim, text Stefan Ljungqvist och bild Johan Egerkrans 
Lille Ville, text Solja Krapu och bild Catharina Nygård Holgersson 
 
Även om det i Bokjuryns arbetsgrupp finns en ambition att ha en jämlik representation 
med avseende på flickor och pojkar, visar det sig att barnen år 2005 väljer att rösta fram 
fler bilderböcker med pojkar i huvudrollen. Flickorna återfinns alltså som 
huvudrollsinnehavare i en minoritet av böckerna. Då det förekommer både en flicka och 
en pojke som huvudfigurer får pojken mer plats och handlingsutrymme bortsett från 
böckerna När Åkes mamma glömde bort samt Mitt rosa liv.  
 
En effekt av Bokjuryns arbete är att barnböckerna ges extra uppmärksamhet i olika 
sammanhang i såväl som massmedia, bibliotek, bokhandel som förskolor. I och med 
denna urvalsprocess, samt att det finns en vinnare som får pris och erkännande, 
indikeras att denna utvalda litteratur är av extra god kvalitet och leder till att den når en 
större läsekrets. Av detta följer att det blir angeläget med en analys av de budskap som 
förmedlas i dessa bilderböcker.  
 
Vi gör alltså en kvalitativ innehållsanalys ur ett genusperspektiv och materialet vi 
undersöker är således de tio framröstade bilderböckerna för 2005. För denna 
undersökning behöver vi en analysmodell. 
 

4.3 Analysmodell 
 
För att kunna göra en granskning av materialet och få fram dolda genusstrukturer 
behöver vi verktyg för att göra en analys grundad i vedertagen forskning rörande text 
och bild. Vi skapar vår egen analysmodell och finner inspiration hos forskarna Lissa 
Paul och Gustaf Cavallius.  

4.3.1 Bakgrund till analysmodellen 
 
I vår konstruktion av en analysmodell inspireras vi av den del i feministiskt texttolkning 
som kallas re-vision. Den engelska termen re-vision är ett analytiskt tillvägagångssätt 
som går ut på att ”man skapar en motbild som syftar till att blottlägga dimensioner i 
texten som tidigare förblivit olästa” (Åhmansson 1992, s. 131). Innebörden av detta blir  
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att texten läses med så kallade ”genus-glasögon”. Liknande tankegångar har Elvin-
Nowak och Thomsson som menar att genom att ta på sig dessa glasögon nås feministisk 
kunskap där orättvisor och olikheter uppdagas (2003, s. 63). Det här sättet kan medföra 
många nya infallsvinklar och att texten kommer i en ny dager. Feministen och 
författaren Adrienne Rich är en av de första som använde begreppet re-vision 1979 och 
hon beskriver det som: ”Re-vision – the act of looking back, of seeing with fresh eyes, 
of entering an old text from a new critical direction – is for women more than a chapter 
in cultural history: it is an act of survival” (1979, s. 35). 
 
Ytterligare en aspekt är att när material av detta slag undersöks uppstår en speciell 
situation eftersom det inte enbart är texter i vanlig bemärkelse som skall analyseras utan 
ett bildrikt material. Eftersom bilderböcker även består av illustrationer är det viktigt att 
dessa ses ur ett helhetsperspektiv. Härmed är vi inne på det tidigare nämnda begreppet 
ikonotext som innebär att både text och bild växelverkar med varandra och formar en 
gestaltande helhet (Hallberg 1996, s. 11). Ikonotext spelar här en stor roll, eftersom det 
är bilderböcker riktade till barn som kommer att ligga till grund för analysen i detta 
arbete. 
 
Beträffande urvalet av bilderböckerna har vi reflekterat över och kommit fram till 
följande. Å ena sidan, eftersom materialet som vi undersöker – tio böcker – är relativt 
omfattande väljer vi att utföra ett analysarbete i en snävare form för att möjliggöra en 
undersökning av samtliga böcker. Vi fokuserar enbart på huvudfigurerna och lämnar 
eventuella bifigurer därhän eftersom materialet annars skulle bli alltför omfattande. Å 
andra sidan, är vi också medvetna om att det inte går att dra några generella slutsatser av 
vår undersökning. Resultaten vi kommer fram till går endast att anknyta till de 
granskade böckerna. Vidare, eftersom det förekommer både människor, djur och andra 
gestalter som huvudrollsinnehavare i böckerna väljer vi att kalla dessa huvudfigurer. 
Det är alltså med genus-glasögon som bilderböckerna analyseras och eftersom dessa 
texter är sammansatta av text och bild kommer begreppet ikonotext väl till pass.  
 

4.3.2 Vår analysmodell 
 
Efter en genomgång av ett digert material kan vi konstatera att analysmodellerna av 
Lissa Paul och till viss del Gustaf Cavallius är de modeller som ger oss bäst stöd när vi 
utformar vår egen analysmodell. Paul är den som har textanalys med ett 
genusperspektiv och därför väljer vi hennes strukturerade frågemall som en 
utgångspunkt. Men bilderböcker består av mer än text och därför behövs verktyg för att 
analysera bilder. Cavallius har utarbetat en gedigen analysmodell för bilder och vi 
finner att denna är ett lämpligt verktyg att inspireras av i detta sammanhang. Dessa 
forskares analysmodeller hämtar vi idéer från när vi konstruerar våra egna 
analysverktyg med avseende på texten och i viss mån bilden. Vidare, beträffande 
karaktärsdrag använder vi oss av ett egenskapsschema som komplement. Dessa 
komponenter tillsammans ger en bas för vår granskning av bilderböckerna ur ett 
genusperspektiv. 
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Som ett första steg i skapandet av vår analysmodell tar vi avstamp i de frågor som Lissa 
Paul utarbetar. Lissa Paul är professor vid universitetet i New Brunswick. Likt 
Åhmansson använder även hon ovanstående analysbegrepp re-vision i sin bok Reading 
Otherways (1998, s. 10). För att få nya inblickar – genom att analysera texten med 
kritiska ögon – har Lissa Paul utformat en rad frågor för att upptäcka dolda 
genusstrukturer, ”As a teacher and critic I am learning, slowly, to take notice of texts 
and ideas I couldn’t see or didn’t notice before; to question the approaches to analysis I 
used to accept as ‘natural’” (ibid., s. 16). Paul har således skapat en analysmodell med 
följande frågor som här återges exakt:  
 

v whose story is this? 
v who is the reader? 
v when and where was the reading produced? 
v who is named? 
v and who is not? 
v who is on top? 
v who gets punished and who gets praised? 
v who speaks and who is silenced? 
v who acts and who is acted upon? 
v who owns property? 
v who is a dependant? 
v who looks and who is observed? 
v who fights for honour and who suffers? 
v how are value systems determined?   

(Paul 1998, s. 16) 
 
Efter en genomgång av Lissa Pauls frågor kan det konstateras att alla frågor inte är 
applicerbara på de texter vi har men de hjälper oss när vi granskar berättelserna med 
genusglasögon samt inspirerar till konstruerandet av vår egen analysmodell. Vi vill 
kunna täcka in så mycket som möjligt av berättelserna i vår analysmodell och kommer 
fram till att det mest lämpliga är att fokusera på några övergripande faktorer. Eftersom 
det finns en begränsning i uppsatsens sidantal har vi inte möjlighet att analysera något 
annat än det som rör huvudfigurerna i bilderböckerna men vi är medvetna om att det 
finns genusaspekter även hos bifigurer. Om bifigurer inkluderas betyder det att det kan 
bli en annan slags skildring. I analysen fokuserar vi på en högst två huvudfigurer. 
 
Vår analysmodell består således av följande faktorer beträffande huvudfigur/erna i 
texten. 
 

v De miljöer bokens handling utspelar sig i  
v Karaktärsdrag; dessa bestäms med hjälp av nedan beskrivna  

egenskapsschema 
v Handlingar/göranden och relationer till individer i omgivningen 
v Attribut, utseende 

 
Det är inte alltid helt lätt att göra en klar indelning under de olika rubrikerna för det 
finns många gråzoner. Framför allt är det indelningen i kategorierna Karaktärsdrag och  
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Handlingar/göranden som kan vara vansklig eftersom egenskaper ofta manifesterar sig 
genom handlingar. För varje bok gör vi en individuell bedömning av det som inordnas 
under respektive rubrik. Vi har kommit fram till att ovanstående faktorer trots allt är 
ändamålsenliga för vårt arbete. 
 
Det finns också ytterligare en aspekt i bilderbokssammanhang och det är att en stor del 
av boken består av illustrationer; dessa går också att analysera. Inspiration – i denna 
process – hämtar vi från Gustaf Cavallius, vid tiden, universitetslektor vid Göteborgs 
universitet. Han har utarbetat en modell dock med en mer konstvetenskaplig inriktning 
(1977, s. 32). På grund av dess omfång återfinns den fullständiga bildanalysmodellen av 
Cavallius i bilaga. Vi hämtar idéer från denna och i vår del av analysmodellen som 
behandlar bilden fokuserar vi på följande beståndsdelar rörande huvudfiguren/erna: den 
miljö som figurerna vistas i med avseende på form och färg, färgsättningen bilden har 
(pastell kontra skarpt) och de färgmässiga relationerna i bilden (måleriteknik 
exempelvis konturer, storlek på bilderna och dylikt). Vidare uppmärksammas eventuell 
rörelse, övergripande ordning och dramatisk uppbyggnad av bildsekvensen. 
 
I detta sammanhang vill vi anknyta till Thurén i kapitel 3.1.2. Hon talar bland annat om 
färg som något som uppfattas som antingen kvinnligt eller manligt. För att få kunskap 
om detta ämne tar vi del av några forskares undersökningar och resonemang. Fanny 
Ambjörnsson, filosofie doktor vid Stockholms universitet, och Marcus Jahnke, designer 
och författare av Trots. Mindre könsstereotypa barnkläder (magisteruppsats i design), 
har gjort var sin oberoende undersökning. De granskar förekommande färger på 
barnkläder i de dominerande klädkedjorna i Sverige.  
 
Ambjörnsson finner i sin undersökning att barnkläder är strikt uppdelade i pojk- och 
flicksidor. De plagg som befinner sig på flicksidan är oftast i rosa, röda samt vita 
färgtoner och på pojksidan är plaggen övervägande i blå, grå och mörkgröna färger 
(2005, s. 72). Jahnke noterar, likt Ambjörnsson, i sin granskning av barnkläder att 
nästan alla kläder är mer eller mindre könsstereotypa till sin färg. Kläder riktade till 
flickor är i regel rosa/röda samt kulörer i pastell och kläder adresserade till pojkar är i 
mörka färger. Han konstaterar att denna verklighet även speglar vuxenkläder men är 
ännu mer extrem när det gäller barnkläder (2005, s. 21f.).  
 
Beträffande bildsekvensernas färg- och formmässiga framställning vill vi återknyta till 
professor Kåreland i kapitel 2.2. Hon menar att det går att relatera bilderböckernas 
utformande av bilder till genus. Maskulina drag kännetecknas av skarpa, raka och mer 
markerade konturer samt klara och distinkta färger. Feminina drag karaktäriseras av 
runda, mjuka linjer och pastellfärger. 
 
Våra egna iakttagelser, rörande färg och form ur genussynpunkt, överensstämmer med 
Ambjörnsson, Jahnke och Kårelands konstateranden och i analysen av illustrationerna 
utgår vi från detta faktum. Dock, när det gäller bilden har vi inte någon ambition att 
göra en heltäckande bildanalys men vi ser ett behov av att göra en begränsad bildanalys 
eftersom det – i vissa fall – går att urskilja mönster med avseende på genus. I den mån 
detta går att göra kommer vi att uppmärksamma detta i analysen. Om inte, då lämnar vi 
det därhän.  
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I den undersökning vi gör spelar karaktärsdragen hos huvudfiguren/erna en inte 
obetydlig roll. Vi väljer att göra en sammanställning av olika utmärkande drag vilka kan 
komma i fråga. Egenskapsscheman kan underlätta bedömningen av stereotypa 
beteenden. Beträffande maskulina och feminina egenskaper har vi stött på många 
scheman som behandlar detta område. Vi har valt att ställa samman tre scheman av 
Birgitta Hene, Maria Nikolajeva och Liesbet van Zoonen för att få fram en mer 
heltäckande bild av de egenskaper som kan tillskrivas flickor och pojkar samt kvinnor 
och män. Denna modell kommer att tjäna som hjälpmedel vid vår analys av de böcker 
som skall undersökas.  
 
Vi är medvetna om att det är vanskligt att göra en sådan här uppdelning av egenskaper 
eftersom det finns risk att ett stereotypt tänkande befästs – pojkar och flickor kan ha 
många av det vi definierar som maskulina och feminina egenskaper i sin personlighet. 
Men vi anser dock att det finns en poäng i att ställa saker på sin spets för att 
uppmärksamma de genusstrukturer som kan existera i den undersökta litteraturen. Vi 
vill här anknyta till Thurén som menar att ”… om studiet av maktförhållanden skall 
prioriteras måste vi våga generalisera” (2002, s. 23). 
 
       
Flickor/kvinnor   Pojkar/män   

vackra    starka 
aggressionshämmade   våldsamma 
emotionella, milda    känslokalla, hårda 
känslosamma   rationella 
labila    stabila 
lydiga, milda    aggressiva 
självuppoffrande   tävlande 
omtänksamma, omsorgsfulla  rovgiriga 
sårbara    skyddande 
rädda    modiga, orädda 
beroende    självständiga 
passiva    aktiva, handlingskraftiga 
undfallande    påstridiga 
tysta    högljudda 
tänker kvalitativt   tänker kvantitativt 
intuitiva, känsla   rationella, förnuft 
familjeinriktade   yrkesinriktade 
personintresserade   sakintresserade 
relationsinriktade   individualistiska 
obeslutsamma (indecisive)   beslutsamma, bestämda (resolute) 
undergivna, (submissive)   motsträviga (resistant) 
lågstatusyrken (low-status jobs) högstatusyrken (high-status 

positions) 
underrepresentation överrepresentation 
har inte makt, inflytande (no power, no authority) har makt, inflytande (power, 

authority) 
       

(Hene 1984, s. 7; Nikolajeva 2004, s. 129; van Zoonen 1995, s 320)  
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I vårt fall gäller det alltså att granska bilderböcker med genusglasögon, så kallad re-
vision. Inspiration till vår analysmodell är således hämtad från Lissa Pauls analysfrågor. 
Analysmodellen kombineras med egenskapsschemat från vilket vi kontinuerligt hämtar 
beskrivningar beträffande egenskaper i vårt undersökningsarbete. Vidare har modellen 
inslag av bildanalys och då med inspiration hämtad från Gustaf Cavallius analysschema. 
Beträffande hur bildens färg och form kan relateras till genus är också något vi 
uppmärksammar. Vår analysmodell innehåller således olika beståndsdelar med 
avseende på text och bild. Tillvägagångssättet medför att vi ser text och bild som en 
enhet och dessa analyseras samtidigt; här är begreppet ikonotext användbart i 
undersökningen.  
 
När analysen av huvudfigurerna i litteraturen är klar jämför vi dem sinsemellan för att 
se om det utkristalliseras några specifika grunddrag med avseende på genus. Vi 
använder oss även av centrala begrepp som är viktiga i detta sammanhang för ytterligare 
resonemang. Dessa är: att göra kön, stereotypisering, överordning–underordning, 
genussystem och isärhållande.  
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5. ANALYS  
 
I detta avsnitt analyserar vi de tio bilderböckerna var och en; inledningsvis gör vi en 
kort sammanfattning av boken samt kommenterar bokomslag och försättsblad. Vidare 
görs en analys av huvudfiguren/erna. De faktorer som ingår i analysmodellen är: de 
miljöer bokens handling utspelar sig i, karaktärsdrag, handlingar/göranden och 
relationer till individer i omgivningen samt attribut och utseende. Vi fullföljer varje 
enskild analys med en slutlig kommentar. Till sist jämför vi de olika böckerna med 
varandra och gör en sammanfattande reflektion kring hur genus framträder i dessa och 
kopplar resonemangen till vår teori.  
 

5.1 Bilderböckerna som skall analyseras 
 
De böcker som skall analyseras presenteras nedan i framröstad ordning med vinnaren, 
Pelle i djungeln, i topp. En formsak i sammanhanget är att sidhänvisningen grundar sig 
på en egen numrering eftersom det inte finns någon numrering i bilderböckerna. Vi har 
valt att markera sida ett där illustrationerna eller texten börjar. Beträffande boken Det 
var tur! Det var synd!, som är vändbar och kan läsas från två håll, har vi valt att lägga 
till ett a vid sidnumreringen i delen Det var tur!. Sidorna i delen Det var synd! markeras 
med ett b. Vi är även medvetna om att blockcitat används i mer omfattande textmassa 
men vi anser dock att läsbarheten ökar, överblicken blir bättre samt att det följer själva 
bilderboksformatet när vi går tillväga på detta sätt. 
 

5.1.1 Pelle i djungeln 
 
text och bild: Jan Lööf 
 
Bokens berättelse i korthet: 
Pelle har fått en såg i födelsedagspresent och plötsligt befinner han sig i djungeln där 
han möter en äldre man, Tarsan, och en apa. De bygger tillsammans ett trädhus. Apan 
försvinner. Hon har tillfångatagits av djurskötare från ett zoo. Pelle, Tarsan och 
djungelns djur räddar med gemensamma krafter apan. 
 
Bokomslag och försättsblad: 
Illustrationen på omslaget visar Pelle som möter ett piggsvin. Han befinner sig i en grön 
och tät djungel omgiven av många vilda djur och han har en såg i handen. 
Försättsbladen består av bilder på djungelns många djur, allt i gröna nyanser.  
 
Analys: 
 
Miljöer:  
I denna bilderbok utspelar sig miljöerna nästan uteslutande i djungeln med alla dess djur 
och den avbildas i många illustrationer. Dessa bilder understryker äventyret i historien.  
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Stundtals skildras djungeln som mer hotfull med mörka nästan svarta inslag som täcker 
hela sidor; ibland är den ljusare och ger ett snällare intryck. Inledningsvis och 
avslutningsvis visas några bilder utanför Pelles hus i ett tätbebyggt område.  
 
Karaktärsdrag: 
De egenskaper som kännetecknar Pelle är att han är orädd, initiativrik och självständig. 
Då Pelle plötsligt befinner sig i djungeln upptäcker han vilda djur omkring sig som 
sover. Detta skrämmer honom inte trots att han är helt ensam, utan han smyger istället 
vidare. Han ser rök på himlen som leder till tanken: 
 

– Människor, tänkte Pelle. Det här måste undersökas. 
  (s. 6) 

 
Att huvudfiguren även är idérik visar sig då han möter den något initiativlöse och slöe 
Tarsan tillsammans med apan. Han kommer med förslaget att bygga ett nytt trädhus till 
dem. Pelle reder alltså upp situationen.  
 

– Jaha, nu vet jag, sa Pelle. Det är du som bor i ett trädhus. 
– Mitt hus rasade ner för längesen. Nu bor vi här nere,  
sa Tarsan. 
– Om ni vill kan jag hjälpa er att bygga ett nytt 
trädhus! sa Pelle. 
  (s. 8–9) 

 
Pelle är således företagsam, ledande och mycket händig i byggnationen. Den stora apan 
(en gorilla) hjälper också till i denna konstruktionsprocess. Hon sågar till virket som 
Pelle bygger med; detta resulterar i trappor, avsatser, veranda, utedass samt själva 
trädhuset med fönster och dörr. Arbetet leder således till ett imponerande byggnadsverk. 
Pelle konstaterar något självgott: 
 

– Har man bara gjort en riktigt bra trappa så 
går resten av bygget av sig självt, förklarade Pelle. 
  (s. 11) 

 
Handlingar/göranden och relationer till individer i omgivningen: 
Historien i boken får en dramatisk vändning när Pelle och Tarsan upptäcker att apan är 
försvunnen. Det framkommer att hon har blivit tillfångatagen, inlurad i en bur av 
djurskötare för att transporteras till ett zoo med hjälp av en helikopter.  
 
Den modige och handlingskraftige Pelle räddar apan tillsammans med elefanter som 
Tarsan ropar på med ett våldsamt vrål. Detta följer ett traditionellt mönster av den 
företagsamma pojken/mannen som räddar en flicka/kvinna i nöd.  
 
 Elefanterna slet buren i småbitar på ett ögonblick. 

   – Hej med er! Ropade Pelle. Jag tänker följa  
 med kroken upp och jag lovar er att det här  
 inte ska upprepas! 
   (s. 22) 
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Pelle som också blir hemskt arg, följer med helikopterns krok upp. Han säger till 
djurskötarna på skarpen, tillrättavisar dem med ett höjt finger och hotar med 
polisanmälan vilket också bilden understryker. Pelle sätter sig alltså upp mot 
auktoriteterna, djurskötarna; de två vuxna männen utmanas i sin yrkesroll av den 
rättrådige pojken Pelle. Till på köpet kräver han även att de ska köra honom hem. 

 
– Jag tror att jag ska anmäla er för polisen, sa Pelle. 
Man får inte fånga vilda djur på det här sättet! 
   Tom och Harry såg slokörade ut. 

– Vi ska inte göra om det, sa dom. 
 Bara du inte anmäler oss för polisen.  
    – Om ni lovar på heder och samvete,  
 sa Pelle. Och förresten kan ni köra  
 mig hem! 
   (s. 26) 
 
Attribut, utseende: 
Pelle är alltid klädd i blåjeans och gul/beige skjorta. Den såg han fått i 
födelsedagspresent har en central betydelse som redskap i byggnadsprojektet. Pelle blir 
– trots sin ringa ålder – betrodd med ett verktyg som traditionellt sett associeras till den 
manliga sfären. Det finns ytterligare en aspekt; det är att apan till en början också 
använder sågen för att få fram virke av lämpliga dimensioner. Detta får vara ett exempel 
på en aktivitet som överskrider de traditionella genusmönstren eftersom apan är en 
flicka. Hon agerar emellertid som Pelles hjälpreda och tar inga egna initiativ. Vidare 
yttrar hon för övrigt ingenting under hela berättelsens gång. 
 
Även i en historia som denna, med ett utpräglat djungeltema, återfinns en helikopter 
som framträder på tre stora bilder. På bilderna förekommer många tekniska delar i 
detalj.  
 
Slutliga kommentarer:  
Den här historien är å ena sidan ett äventyr där huvudfiguren Pelle rör sig hemvant i en 
mycket främmande omgivning av tät djungel med många vilda djur. Han har inga 
problem med att ta initiativ, inte heller är han rädd för att – i denna miljö – agera och 
genomföra sina planer. Detta avspeglar ett mönster av självständighet och äventyrslusta. 
Å andra sidan är det också en hjältesaga där pojken Pelle – med bistånd från Tarsan och 
de vilda djuren – räddar apan som hamnat i nödläge. På nytt återspeglas egenskaper som 
kan associeras med pojkars handlande och initiativrikedom. Pelles agerande är på 
gränsen till förnumstigt och han är mycket duktig på att lösa praktiska problem. Ett 
stereotypt mönster framträder i berättelsen. 
 
Att fordonet helikoptern spelar en så framträdande roll i historien visar också på en 
företeelse som kan associeras till en pojk- och mansvärld. 
 
Bokens omslagsbild visar Pelle hållandes sin nya blanka såg i handen. Han är omgiven 
av tät, grön djungel där ett flertal vilda djur tittar fram. Pelle möter ett piggsvin med rest 
ragg och de stirrar oavvänt på varandra. Pelle är i centrum och illustrationen ger en bild 
av självsäkerhet. Djungeltemat med många vilda djur, detaljrikt avbildade, återfinns 
även på försättsbladen.  
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5.1.2 När Åkes mamma glömde bort 
 
text och bild: Pija Lindenbaum  
 
Bokens berättelse i korthet: 
Den här bilderboken handlar om pojken Åke. En dag ser vardagslivet inte ut som 
vanligt för Åkes mamma har förvandlats till en drake. Istället för att göra det som 
förväntas av en mamma hittar hon på många upptåg såsom att spruta eld, äta myror och 
liknande. Åke får gång på gång försöka styra upp de något besvärliga situationer de 
hamnar i. 
 
Bokomslag och försättsblad: 
Bokens omslagsbild visar Åke som sitter på en bänk i köket. Han tittar på sin mamma 
som har ett grönt drakhuvud placerat på axlarna och hon håller i en hårtork. 
Försättsbladen är helt täckta av svarta, halvcentimeter stora prickar mot en beige 
bakgrund. 
 
Analys: 
 
Miljöer: 
Denna bilderbok tar avstamp hemma i köket och i sovrummet. Mammadraken och Åke 
rör sig vidare i bostadsområdet, går till en djurpark, en lekplats och en park. De tar sig 
sedan till en bensinstation och de hinner även med att besöka doktorn samt mormor. 
Historien avslutas med att de åter är hemma. I denna berättelse rör de sig över en 
relativt stor yta. 
 
Karaktärsdrag: 
I bokens inledning är mamma Berit stressad och tjatar för att de skall hinna i tid till 
dagis. Bilden visar en pressad kvinna i morgonrock med flera huvuden och armar åt 
olika håll. Illustrationen förmedlar en känsla av att den ensamstående mamman är nära 
utbrändhet. 
 
 Åkes mamma heter Berit och på mornarna är  
 hon alldeles vild. 

– VAR FÖRSIKTIG MED MJÖLKEN, skriker hon, och SKYNDA DIG MED 
MACKAN! 
  (s. 1) 

 
Morgonen då mamman förvandlas till drake är mycket förändrat. Åke vaknar tidigt och 
får väcka mammadraken. Han blir dock inte rädd utan tar ansvar för situationen och 
plockar fram det han anser behövas för en frukost. Mammadraken, däremot, tar lätt på 
vardagsbestyren och förmår inte heller gå till sitt arbete. I detta tillstånd kommer hon 
inte ens ihåg hur de mest vardagliga sysslorna ska utföras.  
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 Sen dukar dom av bordet. Mjölken ställer mamma i 
 garderoben. Och flingorna på toaletten. 
 Knapparna på diskmaskinen 
 verkar krångliga. Hon slickar 
 av tallrikarna istället och  
 ställer dom i skåpet. 
   (s. 6) 
 
Vidare tänker Åke initiativrikt ut en plan att de måste gå till sjukhuset för att se om de 
har någon medicin för sådana som har förvandlats till drakar. På väg till sjukhuset går 
de in i djurparken. Väl därinne säger Åke bestämt ifrån när djurskötaren vill att 
mammadraken skall stanna kvar. 
 

– Släpp, ropar Åke, det där är min mamma! 
  (s. 9) 

 
Mammadraken är också otålig och lättirriterad och detta visar sig då hon stampar på 
mobiltelefonen när den piper på ett – för henne – enerverande sätt. Hon ger även uttryck 
för skadeglädje då de befinner sig på lekplatsen bland barnen. 
 
 Men mamma tycker att det är roligt när folk får 
 sand i ögonen. Hon bara skrattar så att 

        det mullrar som åskan. 
   (s. 11) 
 
Det finns ytterligare exempel då Åke tar kommandot och räddar situationen. Han är 
modig, säger ifrån och ställer saker till rätta då mamman med sitt frustande, som liknar 
åska, skrämmer de små barnen på lekplatsen. 
 

– Du skrämmer småkillarna, säger Åke. 
 Du kan ju inte vara här.  
   (s. 11) 
 
Handlingar/göranden och relationer till individer i omgivningen: 
Denna historia präglas av ett tema som handlar om ombytta roller mellan mor och son. 
Mammadraken agerar oansvarigt på gränsen till farligt medan Åke får ta ansvar och 
reder, efter bästa förmåga, upp de olika krissituationer ”mamman” försätter dem i. 
 
Åke tar initiativet och ringer till mammans arbete för att berätta att hon inte kan komma 
den här morgonen eftersom hon har genomgått en förvandling. Drakmamman har även 
tappat minnet och kommer inte ihåg vad hon brukar göra. 
 
 Mamma säjer att hon inte kommer ihåg ett dugg vad man  
 gör på jobbet. Då ringer Åke till kontoret. 

– Hej, det är Åke. Berit kan inte komma idag, hon har 
fått något i öronen. 

   (s. 6) 
 
När de befinner sig utanför hemmets dörr och är på väg till sjukhuset tar Åke mamma i 
handen för att leda henne vidare. Då de passerar djurparken föreslår Åke att de ska gå 
in. Mamman följer med men de måste skynda sig därifrån för att komma undan 
djurskötaren. 
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Åke och mamma springer mot utgången. 
– DUMGUBBE! ropar mamma. 
  (s. 10) 

 
Ett exempel på ett något taktlöst beteende från mammans sida är då hon på lekplatsen 
frustar sand över de stora tjejerna som tog gungorna före Åke. 
 
 Han [Åke; vår anm.] vill pröva gungorna. Men några stortjejer hinner före. 
 Då frustar mamma ett moln av sand över tjejerna. 
 – Ah men va!!! spottar och fräser dom. 
   (s. 11) 
 
Drakmamman tycker att denna situation är rolig och bryr sig inte om att andra barn får 
sand i ögonen. Åke ser till att de kommer ifrån lekplatsen eftersom hon inte kan vara 
kvar. Ytterligare förstärks de ombytta rollerna och Åke känner sig ganska stor när han 
betalar med pengar i glasskiosken. 
 
   Han beställer  
  två våffelstrutar. Mamma har 
                glömt bort hur man gör. Åke betalar 
   med en stor peng och känner sig ganska ball. 
   (s. 13) 
 
Mammadraken försöker även äta upp en hund, Kårak, som Åke alltid varit rädd för. Åke 
blir tvungen att säga till sin ”mamma” och tar därmed hunden i försvar. Mammadraken 
kan ju helt enkelt inte äta upp den, tycker Åke. 
 
 Men mamma tar tag i Kårak. Det verkar som om hon 
 ska äta upp honom. 
 – NEJ, LÅT BLI! Ropar Åke, då blir det synd om den. 
 – Okej då, fnyser mamma och släpper taget. 
   (s. 15) 
 
Berättelsen når en dramatisk kulmen när mamman upptäcker att hon kan spruta eld. Hon 
älskar att spruta eld och slänger iväg lågor åt alla håll. Detta visas över ett uppslag på 
två sidor med den eldsprutande mammadraken avbildad i centrum. Hon är omgiven av 
rädda människor som springer för att komma undan. Åke försöker hindra henne men 
hon lyssnar inte. Till slut måste de springa därifrån för att polisen och brandkåren är i 
antågande. 
 
 Hon prövar sin eldstråle istället och skickar iväg 
 en riktig brasa efter Kårak. 
 – AKTA! Hojtar Åke, du får inte. 
 Men mamma har just kommit på att hon älskar att  
 spruta eld. Hon eldar efter både tanter och gubbar. 
 Folk börjar skrika. 
 – Det brinner, det brinner!!! 
 Och brandkåren kommer farande. Åke och hans mamma 
 får springa iväg innan polisen tar fast dom. 
   (s. 15) 
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Åke kommer på en idé; han lurar mammadraken att dricka vatten sedan de sökt skydd 
vid en bensinstation för att hon skall sluta spruta eld. När de slutligen kommer fram till 
sjukhuset träffar de en doktor. Åke förklarar för henne hur läget är och talar om vad som 
behöver göras. 
 
 – Hon behöver lite sprutor, säjer Åke. Hon har glömt bort 
 hur man jobbar och lagar mat. 
 – Jag förstår, hummar doktorn. 
 – Och så äter hon flugor och sånt, 

fortsätter Åke. 
  (s. 19–20) 

 
Efter ett tag börjar Åke tröttna på att gå omkring med sin drakmamma och han vill hem. 
På vägen hälsar de på mormor och Åke får vara mer av ett barn igen och blir 
omhändertagen av mormodern. Hon bjuder på mat och te, lugnar även honom och säger 
att mammans drakförvandling säkert går över om ett par dagar. I denna situation tar 
mammadraken hand om Åke. Hon bär honom hem och bäddar ner sin son i sängen. 
 
Attribut, utseende: 
I den här boken har mamman ett ganska stökigt sovrum, med vissna krukväxter i 
fönstret och ett drakhuvud som ligger på golvet bland papper och tofflor. I köket när 
Åke äter frukost är matbordet nedsölat av mjölk, O’boy och flingor. Han leker samtidigt 
med sina små dinosauriefigurer iklädd ett stort drakhuvud. Åke är klädd i mörkgrön 
munkjacka och mörkbruna byxor samt ljusgrå skor, sedvanliga pojkkläder och färger. 
 
Beträffande mammans kläder så har hon en rosa morgonrock på sig i hemmet. Utomhus 
har mammadraken först kappa och handväska på sig men dessa försvinner under 
berättelsens gång. Även om hon har förvandlats till en drake bär hon alltså dessa attribut 
som förknippas med kvinnor. Noteras kan, att även när mamman förvandlas till en 
drake är hon alltid tecknad helt i rosa nyanser.  
 
Slutliga kommentarer: 
Detta är en historia som har drag av en hjältesaga där Åke tar på sig en uppgift som 
räddare i komplicerade situationer. Boken leker med rollen om hur en mamma borde 
vara och belyser hur det kan se ut när de förväntade mönstren inte följs. Den 
ensamstående stressade mamman förvandlas till en ansvarslös och bångstyrig drake som 
helt går mot den sedvanliga mammarollen. Hon bryter mot normen och gör det i 
egenskap av att vara en drake och inte som en vanlig person. I rollen som drake finns 
det utrymme för att vara våghalsig, ohämmad och ansvarslös samt full av sanslösa 
infall. Åke får ideligen ta ledningen och styra upp situationen som mammadraken 
försätter dem i. Han tar därmed på sig en föräldraroll och visar prov på stor kompetens. 
Parallellt är han initiativrik, handlingskraftig och inser också att mamman går över 
gränser för det som är acceptabelt.  
 
Färgerna i denna bilderbok är genomgående milda och varma nyanser som domineras 
av gulgröna, gulbruna och rosa toner.  
 
Bokomslaget väcker uppmärksamhet för det visar en mamma som bär ett grönt 
drakhuvud, ett inte alltför vanligt utseende på en mamma. Det ser nästan ut som hennes  
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förvandling till drake redan har börjat. Dock är hon klädd i en rosa morgonrock och 
håller en hårtork i handen, traditionellt kvinnliga attribut. Det är av intresse att notera att 
i bokens titel är namnet Åke skrivet i stora rosa versaler. Detta bryter mot en 
konventionell färgsättning. För övrigt i boken är han klädd i turkost, brunt och grönt. 
 

5.1.3 Snurran och fjärrkontrollen 
 
text: Eva Bergström och bild: Annika Samuelsson 
 
Bokens berättelse i korthet: 
Boken handlar om kattflickan Snurran. Hon har lagt beslag på fjärrkontrollen till TV:n 
och betraktar den som sin egen, trots att de övriga familjemedlemmarna protesterar. I 
Snurrans fantasi styr hon – med hjälp av fjärrkontrollen – över saker som hon vill skall 
hända. Bilderboken skildrar Snurrans bestämda lek med fjärrkontrollen och hur detta 
leder till konflikter med övriga familjen.  
 
Bokomslag och försättsblad:  
Omslagsbilden visar Snurran som riktar en fjärrkontroll mot TV:n. Hon är tecknad helt i 
svart mot orange bakgrund. Försättsbladen består av ett antal mindre antal bilder på 
Snurran. Bakgrunden är ljust blålila. 
 
Analys: 
 
Miljöer:  
Handlingen utspelar sig hemma hos Snurran och hennes familj, på väg till dagis och 
inne på dagis, hos granntanten samt ute på gården. Scenerna hemma hos Snurrans familj 
äger till största delen rum framför TV:n.  
 
Karaktärsdrag: 
Flickkatten Snurran har en mycket stark personlighet. Hon är kaxig och har en mycket 
bestämd uppfattning om hur saker skall vara. Vidare är hon handlingskraftig samt 
beslutsam. Dessa egenskaper förknippas inte så ofta med flickor. Redan i bokens allra 
första rader visar hon prov på god framåtanda och slår fast:  
 

Det är jag som är Snurran 
och jag bor på Gräddbullevägen 4 
med min fjärrkontroll. 
 
Fjärrkontrollen är bästa fjärrkontrollen 
i hela världen. 
För den är bara min. 
 
Men mamma, pappa och storebror 
säger att det är deras fjärrkontroll också. 
Fy katten. 
Det är absolut fel. 
Den är bara min.  
 (s. 1) 
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Snurran är också – genomgående i boken – stark och aktiv. Detta manifesterar sig i de 
situationer där hon förfogar över fjärrkontrollen. Hon har med sig den praktiskt taget 
överallt och ser sig själv som ett fjärrkontrollsproffs. 

 
Jag byter gärna kanal åt familjen 
om dom ber snällt. 
Annars byter jag inte. 
Och då får dom skylla sig själva. 

   (s. 3) 
 
Vidare är hon positiv och envis; hon ger aldrig någonsin upp försöken att vara den som 
regerar över fjärrkontrollen. Hon är bångstyrig och har hur mycket energi som helst i 
sitt erövringsarbete.  
 

– Byt tillbaka, säger pappa bestämt. 
– Näpp, säger jag. 
– Byt kanal, säger mamma argt. 
– Nix pix, säger jag. 
– BYT NU! MATCHEN HAR BÖRJAT! 
skriker storebrorsan. 
– ALDRIG I LIVET, skriker jag. 
  (s. 12) 

 
Handlingar/göranden och relationer till individer i omgivningen: 
Snurran är en figur som vet att ta plats både i det konkreta rummet såväl som 
egenskapsmässigt. De övriga fyra familjemedlemmarna får maka på sig. En bild 
illustrerar detta tydligt då Snurran sträcker ut sig i soffan och tränger undan de andra. 
 

Varje kväll efter maten 
tittar hela familjen på teve. 
 
Jag måste sitta bäst i soffan 
för annars kan jag inte 
trycka bra på fjärrkontrollen. 
 
Och jag måste sträcka 
på mina långa ben. 
Faktiskt. 
För dom växer hela tiden. 
 (s. 3) 

 
När Snurran kommer i konflikt med familjen och situationen ställs på sin spets blir hon 
både aggressiv och mycket högljudd. Bilden till nedanstående citat visar Snurran som 
vrålar ilsket med ett vidöppet gap. Färgerna består av dramatiskt rött och svart. Vidare 
täcker illustrationen en hel sida.  
 

– NEEEEEJ! 
DET ÄR MIN, MIN, MIN 
BARA MIN FJÄLLKONTROLL! 
GE HIT MIN FJÄRRIS! 
JAG MÅSTE FJÄRKA! 
vrålar jag det värsta jag kan. 
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Jag skriker så högt 
att fotbollsspelarna gör självmål. 
  (s. 15) 

 
Snurran retar också sin omgivning i många olika situationer. När hon vill se 
barnprogram istället för en långtråkig fotbollsmatch använder hon fjärrkontrollen för att 
ändra kanal. Konflikten eskalerar och hon stänger av TV:n många gånger. 
 

Jag stänger av. 
Och storebror sätter på. 
Tusen miljoner gånger. 
Minst. 
 (s. 18) 

 
När denna taktik inte fungerar, för att mamman burit Snurran till hennes rum, 
återkommer hon och börjar dansa och posera framför TV:n för att störa resten av 
familjen. I Snurrans fantasivärld menar hon att fjärrkontrollen anser, ”… att jag ska bli 
filmstjärna när jag blir stor” (s. 21). 
 
I slutet av boken är vår huvudfigur också beräknande och vet av erfarenhet att strategin, 
att gå till granntanten Rut för att se färdigt på TV, fungerar. 
 

Men det gör inget 
för tant Rut har också 
en bra teve med fjärrkontroll. 
Och i morgon tar mamma och pappa 
fram teven och min fjärrkontroll igen. 
Så det så. 
För det brukar dom göra. 
När dom har lugnat ner sig. 
 (s. 23) 

 
Attribut, utseende: 
Snurran har ett uttrycksfullt ansikte med pillemariskt plirande ögon. Hon är ritad i svart 
och vitt, tecknad mot en bakgrund av starka och klara färger ofta i rött, orange och gult. 
Detta understryker hennes starka vilja och kraftfullhet. Både bilden och texten 
förmedlar styrka vilket inte är så vanligt förekommande i berättelser om flickor. 
 
Fjärrkontrollen spelar en central roll i denna historia. Den är Snurrans ständiga attribut 
och hon betraktar den ibland till och med som en ”docka”, en leksak ofta förknippad 
med flickor. 
 

Sen går fjärrkontrollen och jag 
ut på gården och leker. 
Men då blir fjärrisen kissnödig 
och vill kissa i sandlådan. 
Fast det får den inte.  
Den får bara kissa i buskarna 
har jag sagt, tusen gånger. 
Sen går vi hem. 
 (s. 10) 
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Slutliga kommentarer:  
Snurran är en kattflicka som har ett mycket stort självförtroende och den här berättelsen 
handlar om hennes inflytande i vardagslivet. Snurran har makt genom att förfoga över 
familjens fjärrkontroll till TV:n. Hennes handlande är egensinnigt och nära på 
egoistiskt; hon ser bara till sina egna behov. Hennes egenskaper och handlande står i 
motsats till hur en flicka, traditionellt sett, förväntas vara och agera. Hon håller fast vid 
fjärrkontrollen till varje pris både i och utanför hemmet. Exempelvis stoltserar hon med 
fjärrkontrollen inför sina lekkamrater på dagis och hos tant Rut. 
 
Den maktkamp hon har med sin familj slutar inte med att hon får avstå från TV-tittande 
då deras TV slutligen ställs in i garderoben. Hon går istället till tant Rut och lägger 
beslag på hennes fjärrkontroll och TV. På så sätt har hon en uttänkt strategi som gör att 
hon avgår med triumf. Snurran ger aldrig upp utan hävdar envist sin rätt. 
 
En annan aspekt är att hon dansar balett och magdans framför TV:n för att blockera 
rutan, ett traditionellt kvinnligt sätt att röra sig. Vidare vill Snurran bli filmstjärna när 
hon blir stor vilket också anknyter till flickaktiga drömmar. 
 
Bokens omslagsbild visar Snurran som står framför TV:n med fjärrkontrollen i handen 
med en illmarig min. Snurran intar en position och liknar en fäktare som skall attackera 
TV:n. Försättsbladen består av ett mindre antal bilder på Snurran. På varje bild ger 
Snurran uttryck för många olika känslor: glad, förnärmad, arg och förväntansfull. 
Bakgrunden är blå.  
 

5.1.4 Raggar-råttan Roger 
 
text: Ulf Sindt och bild: Eva Lindström 
 
Bokens berättelse i korthet: 
Denna bok handlar om råttan Roger som är snäll och omtänksam men en del kamrater 
tycker att han borde vara lite tuffare. Tillsammans med pappa bygger han en 
raggarliknande lådbil. En dag kommer tre stora killar som ”lånar” Rogers lådbil och kör 
iväg. De kommer aldrig tillbaka. Roger blir arg och sätter – tillsammans med sina 
kompisar – igång att leta efter de stora killarna. Till slut återfinner de bilen och Roger 
tar tillbaka den hem.  
 
Bokomslag och försättsblad:  
Bokens omslagsbild består av Raggar-råttan Roger som kör sin blåa lådbil omgiven av 
andra råttor. Försättsbladet visar Roger i helfigur mot en grön bakgrund.  
 
Analys: 
 
Miljöer 
Miljöerna i denna bilderbok är många och skiftande. Mycket av handlingen utspelar sig 
utomhus; på gatan utanför det egna hemmet, i olika parkliknande miljöer, på bussen och 
i svampskogen. Boken skildrar även innemiljöer. Hemmiljön består av köket, 
vardagsrummet, badrummet och Raggar-råttan Rogers eget rum. Andra interiörbilder  
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visar besök i en livsmedelsbutik och på en fest. Huvudfigurerna rör sig mycket utomhus 
och över stora områden i staden. Detta är ett klassiskt exempel på att pojkar rör sig 
ledigt i det offentliga rummet. 
 
Karaktärsdrag: 
Den röda tråden i denna bok rör identitetsskapandet i förhållande till individer i 
omgivningen. Roger hamnar i situationer där detta understryks. Inledningsvis beskrivs 
Roger som söt, snäll, omtänksam, omhändertagande och glad. 
 
 Roger var den sötaste och gladaste lilla råttbebis som någon sett. 
   (s. 1)  
 

Han tog gärna hand om sina yngre syskon,  
 och det var väldigt många. 
 Han följde ofta med sin mamma ut i 
 skogen och plockade svamp. 
   (s. 3) 
 
Men en del av hans killkompisar tycker att han borde vara tuffare. Intressant att notera 
är att det följaktligen inte är riktigt acceptabelt som pojke att vara mjuk och snäll i detta 
sammanhang. 
 
 – Du måste lära dig att cykla på bakhjulet, sa Rickard.   
 – Tuffa grabbar spottar mellan framtänderna, sa Robin. 
   (s. 4–5) 
 
Roger ger också prov på kreativitet då han kommer med förslaget att bygga en lådbil. 
Han skissar länge på hur denna ska se ut och till slut blir han mycket nöjd. På två sidor 
visar illustrationer alla hans femton detaljrika förslag på lådbilar. Detta förstärker bilden 
av Rogers idérikedom och beslutsamhet. Pappan och Roger tillbringar helgen 
tillsammans för att bygga lådbilen. 
 
 Roger och hans pappa började genast skruva 
 och borra, såga och fila, putsa och måla. 
   (s. 8) 
 
Både Roger och pappan deltar i arbetet, ett exempel på ett typiskt far–och–son–projekt. 
När bilen är åkklar får Roger många beundrande blickar från sina kompisar.  
 

– Det ser ut som en raggarbil,  
sa Robin. 
– Nu har du blivit en raggar-råtta, 
sa Rickard. 
– Då får ni kalla mig för Raggar- 
råttan Roger i fortsättningen. 
  (s. 9) 

 
Handlingar/göranden och relationer till individer i omgivningen: 
Roger och hans två kompisar använder lådbilen så fort de får tillfälle direkt efter skolan 
till sent på kvällen. De leker mycket aktivt utomhus – i det fria – med lådbilen. 
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 Så fort skolan var slut för dagen rullade de ut lådbilen och 
 körde så mycket de orkade. 
 Uppför och nerför, fram och tillbaka, på grusvägar och 
 cykelbanor och ibland ut i skogen. 
   (s. 13) 
 
Bilderna som visar de tre lekande vännerna – Roger, Robin och Rickard – präglas av 
mycket rörelse, fart och fläkt. Bilen körs kors och tvärs. De håller sig ibland inte ens på 
vägarna. Bilden visar att bilen har tydliga fartränder efter sig. Handlingarna präglas av 
driftighet och de leker tills de blir alldeles svettiga. Färgerna i utemiljön är 
genomgående dova och de ger ett lite smutsigt intryck. Ett genomgående drag i bokens 
illustrationer är att det kan uppfattas som om bilderna är ritade av barn. 
 
Huvudfiguren är också generös eftersom han lånar ut sin lådbil till de tre stora killarna 
som kommer förbi och som han inte känner sedan tidigare. 
 

– Kan vi inte få prova kärran? 
– Om ni kör försiktigt får ni gärna låna den. 
– Självklart. Vi ska bara testa en kort sväng. 
  (s. 14)  

 
Roger och hans kompisar visar även prov på självständighet och mod då de åker buss 
genom staden för att – på måfå – leta efter de stora pojkarna som stulit lådbilen. 
 
 Plötsligt fick de syn på ett ansikte som de genast kände igen. 

– Där är han med muständerna, viskade Robin. 
– Vi hoppar av bussen och följer efter honom, sa Roger. 

   (s. 18) 
 
Ytterligare exempel på Rogers mod och djärvhet framträder då Roger och hans vänner 
hittar lådbilen trots att den är ommålad i rött. Roger bevisar att den egentligen tillhör 
honom för han har sina initialer under sätet. Helt ensam ställs han nu mot de stora 
pojkarna, blir riktigt arg och säger bestämt ifrån. Han får ta konflikten alldeles själv. 
Rogers kompisar – däremot – gömmer sig i buskarna och vågar inte vara med. Nu är det 
Roger som är den tuffaste av dem. 
 
 Han lyfte på sätet 
 Och där stod det RRR 
 Med svarta bokstäver. 

– Vet ni vad det här betyder? sa han. 
– Ingen aning, svarade de stora  
grabbarna. 
– Det betyder Raggar–Råttan–Roger,  

 och det är jag, och det är min bil,  
 och nu tar jag tillbaka den, era 
 förbaskade kloakråttor! 
 Så tog han bilen och gick därifrån. 
   (s. 22) 
 
Kompisarna Robin och Rikard som tidigare retade Roger för hans mjukhet ser nu med 
beundran på honom. Rollerna har alltså blivit ombytta utan att Roger egentligen är 
medveten om vad som sker. 
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– Att du bara vågade,  
sa Robin. 
– Jag var ju tvungen! 
– Vad tuff du var 
sa Rickard. 
– Var jag tuff? sa Roger 
förvånat. Det tänkte jag  
aldrig på. 
 (s. 23) 

 
Attribut, utseende: 
Attributen i boken som helhet ger intryck av sportighet och energi. De tre pojkarna 
Roger, Rickard och Robin bär träningsoverallsbyxor på varje bild. Den cykel som 
förekommer i början har kraftiga däck och påminner om en mountainbike.  
 
På bilden – som visar byggandet av lådbilen – finns diverse olika verktyg. Illustrationen 
täcker en hel sida. Själva lådbilen föreställer en raggarbil och det framgår bland annat 
av de överdimensionerade stjärtfenorna med tre baklyktor. Ytterligare attribut är 
rävsvansen som sitter fast på antennen och ofta står rakt ut av fartvinden samt den 
tärning som hänger i en av sidospeglarna. Dessa förstärker bilden av fart och tempo. 
Roger försöker också själv efterlikna en äkta raggare. 
 
 Roger ville gärna se ut som en  
 riktig raggare.  
 Därför köpte han en burk 
 med hårspray, en stålkam och 
 ett paket tuggummi. 
 Sedan kammade han till en 
 riktig raggarfrisyr  och försökte 
 rugga som tuffa killar gör. 
   (s. 10) 
 
Trasan är också ett attribut som återfinns – instoppad i bakfickan – i alla illustrationer 
där Rogers röda träningsoverallsbyxor är synliga.  
 
Slutliga kommentarer:  
I denna bok ställs Roger inför problematiken att behöva vara tuffare än han egentligen 
vill vara eftersom han är en ganska känslig individ. Är detta inte något som små pojkar 
kan känna igen från sin vardag? Det är till mer skada än nytta att behöva vara tuff på det 
här sättet eftersom barn då undertrycker den mjuka sidan av sig själv. Intressant att 
notera är att sensmoralen i boken visar att det är genom att vara tuff mot de stora 
killarna som Roger väcker beundran hos sina vänner. 
 
Ett mycket viktigt attribut i denna historia är lådbilen som handlingen kretsar kring. 
Roger stärker sin egen identitet och hans anseende stiger efter det att han och fadern 
bygger detta imponerande fordon. Bilen är ett materiellt ting som har ett symboliskt 
värde i pojkars värld. 
 
En annan bild som förmedlas i boken är att pojkar stojar, leker och har kul tillsammans. 
Vi konstaterar att det inte finns några flickor i framträdande roller och de återfinns 
enbart perifert. Bilderna visar således en övervägande majoritet av pojkar. 
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Nedre halvan av bokens omslagsbild visar en aktiv råtta som – påhejad av sina kompisar 
– kör sin blåa lådbil i hög fart. Bakom däcken sprutar vägens underlag; rävsvansen står 
rakt ut. De stora killarna kikar fram bakom ett plank. I titeln är namnet Roger kraftigt 
understruket. Tillsammans ger dessa detaljer ett intryck av högt tempo. På försättsbladet 
återkommer namnet Roger understruket och detta förstärker ytterligare honom som 
person. 
 

5.1.5 Superhjältemannen 
 
text och bild: Mini Grey 
 
Bokens berättelse i korthet:  
Den här boken handlar om en pojke som i julklapp av sina föräldrar får en leksaksfigur; 
en Superhjälteman. Pojken och hans familj besöker mormor och av henne får 
Superhjältemannen en grön sparkdräkt i julklapp. I pojkens rika fantasivärld blir 
Superhjältemannen en levande varelse och boken skildrar alla de äventyr som 
leksaksfiguren träffar på.  
 
Bokomslag och försättsblad:  
Bokens omslagsbild visar Superhjältemannen som håller ett rep i handen. Bilden har 
många detaljer, stjärnor i olika färger samt sicksack mönster. Färgmässigt dominerar 
svart, gult, rött och blått. Försättsbladen är helt i gult. 
 
Analys: 
 
Miljöer:  
Bokens handling rör sig över många skiftande miljöer och dessa skildras mycket 
ingående och med stor detaljskärpa. Bilderna är många – ibland täcker de hela sidor, 
ibland förekommer flera mindre illustrationer på en sida – och återger ett betydande 
antal ting.  
 
Boken rör sig på två plan. På det reella planet återfinns pojken i miljöer såsom köket, 
trädgården, i bilen samt hos mormor. På det fiktiva planet rör sig pojkens leksaksfigur, 
Superhjältemannen, i sovrummet där framförallt sängen utgör scenen. Vidare utspelar 
sig Superhjältemannens många äventyr i miljöer såsom i köket vid matbordet och 
diskhon, i trädgården under snåriga buskar, på badkarets botten och i bilen på väg till 
mormor. Framme hos mormor återges miljöer såsom på gårdsplanen utanför hennes 
hus, vardagsrum och kök.  
 
Karaktärsdrag: 
De egenskaper som en Superhjälteman har framgår av själva ordet Superhjälteman. En 
hjälte tillskrivs automatiskt egenskaper som modig, orädd, stark, aktiv och 
handlingskraftig. Superhjältemannen i boken är en figur som har alla de karaktärsdrag 
som en hjälte förväntas ha. I köket vid matbordet uppstår följande situation: 
 
 Han [Superhjältemannen; vår anm.] anmäler sig frivilligt 

till ett specialuppdrag. 
 (s. 6) 
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Vidare är han uppfinningsrik – ingenting tycks hindra honom – han tar till oväntade 
knep när det gäller att finna lösningar på problem. Ett exempel på detta är när 
Superhjältemannen kittlar tårna som håller på att röva bort Lilla Borsten, hans husdjur. 
Hans kreativa förmåga visar sig då han påpassligt har med sig sin kamera och tar bilder 
av fienden, i detta fall tårna. 
 
Handlingar/göranden och relationer till individer i omgivningen: 
När Superhjältemannen ska utföra sina uppdrag rör han sig mycket snabbt, ledigt och 
lätt i de olika miljöerna. Han störtdyker, flyger, simmar och kravlar sig fram när 
räddningsaktionen så kräver. Superhjältemannen räds varken ”… de ondskefulla 
kuddarna” (s. 3) eller den galne professor Spade. Han är inte rädd för att smutsa ner sig 
och söker sig till äventyrliga situationer. 
 
En av de mycket dramatiska händelser som utspelar sig i boken inträffar ute i 
trädgården. Tre mycket hjälplösa och nakna flickdockor befinner sig vid 
Trädgårdsdammen, till hälften övertäckta med jord. Trots den hotfulla situationen 
förhåller de sig passiva med armarna uppsträckta i skyn. Dockornas utseende har typiskt 
traditionellt kvinnliga kännetecken som stora ögon, fylliga läppar och långt hår. 
Superhjältemannen skyndar till deras undsättning och räddar dem. 
 

Dockorna har blivit halvt begravda av den 
galne professor Spade. 

 ’Åh, Superhjältemannen, 
 hur kan vi belöna dig för ditt mod?’ 
 ’Inget att tänka på. Det hör till jobbet.’ 
   (s. 12) 
 
En annan situation utspelar sig i mormors kök där Superhjältemannen – med viss 
assistans från den hundliknande figuren Lilla Borsten – räddar skedarna från att svepas 
bort av Kvasten.  
 
 Håll ut, 

skedar! 
Vi hissar upp er i säkerhet. 
’Hur ska vi nånsin kunna tacka 
dig, Superhjältemannen?’ 
’Äsch, små skedar. 
Det där hör till jobbet.’ 

(s. 25–27) 
 
Dessa två händelser återger hur de som blir räddade tackar, berömmer och vill återgälda 
Superhjältemannen på något sätt men Superhjältemannen vill inte kännas vid det. Han 
avvisar dem, bagatelliserar sin räddningsinsats och säger att han bara har gjort det som 
förväntas av en Superhjälteman. Det ingår i yrkesrollen och är något helt naturligt för en 
sådan som han.  
 
Ett annat tillfälle när Superhjältemannen letar efter det försvunna vraket Silen i diskhon 
blir han attackerad men då kommer Lilla Borsten till hans räddning.  
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Åh nej! 
 Den giftiga 
 Disktrasan tänker 
 klänga sig fast runt Superhjältemannen 
 och kväva honom! 
 Men vad nu? 
 
 Superhjältemannen 
     Räddas 
           av den modiga 
                   Lilla Borsten! 
 
 ’Duktigt, Lilla Borsten! 
 Du kan få bli mitt husdjur!’ 
  (s. 9–10) 
 
Superhjältemannen räddas till livet tack vare Lilla Borsten, men istället för att höja Lilla 
Borsten till skyarna och tacka honom av hela sitt hjärta säger Supermannen enbart att 
han är duktig och klappar honom på huvudet samt utnämner honom till sitt husdjur.  
 
I slutet av berättelsen ligger Superhjältemannen och Lilla Borsten avslappnade och 
utsträckta på en äventyrsbok – Biggles landar i Kina – och konstaterar att de kan anta 
vilka utmaningar som helst. Supermannen och Lilla Borsten skyr inga medel, ställer upp 
i alla situationer och backar inte för något.  
 

Båda två har sina medaljer om halsen. 
          Och de vet att de är redo 
              för vad som helst. 
  (s. 29) 
 
Attribut, utseende: 
Historien börjar i pojkens sovrum och där ligger väldigt många leksaker – en del av dem 
trasiga – huller om buller i en enda röra. En dinosaurie samt många andra leksaksdjur 
trängs på golvet och en liten låda med leksaker har stjälpts omkull. Intrycket av rummet 
är att det känns ostädat och rörigt. 
 
Superhjältemannen är återgiven på ett mycket distinkt vis med traditionellt manliga 
drag, framförallt har han ett mycket markerat hakparti, kraftfulla ögonbryn, rak näsa och 
bred bringa. Hela hans gestalt är tecknad på ett sådant sätt som för tankarna till andra 
klassiska hjältar såsom Stålmannen och Fantomen.  
 
Superhjältemannens klädgarderob är väl anpassad för de olika dramatiska 
räddningsuppdragen och han har många olika munderingar: ”… kängor för alla väder, 
kamouflagebyxor och militärlinne” (s. 2), ”… rymddräkt och sin plexiglas-hjälm” (s. 3), 
”... turbostövlarna …” (s. 4), ”… grodmansdräkt med simfötter och cyklop med 
mörkersyn” (s. 7), ”… djungelbyxor, kamouflageväst och sitt svettpannband” (s. 12) 
och ”…djuphavsdräkt med hjälm och blyskor” (s. 13). I dessa situationer krävs det att 
han färdas i speciella farkoster lämpade till uppdragen: ”sin jetdrivna Gympadoja” (s. 
3), ”den intergalaktiska Människoförflyttaren [bilen; vår anm.]” (s. 15) och ”sin 
supersnabba Rymdkopp med tefat” (s. 21).  
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Slutliga kommentarer:  
Boken är en hjältesaga; en superhjältesaga. Huvudrollsinnehavaren, Superhjältemannen, 
är redo för alla tänkbara uppdrag. Han vet vad situationen kräver såväl kläd- som 
utrustningsmässigt och han vet vilket transportmedel som skall användas. I mångt och 
mycket är han i överläge. I exemplet med räddandet av dockorna är han i den 
maktposition att han lätt kan avfärda deras beundran. Ett handlande i liknande anda är 
att Superhjältemannen kallar de skedar han räddar för små skedar. Skedarna tackar 
endast Superhjältemannen trots att Lilla Borsten initierar och deltar i räddningsaktionen.  
 
Ett annat exempel på hur Superhjältemannen har makten är när han tar sig befogenheten 
att utse Lilla Borsten som sitt hundliknande husdjur och ger denna en klapp på huvudet, 
vilket inte är alltför hedrande. Detta motsvarar inte Lilla Borstens insats för denna figur 
har ju faktiskt räddat livet på Superhjältemannen och detta visar också att denna 
berättelse är mer komplex än enbart en hjältesaga om Superhjältemannen. 
 
Superhjältemannen är en gestalt i form av en fullvuxen man och tjänar som ett exempel 
på en traditionell förebild av manligt kön, en machoman. Pojkar kan på så vis lätt 
identifiera sig med honom. Allt som allt avspeglar detta den traditionella pojkdrömmen; 
en Superhjälteman som självsäkert löser alla problem. Även om boken är påhittig och 
präglas av hur ett barn kan gå in i fantasivärldar håller den sig ändå inom traditionella 
genusmönster.  
 
Intressant att notera är att Superhjältemannen tillskrivs en sådan betydelse att han får en 
egen julklapp av mormor; en grön sparkdräkt med luva. Trots att han blir lite deppad 
och förödmjukad, eftersom julklappen inte är vad en Superhjälteman önskar och 
förväntar sig, överkommer han det och klarar ändå av att utföra hjältedåd – iklädd grön 
sparkdräkt med tillhörande mössa. Det är till och med så att Lilla Borsten och 
Superhjältemannen är så kreativa att de drar nytta av sparkdräktens material när de utför 
sina räddningsuppdrag. 
 
Layout- och bildmässigt är boken mycket påtagligt inspirerat av serieteckningens 
traditionsenliga upplägg med återkommande fyrkantiga bildrutor som även ibland 
täcker hela uppslag. Bildövergångarna känns litet serielikt spretiga och perspektivbytena 
är flitigt förekommande. Ofta finns det ljudillustrationer i form av text återgivna som till 
exempel: Slofs, slofs (s. 9), Grrrr! (s. 3), tut och bäää (s. 4). På en majoritet av bilderna 
förflyttar sig Superhjältemannen på ett snabbt sätt och detta markeras med fartränder. 
Vidare visar illustrationerna ofta Superhjältemannen i helfigur, centralt placerad. 
Pratbubblor är ett annat exempel på likheten med serieteckningars formspråk och 
illustrationerna avbildas med klara färger, ganska fyrkantigt med starkt markerade 
konturer vilket ger ett kraft- och fartfyllt intryck.  
 
Mitt på bokens omslagsbild står Superhjältemannen i helfigur och skuggor av honom 
avtecknas mot bakgrunden; han befinner sig mitt i strålkastarljuset. Han är klädd i en 
supermansdräkt: kamouflagebyxor, linne och handledsmuffar i de klara färgerna blått, 
rött och vitt. Midjan markeras av ett brett bälte. På linnet står det tryckt väl synligt i 
versaler TJOFF!, PANG! och BONK! De är skrivna på serietidningsliknande 
stjärnsmällar. Supermannen håller ett lassoliknande rep i handen. På den högra sidan  
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står titeln SUPERHJÄLTEMANNEN i mycket kraftiga versaler. Ordet HJÄLTE i detta 
ord är särskilt framträdande eftersom det avviker med röd färg i stället för svart. 
Bokstäverna är starkt upplysta av något som liknar en spotlight. Noteras kan att all text 
skrivs med versaler såsom författare, bokförlag et cetera. Konturerna på bilden är 
markerade med svart och illustrationen domineras av raka, lite kantiga linjer. En av 
bakgrundsfärgerna är klargul och denna färg återkommer på försättsbladet. 
 

5.1.6 Det var tur! Det var synd! 
 
text: Thomas Halling och bild: Eva Eriksson 
 
Bokens berättelse i korthet: 
Denna bok, som är en vändbar bilderbok och kan läsas från två håll, skildrar en historia 
med två parallella händelseförlopp. Boken handlar om Amanda som är ute på en 
promenad. När boken läses från det ena hållet berättas det vilken otur Amanda har och 
hur hon missar många roliga saker. Om boken däremot läses från andra hållet berättas 
det vilken tur Amanda har och hur hon undkommer flera otrevliga händelser. På 
mittuppslaget möts de två berättelserna och Amanda är hela tiden omedveten om de 
fiktiva skeendena.  
 
Bokomslag och försättsblad:  
På bokens omslagsbild finns en stor och flera mindre bilder på Amanda. Bokens 
omslagsbild – med titeln Det var tur! – visar Amanda med händerna utsträckta i 
midjehöjd och den andra omslagsbilden – med titeln Det var synd! – står Amanda och 
vinkar. Titeln är i svart. Försättsbladet är orangegult.  
 
Analys: 
 
Miljöer:  
Bokens handling utspelar sig i Amandas sovrum, i trappuppgången, på gatan utanför 
hennes bostad, i parken, på torget samt i andra gatumiljöer. Händelserna äger rum i ett 
tättbebyggt område men Amanda rör sig dock inte över särskilt stora områden, utan 
befinner sig på promenadavstånd från hemmet. 
 
Karaktärsdrag: 
Amanda ger intryck av att hon är en ganska stillsam flicka. Hon väljer att sysselsätta sig 
med en relativt lugn aktivitet som att gå på promenad. Hon går och går – hon springer, 
hoppar och rusar inte – utan bara går sin runda i sakta mak. Vidare upplever vi henne 
som försiktig och inte särskilt äventyrlig eftersom hon väljer att avsluta den korta 
promenaden och vänder snart hem. 
 
 När det började bli mörkt 

gick hon raka vägen hem. 
(s. 17b) 

 
Amanda är en glad flicka; på bilderna har hon ofta ett leende på läpparna och ger ett 
piggt intryck då hon går sin promenad. I avsnittet Det var tur!, som visar en fiktiv bild  
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av det som skulle kunna hänt förmedlar hon dock olika känslor av obehag i samband 
med de otrevliga händelser som skulle kunna inträffa. I övrigt och till största del, 
framställs hon som sorglös och nöjd med tillvaron.  
 
Handlingar/göranden och relationer till individer i omgivningen: 
Amanda går på promenad ensam. Hon passerar flera människor när hon är ute och går – 
på gatan, på torget och i parken – men det förekommer inga möten i någon form och 
inte heller någon konversation. Under den korta promenaden väljer Amanda att bara gå 
och titta sig omkring. I den reella delen finns det inga det finns inga hotfulla karaktärer 
och boken präglas genomgående av en varm ton. Den förmedlar en ljus, glad och positiv 
känsla; en ofarlig stämning. 
 

Hon gick över gatan. 
 Det var synd! 
 För annars hade hon 
 fått klappa en urgullig hund. 
  (s. 5–6b) 
 
I de fiktiva sekvenserna i berättelsen kommer hon i kontakt med både människor och 
djur; det är i dessa avsnitt som de flesta aktiviteter äger rum. I den ena delen av boken 
har Amanda otur och blir offer för dåliga omständigheter. Exempelvis blir hon påkörd 
av en cykel, stungen av getingar samt får en blomkruka i huvudet. I den andra delen är 
hon mer aktiv och tar initiativ till att bygga en flotte och gungar högt på lekplatsen. 
Genomgående i boken existerar dock ingen dialog överhuvudtaget.  
 
Attribut, utseende: 
Amanda är klädd i löst sittande kläder som är nya. Dessa består av ljusgrön tröja, röda 
knälånga byxor och gul skärmmössa. Kläderna ger ett pojkaktigt intryck. Hennes långa 
svarta hår är smålockigt och lite busigt spretigt. 
 
 Hon gick förbi en bänk. 
 Det var tur! 
 För annars hade hon  
 fått färg på sina nya kläder. 
  (s. 9–10a) 
  
Intressant att notera är att Amandas sovrum är välstädat, spartanskt och där finns inga 
leksaker överhuvudtaget.  
 
Slutliga kommentarer:  
Upplägget i denna bok är underfundigt med olika överraskningsmoment då slumpen får 
styra. Vi ställer oss dock frågan vilket intryck huvudfiguren ger. I de reella 
händelseförloppen är Amanda något passiv men i de fiktiva partierna är hon lite mer 
aktiv. Det bestående intrycket är däremot att boken som helhet förmedlar en bild av en 
person som är relativt oföretagsam och tyst. Amanda tar inte mycket plats. Det är i de 
fiktiva partierna som mer dramatiska aktiviteter äger rum och i dessa intar hon mer av 
en offerroll.  
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Boken kännetecknas till en viss del av milda, traditionellt flickaktiga pastellfärger. På 
den högra sidan skildras Amandas promenad i färg som hon själv upplever det. På den 
på vänstra sidan, som går i grå- och orangegula toner, beskrivs vad som kunde ha skett.  
 
Bokens två omslagsbilder består av Amanda i olika skepnader. Hon finns inramad i en 
större bild, klädd i orangegul tröja med skärmmössa i samma färg och det finns också 
mindre illustrationer av Amanda när hon går på promenad. Bokens ena omslagsbild 
med titeln Det var tur! visar en förskräckt och förvånad Amanda med händerna 
utsträckta i midjehöjd. Den andra omslagsbilden med titeln Det var synd! visar en 
skrattande Amanda som vinkar glatt. Titeln är i kraftigt markerad i svart. Försättsbladet 
har samma orangegula färg som Amandas tröja på bokomslaget. 
 

5.1.7 Kaninen som hade tappat bort sin pappa 
 
text: Lilian Edvall och bild: Sara Gimbergsson 
 
Bokens berättelse i korthet: 
Kaninen vaknar på natten och upptäcker att pappa är borta. Bokens huvudsakliga 
handling består av att Kaninen och lillasyster söker efter honom och till sist påträffas 
pappan. Historien avslutas med att hela familjen sitter, mitt i natten, i köket och dricker 
varm choklad.  
 
Bokomslag och försättsblad:  
Bokens omslag visar kaninen och lillasyster ståendes i den upplysta dörröppningen till 
källartrappan. På försättsbladen avbildas en kanins fotavtryck mot lila bakgrund. 
 
Analys: 
 
Miljöer:  
Bokens scener utspelar sig uteslutande i Kaninens hemmiljö och på natten. Berättelsens 
handling äger rum i kaninfamiljens olika delar av hemmet såsom kök, källare, sovrum, 
Kaninens rum samt på ytterdörrens trappa. Eftersom bokens historia utspelar sig på 
natten är färgerna dova och bilderna präglas av ett samspel mellan skugga och ljus; detta 
ger ett suggestivt intryck.  
 
Karaktärsdrag:  
Kaninen är en företagsam och handlingskraftig figur. När han, mitt i natten liggandes i 
föräldrarnas säng, upptäckter att pappan är försvunnen väcker han inte mamman för att 
fråga var pappa är någonstans utan letar själv efter honom i köket, i vardagsrummet och 
på toaletten. Först därefter väcker han mamman för att fråga henne var pappan kan vara.  
 
I bokens början finns exempel på hur Kaninen på ett förnuftigt och klarsynt sätt 
analyserar var pappan kan vara någonstans. Han ger i denna situation ett självsäkert 
intryck, tänker rationellt och blandar inte in några känslor.  
 

’Vi måste tänka’, sa Kaninen. 
’Varför har pappa lämnat ett spår? 
Och vad gör han nu?’ 

  (s. 9) 
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I situationen – när Kaninen ska springa till garaget mitt i mörka natten – vill han inte 
medge att mörkret skrämmer och oroar honom. Han vill gärna visa sig modig och orädd.  
 

Kaninen öppnade ytterdörren men stängde den genast. 
Ute lyste en ensam gatlampa, vinden blåste i träden.  
’Blev du rädd?’ sa lillasyster. 
’Nejdå, jag fick bara ett skräp i ögat’, sa Kaninen. 
Och så tog han mod tills sig och öppnade dörren på nytt. 

   (s. 12)  
 
Kaninen intar rollen som stark, orädd och handlingskraftig. Lillasyster däremot blir 
anvisad rollen som rädd, klen, ledsen och ger – till skillnad mot Kaninen – oftare 
uttryck för sina känslor under berättelsens gång även om hon är positivt inställd till 
pappajakten till en början.  
 

’Den [bilen; vår anm.] står i garaget. Jag vågar inte gå dit när det är mörkt.’ [sa lillasyster; 
vår anm.] 
’Men jag kanske törs’, sa Kaninen. 
Lillasyster tittar beundrande på sin storebror. 

   (s. 10) 
 
Nedanstående citat är ett annat exempel på lillasysters räddhågsenhet och Kaninens 
rationella tankesätt.  
 

Just då slog ytterdörren igen. Och gick i lås. 
Lillasyster började gråta. 
’Hjälp’, sa hon, ’jag tyckte jag såg ett spöke’. 
’Det finns inga spöken’, sa Kaninen. 

   (s. 14) 
 
Handlingar/göranden och relationer till individer i omgivningen: 
Kaninen visar prov på självständighet och envishet i berättelsen. Det framkommer 
mycket klart i inledningen då Kaninen går emot sin mammas önskan när hon vill att han 
ska lägga sig i sängen hos henne och inte leta efter pappan. Istället går Kaninen på 
nattjakt efter pappan tillsammans med lillasyster. I denna situation demonstrerar han 
tydligt sin beslutsamhet; han har bestämt sig att det är pappa som han vill finna.  
 

’Kom och kryp ner här’, sa mamma och gjorde plats för honom under täcket. 
Men Kaninen ville bara vara med sin pappa så han skakade på huvudet så öronen killade 
honom på nosen. 

   (s. 5) 
 
Kaninen är den som är aktiv och tar initiativ i de olika situationerna när de söker efter 
pappa även om lillasyster ibland kommer med förslag. 
 
 ’Men titta’, sa lillasyster och tog upp  
 pappas morgonrocksskärp.  
 ’Han HAR varit här. Vi letar mera’. 
    (s. 9) 
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I situationen att de skall leta efter pappan i garaget undertrycker Kaninen sina känslor av 
rädsla och bestämmer sig på nytt för att våga springa till garaget. Han vill också här visa 
sig modigare än vad han egentligen är.  
 
 Den här gången skulle han våga springa 
 till garaget, det hade han bestämt. 
 ’Lova att stå kvar här’, sa Kaninen till 
 lillasyster och tog sats. 
   (s. 13) 
 
Under berättelsens gång trappas spänningen upp och i en dramatisk bild – uppslagen på 
två helsidor – visas både Kaninen och lillasyster vrålandes efter mamma efter att de har 
blivit utelåsta. Nu är de är båda rejält uppskrämda.  
 
En annan sida av Kaninen är att han intar en roll som beskyddare. På de bilder som 
illustrerar när han och lillasyster har blivit utelåsta står han bakom lillasyster och håller 
sina armar om henne som ett slags skydd. Han tröstar lillasyster då hon gråter, är rädd 
och gömmer sig bakom ytterdörren som sedan slår igen. I detta fall visar också Kaninen 
att han är lite rädd och hans ögon är i detta fall ganska stora.  
 
Attribut, utseende: 
Kaninen har blå pyjamasbyxor och vit t-tröja. Lillasyster har ett rosalila nattlinne med 
puffärmar och volanger och hon använder pappans upphittade morgonrocksskärp och 
sätter ihop öronen till en tofs.  
 
Beträffande leksaker håller Lillasyster en tjejdocka i handen i början av berättelsen. När 
det gäller leksakerna i Kaninens rum består de exempelvis av bilar, flygplan, slangbella, 
pilbåge. Detta är leksaker associerade till olika aktiviteter som pojkar ofta ägnar sig åt. 
 
Slutliga kommentarer:  
Historien handlar om en pappa som försvinner och fastän detta kan upplevas dramatiskt 
behåller Kaninen mer eller mindre sitt lugn i letandet efter fadern. Även om den nattliga 
jakten upplevs som skrämmande är känslorna något undertryckta hos honom. Hos 
lillasyster däremot kommer känslorna av rädsla, ledsnad och förfäran mer till uttryck. 
Bilderna återger kaninernas uttrycksfulla miner verklighetstroget. Illustrationerna är till 
största delen mjukt blåtonade bilder med inslag av grönt och gult med ett effektfullt 
skuggspel som accentuerar nattens mysterier och blottlägger kaninernas 
känsloupplevelser. 
 
Lillasyster ikläds också rollen som mindre vetande. Under tiden när de letar efter pappa 
kommer hon med olika förslag var pappa kan befinna sig. Nästan utan undantag är 
idéerna sådana att de inte förefaller vara rimliga; Kaninen förkastar dem och antyder på 
ett nedsättande sätt att hon är ”lite korkad” (s. 6). Det finns också ett tillfälle när 
Kaninen motsätter sig lillasysters idé men gör den sedan till sin. 
 

Lillasyster tänkte så det sprakade. 
 ’Han kanske har åkt och köpt morötter’, sa hon till slut. 
 ’Knappast’, sa Kaninen, ’men vi kan ju alltid titta om bilen står kvar.’ 
    (s. 11) 
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Dessa exempel visar på en överordning ur Kaninens synvinkel där han anser sig vara 
smartare och modigare än sin lillasyster. 
 
En röd tråd i boken är också relationen mellan far och son. När de övriga i familjen 
säger att pappans gosedjur är fult, tröstar kaninen pappan genom att säga att det är ”fint 
på sätt och vis” (s. 24). Avslutningsbilden visar hur pappan inviger Kaninen i en 
hemlighet dem emellan. Han och pappan knyter förtroliga band när mamman och 
lillasyster har gått och lagt sig.  
 
Bokens omslagsbild visar Kaninen och lillasyster. Tillsammans är de placerade i 
dörröppningen till källartrappan. Kaninens ansiktsuttryck och kroppsspråk ger intryck 
av en försiktig nyfikenhet och på grund av hans placering – snett framför lillasyster – 
inger han känslan av att skydda lillasyster. Bilden av lillasyster präglas av en mer 
ihopkrupen, lite räddhågsen gestalt och det ligger nära till hands att tro att det är hon 
som håller honom i handen och inte tvärtom. Försättsbladen visar en lång, slingrande 
sträcka av fotspår vilket förknippas med huvudfiguren Kaninen, i första hand, eftersom 
det är han som nämns i bokens titel och inte lillasyster.  
 

5.1.8 Mitt rosa liv 
 
text och bild: Amanda Eriksson 
 
Bokens berättelse i korthet:  
Denna bilderbok handlar om en flicka som tillsammans med sin morfar förändrar 
hennes kläder och rum. Flickan vill att både kläder och inredningsdetaljer skall vara i 
färgen rosa. De tillbringar en hel lördag tillsammans och genomför hennes idéer.  
 
Bokomslag och försättsblad:  
Bokomslaget visar en flicka som flyger högt genom luften iklädd en rosa mundering. 
Morfar står på marken och vinkar till henne. Vidare består försättsbladet av många små 
vita runda spiraler som bildar ett regelbundet mönster mot en rosa bakgrundsfärg. 
 
Analys: 
 
Miljöer:  
Boken börjar med en situation utomhus där flickan ser en helt rosa bil. Detta ger flickan 
idén att hon vill ha mer rosa färg i sitt liv. I övrigt försiggår historien i huvudsak hemma 
hos flickan i bostadens olika rum såsom i hennes rum, kök, badrum och vind. Därtill 
inträffar en tankesekvens där flickan berättar vad prinsessor gör och hur de är. Bilden – 
som visar de många prinsessorna – domineras av färgen rosa i olika nyanser och täcker 
två sidor. Slutet av boken utspelar sig på en lekplats där morfar och flickan leker och 
äter glass. 
 
Karaktärsdrag: 
Flickans egenskaper utmärks av att hon tänker kreativt, är företagsam och något envis. 
Detta framträder speciellt när hon stöter på motstånd från mamman. Mamman tycker 
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varken om rosa eller anser att de har råd att köpa nya rosa kläder men flickan driver sin 
vilja igenom. Hon ger sig inte utan ringer till morfar som kommer och hjälper henne.  
 
 Nästa morgon kändes hela huvudet rosa.  

– Mamma, jag måste ha rosa kläder, sa jag. 
– Nej, gumman, sa hon. Vi har inte råd just nu. 
   (s. 3) 
– Mamma, varför har jag INGET rosa? 
– Det är nog för att jag inte gillar det, sa mamma.  
   (s. 5) 

 
Det är morfar som i mångt och mycket står för förnuft och genomförande av flickans 
idéer. Gentemot morfar har flickan en mer beundrande attityd. 
 
 Och på lördagen kom han. 
 MORFAR. 
 Världens bästa. 
  (s. 8) 
 
I det stora hela är flickan också en förnöjsam person som är tillfreds med sitt rum. 
Hennes anspråk på vad som är att betrakta som ett bra rum kan sägas vara något 
blygsamma. 
 
 Dörren kan man stänga. Sängen är mjuk att sova i. 
 Skrivbordet står framför fönstret så att man har fin utsikt. 
   (s. 5) 
 
Flickans rum är välstädat och allt ligger på sin plats; det enda felet är att inget är rosa. 
Ordningsamhet och färgen rosa är något som ofta förknippas med flickor. 
 
Morfar är i denna historia snäll, hjälpsam, förnuftig och idérik. Han ställer upp för sitt 
barnbarn och ger kloka råd. 
 

– Kläderna måste vara ljusa och gå att tvätta i sextio  
grader, sa morfar. 
  (s. 11) 

 
Han är en man som vet precis vad som behövs i en sådan här situation när mycket skall 
färgas, sys och snickras. 
 
Handlingar/göranden och relationer till individer i omgivningen: 
En illustration visar flickan som ringer till morfar och ber om hjälp. Han ställer upp på 
hennes idéer. De bestämmer att han ska komma på lördag för att sätta igång med Projekt 
Rosa. Text och bild uttrycker ibland skilda saker. På två bilder står flickan mer passiv 
bredvid morfar när han utför förändringsarbetet. Endast en bild visar hur hon aktivt 
deltar i projektet. I texten förmedlas dock att hon väljer ut de kläder som skall färgas 
och att hon själv tejpar sin bandyklubba. 
 
I andra delar av boken ger texten delvis ett annat intryck. Här arbetar morfar och flickan 
mer tillsammans. 
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 När kläderna torkat sydde vi om dem. … Och så gjorde vi en mantel,  
 som vi sydde på halslinningen på tröjan. 
   (s. 15) 
 
Morfar färgar kläderna, snickrar, målar, syr, sätter upp saker såsom tavlor och gardiner. 
Dessutom klättrar han och flickan i lekparkens träd. Allt detta tillsammans förmedlar en 
bild av en aktiv och engagerad morfar. 
 
 Medan de [kläderna; vår anm.] torkade tejpade jag om min 
 bandyklubba. Morfar målade pennburkarna,  
 blomkrukan och docklådan. 

– Nu tar vi en sväng på vinden, sa morfar. 
  (s. 13) 

 
Attribut, utseende: 
I flickans rum består leksakerna av en dockvagn, en ”docklåda”, en nalle, en 
bandyklubba och en fotboll. Detta får sägas vara leksaker både för pojkar och flickor, ur 
traditionell mening.  
 
När morfar kommer på lördagen har han med sig det material som krävs för att göra 
förvandlingsarbetet: en symaskin och sybehör, tyg, textil- och målarfärg, verktyg och 
penslar samt en tiara.  
 
I Projekt Rosa genomgår flickans kläder en förvandling. De kläder hon har på sig i 
början är en grön tunika med vita prickar och grågröna byxor. Illustrationen på alla 
hennes kläder före infärgningen visar att de bara är bruna, gröna och grå. Efter Projekt 
Rosa har hon på sig en mundering som består av puffbyxor med blommigt höftskynke, 
en t-tröja med puffärm – som har texten power tryckt på framsidan – samt en blommig 
mantel, allt i rosa färgtoner. 
 
Slutliga kommentarer: 
Helhetsintrycket av boken är att den ger en bild av lugn och harmoni. Huvudpersonerna 
har en ömsesidigt god kontakt och arbetet med Projekt Rosa flyter konfliktfritt. Flickan 
är duktig och driftig i bemärkelsen att hon engagerat genomför förändringsarbetet 
tillsammans med morfar.  
 
Ur genussynpunkt är den här boken mer komplex. Å ena sidan, att se en morfar färga 
textilier och att sy kan uppfattas som något ovanligt. Å andra sidan, står han mycket för 
initiativet i Projekt Rosa även om det är flickan som kommer med den ursprungliga 
idén.  
 
Vad gäller färgerna så omvandlas dessa från traditionella pojkfärger såsom blått, grönt 
och brunt till olika nyanser av rosa. Om ordningen hade varit den omvända, skulle det 
ge en mer oväntad bild eftersom rosa fortfarande förknippas med flickor. 
 
Vidare ger boken utryck för hur flickan ser på vad prinsessor gör; detta fördjupar 
prinsessbegreppet. De bestämmer allt själva; de blir fotograferade i sina bilar, de kör för 
fort, de är själviska och de ger uttryck för allehanda känslor samt visar prov på ”coola”  
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attityder. Detta förmedlas i illustrationen när prinsessorna utför sina respektive 
aktiviteter placerade på grenar i ett träd. Flickan har prinsessor som ideal men i det här 
fallet gör de lite oväntade saker och beter sig på ett annorlunda sätt. Detta står i kontrast 
till den passiva prinsessrollen som ofta är osynlig; det är inte sällan prinsen som är 
handlingskraftig och aktiv. Historien avslutas med att flickan börjar fundera på att om 
prinsessor springer runt så blir de smutsiga. Då borde de ha lite svarta kläder också, som 
piraterna men det får de fixa en annan gång. 
 
Omslagsbilden visar flickan som snabbt flyger genom luften likt Stålmannen. Hon 
lämnar fartränder och löven yr. På tröjan står ordet power som kan associeras till 
kraftfullhet och styrka; girlpower. Försättsbladet med dess mönster förstärker det rosa 
och det flickaktiga. 
 

5.1.9 Taggtråds-Tim 
 
text: Stefan Ljungqvist och bild: Johan Egerkrans 
 
Bokens berättelse i korthet: 
Boken handlar om Tim som bor på ett barnhem. Han bestämmer sig för att rymma 
eftersom de andra barnen, ledda av den nyanlände pojken Oswald, mobbar honom. I sitt 
rymningsförsök gör Tim sig illa på järnstakets taggtråd. De andra barnen inser till slut 
hur elaka de varit mot Tim och de blir vänner igen, med undantag av Oswald.  
 
Bokomslag och försättsblad:  
Bokens omslagsbild visar Tim sittandes på en gren i ett träd. Han håller en nalle i 
handen. Försättsbladen är helt i svart. 
 
Analys: 
 
Miljöer:  
Bokens miljöer utspelar sig i barnhemmets trädgård; innanför järngrinden, på lekplatsen 
och vid staketet. Handlingen inomhus äger rum i sovrummen, på toaletten och i trappan. 
Inledningen på denna mobbningshistoria börjar när Oswald hämtas i en bil. 
 
Karaktärsdrag: 
Tim mobbas av kamraterna och han gör inte direkt något motstånd utan är mer passiv 
och anpassar sig under en längre tid. Tim blir utsatt för en mängd kränkningar och kan 
inte göra så mycket åt situationen eftersom han står ensam mot sina tre plågoandar. Han 
befinner sig därmed i ett markant underläge och i denna situation visar han sårbarhet. 
Här uttrycks många ledsna känslor och bedrövelser; Tim visar sin mjuka sida. 
 
Vid ett tillfälle lurar Tims plågoandar honom att slicka på en kall lyktstolpe så att han 
fastnar med tungan i frosten. Där och då växer hans beslut fram att göra sig fri från 
förtrycket. Denna specifika händelse medför att han inte längre står ut med sin situation 
utan bestämmer sig för att rymma. 
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Lika mörkt hade det varit i natt. Då han hade stått där med tungan fast- 
frusen i lyktstolpen och blivit kissnödig, men inte kunnat gå. 
   Till slut blev han tvungen att kissa ändå. 
   Lite kiss frös till is i byxorna, och lite rann nedför benet ut i den vita snön och  
färgade den gul. 
   Det var droppen. 
   Då gick solen upp bakom det koppartäckta hustaket. Tim ryckte till med 
huvudet sådär lagom försiktigt. Först till höger och sen till vänster, och den till höger 
igen medan solen värmde och vips var han loss. 
   Nu hade han bestämt sig. 
   Han skulle rymma. 
   (s. 14) 

 
Handlingar/göranden och relationer till individer i omgivningen: 
Tim visar trots allt prov på viss företagsamhet och beslutsamhet när han till slut 
bestämmer sig för att rymma från barnhemmet och från dem som trakasserar honom. 
Hans rymningsförsök misslyckas dock. 
 
    Längre än så kom inte Tim. Han fastnade i taggtråden, tappade greppet och 
 föll handlöst ner i snön på marken mellan granarna så att barren yrde. Duns! 
    Och så blev allt mörkt igen. 
    Men här gången var det en annan sorts mörker han såg. 
    Han var arg.  
 Han gick raka vägen in på barnhemmet med bestämda steg. Det luktade  
 unket av sur glögg och brända mandlar. 
    Taggtråden som hade fastnat i hans tröja släpade längs trägolvet och rev upp 
 djupa spår efter honom. 
    De andra barnen stod i hallen och flinade. 
    Men Tim var inte rädd längre, han gick kvickt förbi dem upp i trappan till över- 
 våningen med taggtråden svansande efter sig. 
    (s. 16–17) 
 
Istället för att bli rädd och ledsen av den situation som uppstår blir Tim arg, orädd och 
modig. Han går med beslutsamma steg förbi sina mobbare där de står vid trappan och 
bryr sig inte om att han rispar och sticker dem med den bit av taggtråd som har fastnat i 
hans kläder. Han ignorerar och väjer inte undan för sina trakasserare utan det är de som 
måste vika undan om de inte ska bli träffade av taggtråden.  
 
Attribut, utseende: 
Tim är rödhårig, smal och bär glasögon. Han är traditionellt pojkaktigt klädd i 
gammaldags kortbyxor, knästrumpor, skjorta, slips och jacka – allt i jordfärger. Som 
ständig följeslagare har han en nalle som också den blir – mer eller mindre – utsatt för 
samma hemska händelser som Tim.  
 

Med tretton stygn fler än nallen fick [Tim; vår anm.] den gången de slet av hans [nallens; 
vår  
anm.] armar.  

 Då hade han lagat nallen med en rostfri nål, lång svart tråd och en sax. 
    (s. 11) 
 



 

   68 

Beträffande Tims rum så är det ostädat. Det ligger böcker slängda på golvet och på 
sängen. I fönstret står en förtorkad krukväxt.  
 
Bildernas färger domineras av grönt, svart och brunt/orange och stilen på 
illustrationerna präglas av spretiga och kantiga konturer, vilket understryker dramatiken 
i denna bok. 
 
Slutliga kommentarer:  
Boken återger – både i text och på bild – många olika känslor av sorgsenhet, ensamhet i 
den utsatta situation som Tim befinner sig. Detta en kontrasterar mobbarnas tuffa 
attityd. Emellertid är det intressant att notera att på flera ställen i texten står det att Tim 
gråter trots att det inte syns några direkta tårar på bilderna utan enbart sorgsna 
anletsdrag (s. 3, 33).  
 
Även om mobbningen av Tim pågår en tid så kan Tim slutligen, med hjälp av sin 
viljestyrka och handlingskraft, försöka frigöra sig från mobbarna. När han får nog av 
sina plågoandar tar han saken i egna händer och gör något konstruktivt. Han rymmer 
istället för att resignera. Tims agerande och förhållningssätt gentemot sina kamrater – 
när han ignorerar och går förbi dem med taggtråden i sina kläder – visar att han kan 
återta makten i sitt liv.  
 
Bokens omslagsbild visar en mycket ledsen Tim med hängande axlar. Han sitter ensam 
på en gren högt upp i ett träd med höstfärger. Löven faller i bakgrunden och grenarnas 
yttersta del avbildas väldigt taggigt och spretigt; dessa påminner om en taggtråd. Tims 
jacka är sönderriven, revan på ärmen är hopsydd med kraftiga stygn och ger ett slitet 
intryck. Han håller en trasig nalle i handen – som ser lika ledsen ut som Tim – även den 
är lagad med kraftiga stygn. Bokens titel Taggtråds-Tim är tryckt i svart mot vit 
bakgrund. Hela omslagsbilden andas sorg och ledsamhet. Försättsbladen är svarta vilket 
understryker allvaret och svärtan i denna bok. 
 

5.1.10 Lille Ville 
 
text: Solja Krapu och bild: Catharina Nygård Holgersson 
 
Bokens berättelse i korthet: 
Denna historia handlar om lille Ville. Han är en liten kille som gör bara det han själv 
vill och bryr sig inte om vad andra tycker. En dag när fyra barn mobbar lilla Linn och 
säger att ingenting hos henne duger kommer Ville till hennes räddning och säger 
bestämt ifrån.  
 
Bokomslag och försättsblad:  
Bilden på omslaget består av Ville som sparkar fotboll. Försättsbladet visar ett blårutigt 
mönster som återkommer i Villes flanellskjorta.  
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Analys:  
 
Miljöer:  
Till största delen utspelar sig handlingen i hem- och skolmiljö samt på lekplatsen. 
Vidare förekommer en drömsekvens – uppslaget på två helsidor – där Ville åker ut i 
rymden i en raket. Detta uppslag är präglat av fart och fläkt där den stora och – för 
bilden dominerande – raketen rusar fram genom den rymden och lämnar det lilla 
jordklotet bakom sig. Bildens formspråk präglas av en kraftig rörelse. Orange-röda 
eldslågor sprutar mot en dramatiskt svart bakgrund. Bilden som helhet uttrycker 
aktivitet och handlingskraftighet. 
 
Karaktärsdrag:  
Ville är mycket av en individualist. Han är egensinnig, gör det han tycker är roligt och 
lever i ett självvalt utanförskap. Ett exempel på detta är att boken inleds med texten: 
 

Lille Ville var en liten kille 
som bara ville göra det som Ville ville 
  (s. 1)  

 
Bilden till ovanstående text illustrerar Ville som klättrar uppför ett grovt rep som sitter 
fast i ett högt träd. Huvudpersonen är bestämd, aktiv och företagsam vilket leder till att 
han har stort inflytande över tillvaron. Vidare är han väldigt modig och orädd vilket 
tydligt framkommer då han kommer till flickan Linns undsättning. Bilderna illustrerar 
ett talande minspel, ett precist kroppsspråk och barnens känslor förmedlas på ett 
uttrycksfullt sätt speciellt Linns ansikte som visar rädsla i mobbningssituationen och 
hennes beundrande blickar av tacksamhet som riktas mot Ville. Nedanstående text 
åskådliggör Villes hjältemod.  
 
 Men lilla Linn 
 strök rent 
 sin kind 

och tänkte: Vilken kille!   
Hon sa att alla borde va som Ville  
  (s. 18) 

 
Handlingar/göranden och relationer till individer i omgivningen:  
Huvudfiguren Ville är en mycket självständig och driftig pojke och detta är ett 
genomgående mönster i hela bokens händelseförlopp. Följande citat återfinns i slutet av 
boken och denna beskrivning liknar mycket texten från första sidan: 
 

I allt han var en egen liten kille 
som bara gjorde det han ensam ville 
  (s. 13) 

 
Han står emot omvärldens förväntningar och går sin egen väg. Några exempel på detta 
är att – när andra leker runtomkring – kastar han prick med kottar på en sko från sin 
koja i trädet. Han leker bara med det han själv tycker är roligt. Han säger nej till 
märkeskläder och föredrar istället flanellskjorta och manchesterbyxor. Vidare drömmer 
Ville om att själv åka i en raket när de andra barnen fantiserar om att bli kändisar. Vi 
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anser att bildsekvensen med raketen anknyter till en traditionellt manlig sfär där pojkar 
ofta förknippas med tekniska föremål. Dessutom, på sommaren, när alla andra vill leka i 
det fina vädret, tycker Ville mer om att sitta inne och läsa en bok om ormar och 
allehanda kryp. 
 
 När andra visslade 
 så ville Ville sjunga 
 När andra hoppade och tävlade och flög 
 då ville Ville ta det lugnt och bara gunga 
   (s. 11) 
 
En av de viktigare handlingarna i boken är när Ville träder fram som en räddande ängel 
då han ensam avbryter den mobbing av flickan Linn som fyra barn på skolgården ägnar 
sig åt. Han lyckas alltså gå emot mobbarna och får dem att inse konsekvenserna av sina 
handlingar. Av detta följer att de känner sig skamsna efter Villes ifrågasättande av 
mobbingen. 
 
 Men Ville ville veta varför det var fel 
 att ha en väska som var rutig, ren hel 
 och varför alla blev så störda  
 av ett par nya skor som var så fiffigt snörda 
 
 Dom kunde inte riktigt svara 
 dom stod och stirrade mot marken bara 
   (s. 17) 
 
Attribut, utseende: 
Beträffande klädval i boken visar det sig att Ville alltid är klädd i blårutig flanellskjorta 
och gröna byxor. Det skall också påpekas att Linn är klädd i rödblommig kjol och rosa 
tröja samt att hon på ett annat uppslag är klädd i röda byxor och rosa tröja. Detta får 
sägas vara traditionella pojk- respektive flickkläder i sedvanliga färger. När det handlar 
om leksakerna i Villes rum består dessa av bilar, en lastbil, en raket, ett parkeringshus, 
dockor föreställande Stålmannen och sjörövare. Även i sin koja har Ville en pojkleksak 
såsom en lastbil. I hans rum finns också en taklampa med krokodilmotiv.  
 
Slutliga kommentarer:  
Berättelsen präglas således av Villes självständighet och obundenhet och han är lite av 
en ensamvarg. Han bryr sig inte om vad andra tycker utan gör det som faller honom in. 
Bokens röda tråd består av att lyckas med att vara sig själv. En viktig del av berättelsen 
är också att han står emot grupptrycket från mobbarna. En annan aspekt av dessa 
egenskaper är också att Ville alltigenom är endimensionell till sin karaktär. Han 
genomgår inte någon förändring under handlingens gång.  
 
Boken om lille Ville är – i mångt och mycket – en hjältesaga. I denna historia är Ville 
stark och oberoende. Han blir inte sedd som udda eller blir mobbad när han ständigt 
väljer att göra saker på sitt eget sätt och detta upplevs inte som negativt utan förstärker 
känslan av hans individualism. Han accepterar inte ens Linns beundran efter det att han 
räddat henne från dem som mobbar. 
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 Fast Ville tycke, självklart, inte så  
Att vara likadana vore ganska trist ändå 
 
För var och en har sitt eget sätt 
på att vara bäst och att pricka rätt 
Och Linn är bäst när Linn är Linn 
  (s. 19–20) 

 
Bokens sensmoral är alltså att alla har rätt att vara sig själva. Det förekommer emellertid 
ett visst mått av överordning där Linn är ett offer och hamnar i tacksamhetsskuld till 
Ville. I denna situation förstärks också Villes makt i och med att han också kan avfärda 
Linns beundran där hon tycker att alla skall vara som han är. Det är Ville som är den 
starke i denna skildring och besitter förmågan att dels avbryta fyra barns trakasserier 
och dels avvisa Linn.  
 
Efter Villes hjältemodiga insats börjar de att leka med varandra och den avslutande 
sekvensen visar att Linn har följt med till Villes koja där de tillbringar tid tillsammans. 
Detta sker dock i hans invanda miljö och på hans villkor.  
 
Tilläggas kan också att i mobbningssituationen beskrivs Linn genomgående som lilla 
Linn vilket förstärker henne som hjälplös. Detta kan jämföras med beskrivningen lille 
Ville där ordet lille upphör att förekomma efter första textraden. Emellertid är det så att 
när Ville har ”räddat” Linn från hennes plågoandar försvinner även epitet lilla framför 
hennes namn. 
 
Slutligen, bilden på bokomslaget domineras av Ville i centrum sparkandes fotboll. 
Bilden visar en glad, aktiv pojke i rörelse och detta får sägas avspegla ett brukligt sätt 
för pojkar att leka. Också här är Ville klädd i blårutig skjorta och gröna byxor. Detta kan 
förknippas med pojkars färgval, traditionellt sett. Även försättsbladen visar Villes rutiga 
skjortmönster och täcker båda sidorna helt och hållet. Detta förstärker också intrycket 
av Villes person. 
 
 
5.2 Reflektioner kring genusmönster i den undersökta litteraturen 
 
Efter att vi har analyserat de tio framröstade bilderböckerna ger detta upphov till några 
reflektioner beträffande hur flickor och pojkar framställs ur ett genusperspektiv. Även 
om materialet inte är så omfattande så har det utkristalliserat sig vissa genusmönster 
som är intressanta att uppmärksamma. I samband med detta aktualiseras de 
genusanalytiska begreppen vi tidigare behandlat och dessa är: att göra kön, 
genussystem, överordning–underordning, isärhållande och stereotypisering. 
 
Vi utgår från strukturen i analysmodellen men i en litet mindre strikt uppdelning. 
Inledningsvis resonerar vi kring vissa utmärkande egenskaper som flickorna respektive 
pojkarna tillskrivs, vilka aktiviteter de ägnar sig åt samt vilka miljöer de vistas i. I linje 
med detta går vi sedan vidare och behandlar utseende och attribut.  
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Miljöer, egenskaper och aktiviteter 
Vi vill inleda med två av de tre böcker som enbart har flickor i huvudrollen. 
Traditionellt sett brukar flickor beskrivas som lugna, passiva samt familjeinriktade och 
påträffas inte sällan i hemmet där de utför hushållssysslor; dessa är ofta relativt 
stillsamma aktiviteter. I vårt material överensstämmer centralfiguren i Mitt rosa liv med 
dessa tankegångar. Flickan i boken är stillsam och hon ägnar sig husliga aktiviteter 
såsom textilfärgning. Även Amanda i den reella delen av Det var tur! Det var synd! är 
en tyst och stillsam person; hon tar inte mycket plats och promenerar lugnt i området 
nära hemmet. En annan aspekt är också, att i den fiktiva delen, är det slumpen som styr 
och hon intar mer av en offerroll. Amanda är inte den som har kontroll och styr över 
situationerna. Ytterligare ett exempel återfinns i boken Lille Ville. Där förekommer två 
huvudfigurer varav den ena, Linn, är ett tydligt prov på en flicka som innehar en 
offerroll. Hon behöver Villes hjälp för att bli fri från sina fyra mobbare. 
 
I de resterande sju bilderböckerna innehar pojkar huvudrollen men i vissa fall finns det 
fler än en huvudfigur. Historierna i många av dessa böcker följer ett traditionellt 
genusmönster med avseende på pojkars egenskaper, aktiviteter de ägnar sig åt samt 
miljöer de vistas i. Vi vill till en början uppmärksamma vinnarboken, Pelle i djungeln. I 
denna bilderbok framställs Pelle som mycket kompetent, duktig och leder byggandet av 
trähuset samt är i hög grad aktiv i räddandet av en apa. Pelle är en person som har 
inflytande och kontroll; han har på så sätt ett övertag i sin tillvaro även på en 
främmande plats fjärran hemmet som kan tyckas något farlig. Pelle agerar som en 
ansvarsfull vuxen man och är betrodd med ett verktyg som inte är avsett för barn.  
 
Ytterligare ett exempel på en händig, kreativ och initiativrik pojke är Roger i Raggar-
råttan Roger som bygger en lådbil tillsammans med pappa. Roger och hans 
killkompisar rör sig obesvärat i det offentliga rummet; de åker till och med buss genom 
staden på egen hand vilket får anses modigt gjort. Även Roger, likt Pelle, reder här upp 
situationen och tar själv tillbaka sin lådbil.  
 
I boken När Åkes mamma glömde bort är Åke ännu ett exempel på en pojke som vet hur 
han skall tackla och finna bra lösningar på de komplicerade situationer som 
mammadraken försätter dem i; han visar prov på företagsamhet och idérikedom. 
Liknande egenskaper gäller för Superhjältemannen som frimodigt tar sig an diverse 
uppdrag och även räddar olika figurer. Han befinner sig stundtals till och med dykandes 
under vatten där han blir anfallen. 
 
I historien om Lille Ville framställs huvudfiguren som mycket självständig, stark och 
han går sin egen väg. Villes egensinnighet manifesteras i att han väljer aktiviteter och 
uttrycker åsikter som han tycker om, oavsett vad de andra lekkamraterna säger och gör. 
Ville rör sig också i många skiftande miljöer såväl inomhus som utomhus; i sin fantasi 
far han dessutom med en raket rätt ut i rymden. 
 
Huvudfiguren i boken Kaninen som hade tappat bort sin pappa är modig, trotsar sin 
rädsla för mörker och tar initiativet till jakten på pappan som är försvunnen och detta 
väcker lillasysterns beundran. Under berättelsens gång utforskas många delar av huset. 



 

   73 

Samtliga ovanstående böcker med pojkar i huvudrollen har drag av hjältesagor. 
Pojkarna är orädda, tar tag i situationen och har kontroll och finner lösningar på egen 
hand. Det kan konstateras att dessa böcker förmedlar en bild av driftiga pojkar som kan 
utgöra förebilder. 
 
I fyra böcker, det vill säga Pelle i djungeln, När Åkes mamma glömde bort, 
Superhjältemannen och Lille Ville, räddas kvinnliga individer som i flera fall tilldelas en 
offerroll. Pojkarna har ansenligt inflytande och av detta följer att de intar en överordnad 
roll och flickorna underordnas. Könsmaktstrukturen blir tydlig och könsstereotypa 
mönster uppstår. Detta blir exceptionellt tydligt i Lille Ville där huvudpersonen räddar 
flickan Linn från fyra mobbare och väcker därmed hennes beundran. Han kan – i denna 
situation – till och med avfärda hennes tacksamhet. I tre böcker, Lille Ville, 
Superhjältemannen och Kaninen som tappade bort sin pappa beskrivs alltså hur flickor 
visar sin beundran inför en pojke. Återigen bekräftas pojkars handlingar och aktiviteter; 
flickgestalterna förblir passiva. 
 
Ovanstående iakttagelser rörande huvudfigurerna ligger i linje med våra teoretikers 
resonemang om isärhållande där flickor och pojkar delas upp i olika världar, såväl 
fysiskt som mentalt. I dessa världar värderas ofta pojkarna högre och får tillgång till fler 
traditionella förebilder både egenskaps- och handlingsmässigt. Vidare förekommer 
pojkgestalter i en majoritet av böckerna och beskrivs på ett mer komplext sätt och ger 
utrymme för identifikation. Detta gör att ett mönster av maktojämlikhet framkommer. 
 
Men bilden är mer komplicerad än så för det förekommer även prov på 
gränsöverskridande drag i de undersökta böckerna om än i ringa omfattning. Det mest 
talande exemplet på detta är kattflickan Snurran i Snurran och fjärrkontrollen. Hon är 
aktiv, driver sin sak och är högljudd vilket visar att Snurran är en individ som äger 
egenskaper vilka går emot ett konventionellt könsrollstänkande. Intressant att notera är 
dock att historien i boken till största delen utspelar sig i hemmiljö. Hon vill också bli 
filmstjärna när hon blir stor, en traditionellt flickaktig dröm. Snarlika egenskaper 
uppvisar mamman i När Åkes mamma glömde bort. Hon är ohämmad, ansvarslös, 
bångstyrig och uppför sig inte som en mamma förväntas göra. 
 
Även morfaderns roll i Mitt rosa liv överskrider ett stelt genusmönster genom att han är 
aktiv i hushållsgöromålen. Det kan dock tilläggas att han är den som genomför många 
av projekten i boken. Superhjältemannen är ytterligare exempel på genusöverskridande 
till viss del för historien utspelar sig bitvis i köket som utgör arenan för hans uppdrag. 
Bilden av Åke i När Åkes mamma glömde bort, där han tar hand om den förvirrade 
mammadraken, är också något komplex. Vidare ger huvudfiguren Tim i Taggtråds-Tim 
uttryck, i sin utsatta situation, för känslor av ledsnad och sorg. Slutligen återfinns en 
bild i Raggar-råttan Roger där han uppvisar en mjuk sida och tar hand om alla sina 
småsyskon.  
 
Attribut, utseende 
Vi vill även uppmärksamma hur huvudgestalternas rum beskrivs i några av 
bilderböckerna. I Det var tur! Det var synd! och i Mitt rosa liv har flickorna ett mycket 
städat och prydligt rum med få leksaker synliga. Detta kontrasteras av Lille Ville,  



 

   74 

Kaninens och Superhjältemannens rum vilka är mycket mer stökiga med många 
leksaker som ligger framme och de är av traditionell art såsom bilar, raketer, bollar, 
dinosaurier och dylikt.  
 
Bilderna av de olika rummen förmedlar ett mönster där pojkar tillåts vara mer stökiga 
och inte har krav på sig att vara lika ordningsamma som flickor. En annan aspekt är att 
en del pojkgestalter är omgivna av olika typer av fordon. Detta blir tydligt i boken om 
Raggar-råttan där Roger bygger och kör en lådbil. 
 
Ville drömmer om att färdas i en raket, Superhjältemannen far omkring i en jetdriven 
gympadoja och Pelle åker i en helikopter. Även i Mitt rosa liv finns en bil (av rosa 
färg!) men den är dock stillastående; flickan åker inte i den. Hon betraktar den enbart. 
Beträffande fartränder är det två böcker som utmärker sig i detta sammanhang och det 
är Superhjältemannen och Raggar-råttan Roger. Huvudpersonerna förflyttar sig kvickt 
och detta återges på många av illustrationerna, ofta förstärkt med fartränder. I kontrast 
till dem har vi flickan i Mitt rosa liv där det endast på bokens omslagsbild förekommer 
fartränder.  
 
Det finns en viss skillnad i skildringen av pojkgestalterna, dels med avseende på 
kläderna och dels på hur de framställs i illustrationerna. Klädmässigt så bär de flesta 
pojkfigurerna sedvanliga plagg, många gånger i blått, grönt samt beige. Det som 
utmärker sig i detta sammanhang är Superhjältemannens många olika munderingar; han 
bär till och med kamouflagekläder och med sitt markerade käkparti förstärks 
stereotypen av hur en hjälte skall se ut. Detta kontrasteras av den gröna sparkdräkt som 
han motvilligt tar på sig.  
 
Även Amanda i Det var tur! Det var synd! har på sig kläder av traditionellt pojksnitt; 
hon bär alltså inte konventionellt flickaktiga kläder. Flickan i Mitt rosa liv, är på 
omslagsbilden uppklädd i en rosa dräkt med mantel och text på bröstet, likt Stålmannen. 
Fler exempel på konventionella färger är lillsysterns rosa/lila nattlinne i Kaninen som 
hade tappat bort sin pappa samt mammans rosafärgade morgonrock i När Åkes mamma 
glömde bort. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att gestalterna ofta bär stereotypa 
kläder. Det ses heller inte som udda att Amanda har shorts och tröja men det skulle 
antagligen väcka uppseende om förhållandena var omvända, det vill säga om en pojke 
bär en rosa tröja med blommor på. 
 
Efter en jämförelse mellan bilderböckerna – med genusglasögon på – framträder olika 
stereotypa mönster och maktstrukturer synliggörs. I en majoritet av böckerna ses pojkar 
utöva fler aktiviteter, de har ett stort inflytande över tillvaron och intar därmed en 
överordnad roll. Flickorna tar generellt mindre plats. Dock finns det exempel på 
överskridande genusroller men dessa förekommer ändå i ringa grad. Den allmänna 
bilden av flickor och pojkar följer ett stelt genusmönster och den övergripande tanken 
att vi ständigt gör kön blir här aktuell, i negativ bemärkelse. 
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6. DISKUSSION 
 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på om och i så fall hur bilderböcker förmedlar 
några stereotypa genusmönster. Aktuell litteratur som vi undersöker är de tio 
bilderböcker (utgivna år 2005), vilka barn i åldern 0 till 6 år har röstat fram via 
Bokjuryn. Det är intressant att fokusera på just denna samling böcker för de är speciellt 
utvalda och de får extra uppmärksamhet genom urvalsprocessen, röstningsförfarandet 
och prisceremonin som också väcker intresse i media. Av detta följer att dessa böcker 
får ökad spridning inom olika institutioner som exempelvis skolor, bibliotek och 
bokhandel. Bokjuryn är ett årligen återkommande evenemang och fler barn röstar varje 
år vilket innebär att den får stort genomslag. Dessa utvalda barnböcker är således ett 
kvalitetsgranskat material och trots att det är relativt begränsat har vi funnit 
anmärkningsvärda företeelser ur genussynpunkt. Om dessa bilderböcker visar prov på 
stela genusstrukturer, hur ser det då egentligen ut i bokfloran i övrigt? 
 
För att kunna göra ett undersökningsarbete använder vi en analysmodell och resultatet 
av denna process utgör en grund för jämförelser bilderböckerna emellan samt en 
granskning av materialet i förhållande till teoretiska begreppen. I analysarbetet har vi 
fokuserat på huvudfigurerna och vi använder oss av fyra faktorer; miljöer, 
karaktärsdrag, handlingar/göranden, relationer till individer i omgivningen samt 
attribut/utseende. Dessa faktorer kompletteras med ett egenskapsschema i vilket vi gör 
en uppdelning av egenskaper ofta associerade med flickor och pojkar. Å ena sidan är det 
alltid vanskligt att göra en dylik uppdelning för vi riskerar att cementera stereotypa 
schabloner. Å andra sidan menar vi att det är ett verktyg för att upptäcka eventuella 
skillnader i framställningen av barnen i bilderböckerna. Saker ställs på sin spets och 
olikheterna tydliggörs i framställningen av flickor och pojkar. I den här processen är det 
också av vikt att – så långt det är möjligt – vara medveten om den egna förförståelsen. I 
samband med detta vill vi också uppmärksamma att det finns mycket att analysera med 
avseende på de bifigurer som förekommer i den undersökta litteraturen men vi tar ej 
med detta av utrymmesskäl. En sådan analys kan göras inom ramen för ytterligare 
forskning. 
 
Inom litteratursociologin finns en inriktning som gör gällande att litteraturen speglar det 
samhälle och den värld vi delar, bland såväl författare som läsare. Skrivna texter är inte 
fristående enheter som uppkommer i ett vakuum utan reflekterar och avbildar samhället 
i stort på olika sätt. I det här arbetet fokuserar vi på hur genusstrukturer förmedlas i 
bilderböcker som riktar sig till de yngsta barnen. Vi väljer denna form av litteratur för 
det är den första text de möter och vi menar att barn redan i tidig ålder är mycket öppna 
för intryck och därmed lätta att påverka, både åt positivt och negativt håll. Många 
undersökningar visar att så är fallet (se 1.1 Bakgrund). Ur ett utvecklingspsykologiskt 
perspektiv visar det sig också att barnen så tidigt som vid två till tre års ålder utvecklar 
en könsidentitet. Redan vid denna ringa ålder blir barnet varse vilket kön det tillhör och 
ger, enligt de teoretiker vi åberopar – Hirdman, Elvin-Nowak och Thomsson – också 
uttryck för rigida genusmönster. Barnen tenderar att tänka i konservativa banor vilket 
forskning av Rhedin och Davies visar. Vi återknyter till forskarna Elvin-Nowak och  
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Thomssons uttryck, att vi ständigt gör kön vilket innebär att det – i samhället – formas 
stereotypa mönster som barn tidigt tvingas in i. Detta är till nackdel för både flickor och 
pojkar.  
 
Bilderböcker är ett medium bland andra som når många barn. De läses ofta om och om 
igen för de små och budskapen i böckerna repeteras, ger avtryck och fastnar. De blir en 
del av en människas uppväxt. Bilderböckerna är en del av vårt kulturarv och förmedlar 
olika idéer om hur samhället är organiserat samt hur individerna i detta förväntas vara 
och bete sig. Barnen blir influerade av vad de läser. Om budskapen i den litteratur de tar 
del av innehåller stereotypa bilder tar barnen intryck av detta.  
 
Då situationen för kvinnor och män behandlas är det lätt att ignorera de svårigheter som 
existerar och säga att det inte finns några problem. Det är väl bra som det är. Efter att ha 
tagit del av teorier och tidigare forskning om genus har vi blivit än mer medvetna om att 
samhället inte kan ses som jämlikt. Det som rör kvinnlighet och manlighet i ett samhälle 
är skapade egenskaper och inte medfödda. Det handlar dock om tvingande strukturer 
där varje individ blir utsatt för starka föreställningar om hur hon/han skall vara och bete 
sig. Det finns också en maktaspekt i detta; vi har att göra med ett genussystem 
(könsmaktssystem) vilket betyder att flickor/kvinnor underordnas och pojkar/män 
överordnas och ses som norm. Denna uppdelning baseras på isärhållning och 
motsatsförhållande, en dikotomisering. Vi känner väl alla till begreppet ”det motsatta 
könet” och titeln på John Grays bok Män är från Mars, kvinnor är från Venus. Detta är 
exempel på hur män och kvinnor ses som oförenliga. Yvonne Hirdman introducerar 
redan i slutet av 1980-talet teorier om genus. Genusfrågor berör egentligen alla 
individer i ett samhälle och Hirdman definierar tre generella samhällsnivåer som kan 
analyseras individnivå, institutionsnivå (organisationsnivå) samt den kulturella 
överlagringens nivå. Alla nivåer är aktuella i genussammanhang men ibland är det svårt 
göra en distinkt uppdelning; gränserna kan vara något flytande men kvinnans 
konsekventa förminskning och undervärdering går som en röd tråd genom alla dessa 
nivåer och detta enbart på grund av könet.  
 
Då det material vi undersöker är bilderböcker som ofta behandlar den ”lilla världen” är 
det av vikt att ta upp företeelser på individnivå. 
 

6.1 Individnivå 
 
Vi vill nu uppmärksamma de processer som förekommer på individnivå, människor 
emellan. Målgruppen för den litteratur vi undersöker i den här uppsatsen är mindre barn 
som ofta är mycket öppna och relativt okritiskt tar till sig olika nya synsätt. 
Bilderböcker är en del av de olika media som barn omger sig med och eftersom de ofta 
läses om och om igen kan vi konstatera att de budskap som förmedlas berör den lilla 
personen på ett djupare plan. Den forskning vi har tagit del av visar också att barn är 
lättpåverkade och har mycket klara föreställningar om hur flickor och pojkar skall se ut, 
vara och bete sig. Det är anmärkningsvärt hur tidigt ett barn kan definiera sin egen 
könsidentitet samt de egenskaper de associerar till respektive kön. Det förkommer alltså 
en påverkan med start i födelseögonblicket och Elvin-Nowak och Thomssons uttryck att  
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vi gör kön; detta innebär ständigt pågående, mer eller mindre tvingande, processer för 
båda könen. Det är viktigt att stanna upp och reflektera kring vad detta innebär för 
flickor och pojkar, att försöka vara så medveten som möjligt för att kunna påverka och 
ändra utvecklingen mot en mer positiv och jämlik situation. Detta är inte alltid lätt för 
mycket i livet sker i vanemässiga mönster som ofta gör vardagen enklare men försvårar 
ett förändringsarbete. Vi är alla en del i återskapandet av traditionella genusroller, 
processen består av många små handlingar och beslut. För att nå förändring krävs 
således en medvetenhet. 
 
I det här arbetet utgår vi från tre frågor, varav den första och andra inbegriper hur 
flickor och pojkar framställs i vårt undersökningsmaterial samt om det förekommer 
några genusmönster i deras framställning och då med avseende på överordning–
underordning samt isärhållning. 
 
Även om vi misstänker att de framröstade böckerna i bokjuryn inte skulle förmedla en 
helt jämställd bild blir vi överraskade av att också dessa ”kvalitetsmärkta” bilderböcker 
följer ett så traditionellt genusmönster. Som vi tidigare konstaterat väljer barnen att 
rösta fram fler bilderböcker med pojkar i huvudrollen. Rent numerärt har således 
pojkarna huvudrollen i ett större antal böcker än flickorna och detta ger fler möjligheter 
till ökad igenkänning och identifikation. Flickorna innehar alltså huvudroller i en 
minoritet av böckerna och de rör sig inte heller så långt från hemmet. Ju längre vi 
bearbetar materialet desto tydligare framkommer det att pojkarna är mer aktiva i sina 
liv.  
 
Också i de böcker där det förekommer både en flicka/kvinna och en pojke/man som 
huvudfigurer ges pojken större plats och handlingsutrymme med undantag av böckerna 
När Åkes mamma glömde bort samt Mitt rosa liv. De innehar inte sällan hjälteroller och 
räddar hjälplösa offer av kvinnligt kön; de har mer kontroll samt kan påverka sin tillvaro 
i högre grad än flickorna. Vidare tillbringar de mer tid utomhus, i det offentliga rummet, 
och vistas längre från hemmet; det vi får kalla den trygga sfären. Pojkarna upplevs som 
starka och initiativrika med många olika projekt på gång. I denna process blir pojkarna 
automatiskt överordnade eftersom de får utrymme och har mer kontroll över sin tillvaro. 
Både pojkar och flickor blir här en del av ett genussystem där pojkarna är i överläge. 
Vidare framkommer det att flickor och pojkar lever mer eller mindre i olika livsvärldar. 
I undersökningsmaterialet sker det följaktligen en uppdelning; det förmedlas en bild av 
isärhållning. För övrigt ger detta signaler och ger pojkarna ett bredare urval av roller att 
identifiera sig med. De kan få idéer om framtida mål och yrkesval. 
 
Med avseende på stela genusmönster, överordning–underordning och isärhållning blir 
det mycket viktigt att det finns mer komplexa förebilder som flickor – och även pojkar – 
kan identifiera sig med. Det ligger i stereotypiseringens natur att göra förenklingar 
vilket inte alls gagnar barnen. Problemen uppstår när flickor och pojkar tvingas in i 
olika mallar, där de tillskrivs egenskaper enbart på grund av det kön de tillhör. Barnen 
utsätts för en fostran som sätter spår, begränsningar men också möjligheter. Denna 
fostran får följder i framtiden för exempelvis val av arbete, relationer, vänskap och 
föräldraskap. Flera av de forskare som vi hänvisar till menar att det rent av är farligt 
med stela och traditionella framställningar av flickor och pojkar. En genomgång av  
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tidigare undersökningar visar att det framträder ett stereotypt mönster i den undersökta 
barnlitteraturen där flickor och pojkar tillskrivs olika egenskaper, aktiverar sig på olika 
sätt samt att flickor ännu inte förekommer som huvudgestalter i hälften av böckerna och 
illustrationerna. Detta vore önskvärt eftersom flickor/kvinnor utgör hälften av 
befolkningen. Fastän situationen har förbättrats går det fortfarande att instämma i det 
Weitzman et al. uttrycker 1972,  
 

…in the world of picture books boys are active and girls are passive. Not 
only are boys presented in more exciting and adventuresome roles, but they 
engage in more varied pursuits and demand more independence ––– In 
contrast, most of the girls in the picture books are passive and immobile.  

 (s. 1132) 
 
Även om pojkarna är överrepresenterade skildras de ofta på ett ensidigt sätt, vilket är till 
deras nackdel. Det vore intressant med mer forskning rörande detta ämne. 
Förhoppningen är att denna kan leda till en utveckling där pojkar kan framställas på ett 
mer komplext sätt. Vi efterlyser således litteratur som innehåller en mer mångsidig 
beskrivning av pojkar och där de skildras med mer mjuka ”kvinnliga” egenskaper.  
 
Ett exempel, ur vårt undersökningsmaterial, på en något mer varierad framställning kan 
nämnas boken Taggtråds-Tim där huvudpersonen visar känslor i en utsatt och svår 
mobbingsituation. Annars förekommer det inte ofta att, exempelvis, pojkar dansar 
balett, utför hushållsgöromål, syr kläder och liknande. I sådana här sammanhang visar 
det sig att flickor fortfarande har större möjlighet att uttrycka icke traditionella 
egenskaper än vad pojkar har. Det är mer godkänt för en flicka att uppföra sig på ett 
pojkaktigt sätt medan en pojke som uppträder på ett mer flickaktigt sätt förlorar i 
anseende och riskerar negativa reaktioner från omvärlden. Detta indikerar att flickors 
värld nervärderas. Just för att samhället ser ut som den gör med brist på jämlikhet 
mellan könen och där det finns färre förebilder för flickor är det ännu viktigare att också 
skapa nya motbilder med starka, framåt tjejer som är idérika, tar för sig och har kontroll 
över tillvaron. Detta måste börja tidigt och det är av värde att uppmärksamma 
barnlitteratur. Här vill vi åter igen anknyta till statistiken som visar att hela 74 procent 
av barnen tar del av en bok dagligen. I den här litteraturen som vänder sig till små barn, 
med dess möjlighet till fantasifulla historier, finns det alltså utrymme för mer varierade 
historier och fler förebilder som skulle passa många olika barn. 
 
En del av genusproblematiken är också att flickor läser med vad Rhedin definierar som 
ett så kallat ”dubbelt öga”. I denna process kan de läsa om pojkars historier. Genom att 
ta del av pojkarnas värld förminskas automatiskt det utrymme som kan ägnas åt 
beskrivningar av flickors göranden och aktiviteter. Pojkar har lättare att identifiera sig 
med huvudrollsinnehavarna om de är pojkar. Flickor läser också dessa böcker men i 
vilken grad identifierar de sig med pojkrollerna? Blir det inte, för flickorna, bara ett 
permanentande av rådande genusstruktur? I brist på förebilder kan flickorna ”tvingas” 
att läsa denna litteratur. Pojkarna tar således plats även här och ojämlikhet i det stora 
förmedlas i det lilla, det vill säga i barnlitteraturen. Det visar sig också att pojkar inte är 
lika accepterande i detta avseende och inte lika gärna tar del av berättelser som har 
flickor i huvudrollen. Ytterligare en aspekt är att omslagsbilden är viktig och frågan är 
hur många pojkar som skulle välja att läsa en bok med exempelvis rosa illustrationer på 
denna?  
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Det krävs alltså ett aktivt arbete för att en förändring ska äga rum och här vilar ett 
ansvar på författarna samt även på de förlag som ger ut barnlitteratur. Dels måste 
författarna bli mer medvetna om den sneda könsfördelningen samt de stereotypa 
genusmönstren som förekommer i barnlitteratur. Dels måste författarna skapa 
intresseväckande och mer inspirerande historier som beskriver flickors situation på ett 
mer komplext sätt. Det väsentliga är att komma bort från den arketypiskt passiva och 
frånvarande prinsessan som så ofta förekommer och istället komma med nyskapande 
och omvälvande berättelser som främst kan ge flickor en mer varierad bild av vad det 
innebär att vara flicka. I detta sammanhang är det svårt att inte ta upp Pippi Långstrump 
som kan ses som en självständig, idérik och tuff tjej som tar plats i tillvaron. Hon är 
exempel på en bra förebild.  
 
Vidare gäller det att förlagen inser sitt ansvar och inte gömmer sig bakom det 
slentrianmässiga ekonomiska argumentet att barnböcker med pojkar i huvudrollen säljer 
bättre. Även de som köper litteratur till barn kan bli mer aktiva och efterfråga mer 
jämlika böcker. Det vilar således ett ansvar på både författare, recensenter, förlag samt 
de som köper litteratur till barn, för att det skall ske en förändring av stereotypa 
genusmönstren. Det är viktigt att höja medvetandegraden i samhället i stort då det gäller 
genusfrågor. Vi efterlyser också mer forskning om den svenska bilderbokslitteraturen 
eftersom det finns få undersökningar gjorda. Ett mer specifikt förslag, som anknyter till 
detta arbete, är att göra en fördjupad studie över Bokjuryns urval av bilderböcker under 
en längre tid, ett inkluderande av biroller samt en undersökning av ett större antal 
böcker.  
 
Ytterligare en aspekt är också tolkningsprocesserna i vårt analysarbete. I vår 
förförståelse får sägas ingå att vi är tämligen medvetna om genusfrågor vid det här laget 
och läser texterna med de stora ”genusglasögonen” för att se nya dimensioner, så kallad 
re-vision, men även vi fick ägna inte så lite tid till att göra en genusanalys av de utvalda 
bilderböckerna. Barnlitteraturen kan ge sken av att vara oförarglig och enkel; egentligen 
kan budskapet i bilderböcker uppfattas som neutralt och oproblematiskt men vi fann att 
så inte var fallet. Av denna anledning är det viktigt att göra en grundligare undersökning 
och det tar alltså lite tid att distansera sig från undersökningsmaterialet för göra en 
analys. Det händer att det efter några dagars arbete kommer fram nya aspekter på 
huvudfigurernas göranden och hur de porträtteras. Det pågår alltså en 
bearbetningsprocess under en längre tid för att få med så många aspekter som möjligt.  
 
Den tredje frågan i detta arbete handlar om det existerar några exempel på 
överskridande med avseende på genus. Som alltid är verkligheten mer komplicerad och 
vi finner en del intressanta fall. Det första vi vill ta upp är kattflickan Snurran. Hon har 
egenskaper som traditionellt inte förknippas med små flickor. Hon är envis, stark, 
högröstad och bångstyrig samt driver sin sak. Hon kan därför ses som en förebild. Dock 
utspelar sig stora delar av berättelsen i hemmiljö och hennes dröm är att bli filmstjärna, 
ett glamouröst yrke som ofta kräver ett attraktivt yttre. Vi vill anknyta till Weitzman et 
al. som konstaterar att ”The most prestigious feminine occupations  are those in which a 
girl can succeed only if she is physically attractive” (s. 1145). Det är också tänkvärt att i 
detta sammanhang, uppmärksamma att, till en början, får den första boken i serien om 
Snurran mycket dålig kritik av Bibliotekstjänsts recensenter med påföljd att biblioteken 
begränsade sina inköp kraftigt (Thente 2004, s. 5). Vad säger detta om dessa 
recensenters inställning? 
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Likt Davies undersökning om Påsprinsessan, behandlad i 1.1 Bakgrund, gör pedagogen 
och författaren Kajsa Svaleryd en snarlik erfarenhet när hon visar upp bilden på Snurran 
för en grupp förskolebarn.  
 

Alla var överens att Snurran är flicka. Sedan läste de boken, och därefter 
ändrade sig barnen till att tro att katten nog var en pojke. Flickor ska inte 
bete sig som pojkar, är vad vi kan lära av detta. Pojkar spelar huvudroller, 
är utagerande och busiga. Flickor är åskådare, söta och omhändertagande.  

    (Thente 2004, s. 5) 
 
Ett annat exempel på genusöverskridande är mammadraken. Hon uppvisar snarlika drag 
som Snurran. Hon är också bångstyrig, hejdlös, hänsynslös och tar inte ansvar både med 
avseende på handlingar och egenskaper. Detta bryter mot hur kvinnor och framförallt 
hur en mamma förväntas vara vilket även reaktionerna från hennes omgivning bekräftar. 
Beträffande mammadrakens son, Åke, vars handlingar har drag av hjältemod, så är han 
även ansvarstagande och intar något av en föräldraroll. Detta får också sägas vara ett 
prov gränsöverskridande egenskaper. Även i boken om Tim går det att finna exempel på 
icke-typiska karaktärsdrag. Tim beskrivs som känslig i en mobbingsituation. Även 
Roger i Raggar-råttan Roger visar en mjukare sida då han tar hand om en mängd 
småsyskon. Ytterligare en figur vi vill uppmärksamma är morfar som tillsammans med 
sitt barnbarn förändrar hennes rum. Morfars sysslor är inte vad som traditionellt 
förväntas av en äldre man. Han syr, färgar kläder samt dekorerar i flickans rum men 
bilden är mer komplex än så för det är flickan som kommer med idéerna men morfar är 
den som mer praktiskt genomför dem. Detta stämmer in på de slutsatser som 
Kortenhaus och Demarest konstaterar i sin forskning att, flickor ofta behöver hjälp av en 
pojke eller man för att lösa sina problem. Alltså följer boken till viss del ett 
schablonmässigt genusmönster.  
 
Avslutningsvis kan sägas att ovanstående exempel visar att bilden inte är helt entydig 
beträffande stereotypa roller. Berättelserna kan ibland vara mer komplexa. När vi nu har 
analyserat ett antal bilderböcker inställer sig frågan; hur ser det ut i ett större 
sammanhang? 
 

6.2 Institutions- och kulturell överlagringsnivå  
 
Aktuellt för den här uppsatsen är att det bland annat finns på institutionsnivå väldigt 
många institut och organisationer som förmedlar litteratur såsom förlag, bokhandel, 
bibliotek et cetera. En inte oansenlig roll spelar förlagen som i egenskap av 
”maktfaktor” har ett stort inflytande när det gäller publicering av litteratur. De styr och 
påverkar när det gäller vilka böcker som marknadsförs, exponeras, görs tillgängliga och 
inte minst via sina bokannotationer. Till viss del har de även möjlighet att komma med 
synpunkter på hur författarna karaktäriserar och vilka kön de väljer på sina 
bilderboksfigurer. Dock kan det konstateras att i förlagens utgivning år 2005 kvarstår 
flickors underrepresentation gällande huvudrollsinnehav. Tidigare forskning visar att 
stereotypa mönster förmedlas i bilderböcker vilket framgår av de många undersökningar 
vi tagit del av. Den sneda könsfördelningen kan, till en del, bero på att förlagen vet att 
böckerna ändå säljer eftersom flickor läser berättelser både om flickor och pojkar medan  
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pojkar föredrar att läsa om pojkar, men bristen på förebilder för flickor att identifiera sig 
med blir uppenbar. Förlagens agerande motverkar och konserverar på så sätt den 
genusordning som existerar i vårt samhälle. Vi kommer osökt in på frågan i detta 
sammanhang, hur är det möjligt för folkbiblioteken att kunna tillhandahålla böcker som 
är anpassade till barnens behov samt entusiasmera till läsning (Bibliotekslagen § 9 )? 
Med bilderböckernas få flickor i huvudrollen samt, ofta förekommande, stela 
genusmönster blir det tydligt att biblioteken, som institution, inte kan tillfredsställa 
varken barnens behov eller stimulera till läsning helt och hållet. Här blir det extra 
intressant att notera att under 2002/2003 var det hela 74 procent av 3–8 åringar som tog 
del av en bok dagligen, och att 45 procent utgörs av barnlitteratur när det gäller 
folkbibliotekens totala utlåning för år 2005. 
 
Inom många institutioner finns möjlighet att påverka barn och bland annat åligger det 
skolan, på alla nivåer, att upprätta planer hur jämställda mål ska uppnås; att motverka 
traditionella genusmönster. Det har även gjorts flera försök att bryta de, ur 
genussynpunkt, många segregerade utbildningsprogrammen men detta har inte lyckats i 
någon större utsträckning (Statistiska centralbyrån 2006, s. 36ff.). Denna sneda balans 
beträffande möjligheter till framtida yrkesval bidrar till att flickors och pojkars livsmål 
fastställs, skilda åt. När det handlar om medias påverkan och inflytande i 
samhällsdebatten lär det knappast ha undgått någon att denna är ansenlig. Ur 
genussynpunkt har det gjorts många undersökningar angående representationen av 
kvinnor inom televisionen och två nyligen publicerade undersökningar tar upp denna 
företeelse. I SVT:s nyhetsprogram, under åren 2000–2003, förekom endast 19 procent 
kvinnliga svenska politiker i jämförelse mot 43 procent kvinnor i riksdagen. Detta 
innebär att SVT:s nyheter inte skildrar det offentliga livet i Sverige och ur ett 
demokratiperspektiv är underrepresentationen av kvinnor allvarlig (Jarlbro 2006, s. 24, 
35ff.). Ett liknande resultat, rörande kvinnor i allmänhet, visar en undersökning från 
2000. Program från SVT och TV4 visar att könsrepresentationen i genomsnitt är två 
män på varje kvinna och att kvinnorna är underrepresenterade i alla genrer (Edström 
2006, s. 94, 123). Dessa undersökningar visar alltså att kvinnors osynliggörs och spelar 
en underordnad roll även inom televisionen. 
 
Ytterligare exempel som inte enbart visar hur ofta utan på vilket sätt kvinnor framställs i 
olika sammanhang undersöker forskaren Wera Grahn olika utställningar på Nordiska 
museet i Stockholm. I visningen ”Månadens föremål” är det ofta traditionellt manliga 
ting som lyfts fram trots att textilier och husgeråd, som förknippas med de sedvanligt 
kvinnliga, utgör en stor del av samlingarna. Kvinnorna omnämns även i 
utställningstexterna i skämtsamt och nedsättande ordalag till skillnad mot männen som 
omtalas med större respekt. Det inträffade förklaras med tidsbrist av museets ledning 
men som Grahn så träffande beskriver: grundvärderingar synliggörs vid sådana tillfällen 
när det är bråttom och när det inte finns tid för reflektion (2006, s. 128ff.). 
 
På den kulturella överlagringsnivån, globalt sett, handlar det om kvinnors underordnade 
situation såväl socialt, ekonomiskt, juridiskt som politiskt. Som följande ofta återgivna 
rader också så träffande beskriver: ”Kvinnor utgör halva mänskligheten, förfogar över 
en tiondel av världens inkomster, äger mindre än en hundradel av världens rikedomar 
samt svarar för två tredjedelar av alla arbetstimmar i världen” (Riksdagens protokoll,  
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1994/95). Vi konstaterar att hierarkier existerar och att kvinnor underordnas, i olika stor 
omfattning. Dock kan nämnas att det år 1979 antogs en överenskommelse i Förenta 
Nationerna om en avskaffning av all slags diskriminering mot kvinnor men resultaten 
låter vänta på sig.  
 
På nationell nivå är den svenska jämställdhetspolitikens mål att kvinnor och män ska 
kunna ha samma makt och möjligheter att skapa sina egna liv (Statistiska Centralbyrån 
2006, s. 12). 
 

Jämställdhetspolitiken bygger på att det finns en ordning eller ett socialt 
system i samhället som upprätthåller ojämlika maktförhållande mellan 
könen, där kvinnor är underordnade och män är överordnade som grupper i 
samhället och där mannen/det manliga utgör normen. 
Jämställdhetspolitiken syftar till att förändra denna könsmaktordning…   
  (Statistiska Centralbyrån 2006, s. 13) 

 
Det pågår ett jämställdhetsarbete men verkligheten visar att det är mycket kvar att göra. 
Det finns många situationer som visar på en snedvriden maktbalans mellan könen i 
samhället. Tydliga exempel återfinns i arbetsmarknadsmässiga sammanhang där 
kvinnor och män hålls isär och kvinnors underordnade roll blir särskilt uppenbar. Endast 
i ett fåtal yrken är kvinnor och män jämställda – den könssegregerade arbetsmarknaden 
kvarstår. Exempelvis visar statistiken att kvinnor är överrepresenterade stort inom vård- 
och omsorgsyrken, särskilt när det handlar om att ta ansvar för barnen. 
Kvinnodominerande yrken värderas lägre än mansdominerade vilket ger till följd att 
kvinnors löner generellt är lägre än männens och löneskillnaderna består (Statistiska 
Centralbyrån 2006, s. 6, 63ff.).  
 
Andra exempel på konsekvenser av kvinnors underordning kan hämtas från 
socialförsäkringssammanhang. Där framgår det att när det gäller hälsotalen i arbetsför 
ålder så är två tredjedelar av sjukskrivningarna kvinnors och männen står för en 
tredjedel. I åldern 16–64 år har var tionde kvinna förtidspension till skillnad mot var 
fjortonde man. Dessa förhållanden menar Riksförsäkringsverket bero på kvinnors 
dubbelarbete, svagare stöd från samhället, smalare arbetsmarknad och sämre arbetsmiljö 
i kvinnodominerade yrken (Socialförsäkringsboken 2004, s. 14ff.). Inom medicinsk 
forskning är det ett känt faktum att den i huvudsak görs på män vilket får till följd att 
lagstiftning, riskbedömningar och mätstandarder utgår från män (Arbetslivsinstitutet 
2006). Beträffande mäns våld mot kvinnor så anmäldes ca 25 400 fall av misshandel 
under år 2006. Brottsförebyggande rådet konstaterar att detta är en ökning med 33 
procent de senaste tio åren och menar att detta dels beror på kvinnors benägenhet att 
oftare anmäla och dels att våldet har ökat (2007). 
 
Vi har inte ambitionen här att göra en fullständig genomgång med avseende på flickors 
och kvinnors situation men av de omnämnda exemplen framgår det tydligt att kvinnor 
underordnas och män överordnas på såväl individ-, institutions- som på kulturell 
överlagringsnivå. Det finns många fler belägg. Alla dessa uppgifter blottlägger och 
bekräftar den genusordning som existerar i samhället. Att kvinnor betalar ett högt pris 
för den bristande jämställdheten är lätt att konstatera och Hirdmans genusteorier 
verifieras.  
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Avslutningsvis, efter en analys av Bokjuryns tio utvalda bilderböcker kan vi – även om 
vårt undersökningsmaterial är begränsat – konstatera att de budskap som förmedlas i vår 
litteratur i allmänhet inte beskriver ett jämställt förhållande. Flickorna är 
underrepresenterade och detta följer samma mönster av ojämlikhet som finns omkring 
oss överallt, litteraturen speglar således samhället i stort. Det finns dock några undantag 
där exempel på genusöverskridande företeelser förekommer. Det hade varit önskvärt att 
dessa var fler och mer tillfredsställande att se att utvecklingen hade nått längre mot mer 
jämställda mål där flickor tar mer plats och generellt får mer bekräftelse samt 
uppmärksamhet. Vi instämmer med Albers, tidigare nämnd i kapitel 2.3, som uttrycker 
följande ”If females find themselves absent and their stories not chosen as ”the best”, 
we may be suggesting to these groups that stories and illustrations about their lives are 
not very important” (1996, s. 269). Var ska flickorna finna förebilder när de, dels i 
barnlitteraturen är så pass få och dels, i allmänhet, är stereotypt gestaltade? Det är också 
önskvärt att pojkar får tillgång till mer nyanserade gestaltningar.  
 
I förlängningen handlar det om att flickor och kvinnor oavbrutet reduceras och deras 
erfarenheter och kunskaper undervärderas. I processen att göra kön reproduceras gamla 
tankemönster som förminskar kvinnor. I detta skeende är både män och kvinnor med sitt 
agerande bidragande till att genusordningen kvarstår. Det krävs aktiva insatser på 
många plan för att individer skall bli medvetna och för att motarbeta detta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   84 

 

7. SAMMANFATTNING 
 
Denna uppsats behandlar hur flickor och pojkar, ur ett genusperspektiv, gestaltas i 
bilderböcker och vi undersöker om det går att urskilja några olikheter och, i så fall, på 
vilket sätt dessa beskrivs i berättelserna. Vår utgångspunkt är att det existerar en 
genusordning där män ses som norm och överordnas kvinnor i samhället.  
 
Vi tar del av undersökningar vilka visar att små barn är mycket öppna och påverkbara 
för de budskap som förmedlas i böcker. Budskapen i bilderböckerna sägs vara, likt all 
annan skönlitteratur, en spegelbild av samhället och därför finner vi det intressant att se 
hur värderingar rörande genus reproduceras i denna form av litteratur. Forskning som 
behandlar genus i svenska bilderböcker tas upp och beträffande engelskspråkig litteratur 
redogör vi för undersökningar som handlar om prisbelönta bilderböcker, så kallade 
Caldecott-böcker, eftersom de har likheter med den undersökta litteraturen i denna 
uppsats.  
 
Syftet med denna uppsats är att – med genusglasögon på – granska om det existerar 
några stereotypa mönster i den litteratur som utgör vårt undersökningsmaterial. 
Underlaget består av tio bilderböcker vilka är framröstade, via Bokjuryn, av barn i 
åldern 0 till sex år. Bokjuryn är ett samarbetsprojekt mellan olika aktörer i bok- och 
biblioteksbranschen och har som mål att som främja och stimulera barns läsning. Det är 
vidare bilderböckernas huvudfigurer som undersöks med avseende på egenskaper, 
handlingar och göranden. För att göra en begränsning behandlar vi inte några biroller. 
 
Till hjälp för att uppfylla syftet utformar vi tre frågor: 
 

- På vilket sätt framställs flickor och pojkar ur ett genusperspektiv i Bokjuryns 
framröstade bilderböcker för år 2005? 

- Framgår det några genusmönster rörande framställningen av flickor och pojkar, 
förekommer det någon över- och underordning samt isärhållning?  

- Existerar det överskridanden av genusnormer?  
 
Vi väljer teoretiker, Yvonne Hirdman och Ylva Elvin-Nowak samt Heléne Thomsson, 
som menar att det finns ett maktsystem ur ett genusperspektiv. Hirdmans begrepp 
genussystem utgör kärnan i genusteorin och den består av dikotomin och hierarkin. 
Dikotomin betecknar ett isärhållande av manligt och kvinnligt, såväl fysiskt och 
psykiskt; ett motsatsförhållande uppstår. Hierarkin består av att mannen ses norm – det 
normala – och är överordnad allt. Kvinnan ses som undantaget och är därmed 
rangordningsmässigt underordnad. Vidare menar Elvin-Nowak och Thomsson att vi 
oupphörligen är utsatta för denna uppdelning mellan könen. Människor oavsett ålder 
deltar i processer där vi ständigt gör kön. Dessa teorier ger en grund för ytterligare 
analys ur genussynpunkt. 
 
I granskningen av vårt material använder vi oss av en kvalitativ metod; detta innebär en 
textanalys med innehållsanalys som inriktning för att komma åt de budskap som 
berättelserna förmedlar. För att kunna besvara de tre frågorna i syftet utarbetar vi en 
analysmodell med inspiration från forskarna Lissa Paul och Gustaf Cavallius.  
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Analysmodellen består av faktorer där granskning av både text som bild genomförs. De 
faktorer som ingår i denna undersökning är: miljöer bokens handling utspelar sig i, 
karaktärsdrag, handlingar/göranden och relationer till individer i omgivningen, attribut 
samt utseende. Till vår hjälp att bestämma karaktärsdrag använder vi oss av ett 
egenskapsschema och med hjälp av analysmodellens faktorer analyseras boken och 
denna avslutas med slutliga kommentarer.  
 
När analysen av de enskilda böckerna är klar gör vi en sammanfattande reflektion kring 
hur genus framträder och kopplar resonemangen till genusspecifika begrepp som att 
göra kön, stereotypisering, överordning–underordning, genussystem och isärhållande. 
Resultatet av de tio böckerna visar att det framträder stereotypa mönster – flickor och 
pojkar framställs i stela genusroller – och maktstrukturer blir synliga. Pojkar utövar fler 
aktiviteter och har stort inflytande över tillvaron. De blir på så sätt överordnade i en 
majoritet av böckerna; flickorna förekommer således i ett mindre antal böcker. De 
återfinns ofta i hemmet eller dess närhet, utför relativt stillsamma sysslor och uppvisar 
stereotypa egenskaper. Det finns också exempel på överskridande genusroller men de 
förekommer endast i liten omfattning där framförallt kattflickan Snurran utmärker sig.  
 
I den avslutande diskussionen konstateras att genussystemet genomsyrar strukturen i 
samhället i stort; Hirdmans teori att alla individer är en del i detta oavsett nivå, (kulturell 
överlagrings-, institutions- och individnivå), bekräftas. Flickors/kvinnors konsekventa 
förminskning och underordnande samt pojkars/mäns överordnande på alla nivåer är ett 
faktum. Även i vårt undersökningsmaterial, ”kvalitetsmärkta” bilderböcker, återfinns – 
med några undantag – ett traditionellt genusmönster där pojkar ges fler möjligheter till 
förebilder att identifiera sig med, vilket ger ett bredare urval som påverkar dem livet 
igenom. Vi efterlyser mer komplexa förebilder som både flickor och pojkar kan 
identifiera sig med. Processen att göra kön är mer eller mindre tvingande och aktiva 
insatser och en medvetenhet hos alla krävs för att en förändring ska kunna uppstå. 
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Bilaga 
 
Analysschema av Gustaf Cavallius återgivs ordagrant. 
 
I. Bilderna  
 
I. Det kompositionella innehållet 
 
I.1.1 Karaktärisera bilderna m h t komposition: 
a) färgsättning, färgmässiga relationer; 
b) formala egenskaper/relationer inklusive mängdförhållanden, rumsliga relationer, 
rörelse och förvandling. 
 
Hur karaktäriseras ”miljön” (omgivningen) resp (människo)figurerna och i vilken 
färgmässig och formal relation står de till varandra? Hur knyts olika figurer 
kompositionellt till olika delar av miljön? 
Vilka olika stämnings- eller känslolägen präglar bilderna och vilka kompositionella 
egenskaper beror växlingarna på? 
 
I.1.2 Kan man påvisa någon övergripande (seriell) ordning mellan bilderna m h t de 
kompositionella egenskaperna? 
Finns rytmisk växling, ”dramatisk” uppbyggnad av bildsekvensen? 
 
I.1.3 Vilka slutsatser kan man dra om bokens kompositionella uttryck/innehåll? 
 
I.2 Det associativa (motiviska) innehållet i samspel med kompositionen 
Beskriv vad bilderna (ej texten) berättar med hänsyn till såväl kompositionella som 
motiviska aspekter: 

a) varje enskild bild, 
b) bildsekvensen. 

Vad är det för slags miljöer? Hur är människorna och i vilket förhållande står de till 
varandra? I vilken mån är det frågan om stereotyper? Inträffar några förändringar i 
miljön, hos individerna och i deras relationer? 
Vad handlar boken om: a) på ytan, b) djupare sett? 
 
I.3 Genomgående drag (stil) 
Vilken verklighetssyn kommer till uttryck? Vilka sociala värderingar kan man utläsa? 
Vilken ideologisk referens har framställningen? 
 
II. Texten. Analys 
III. Bild/Text. Karaktärisera förhållandet.  
IV. Slutsatser om boken som en helhet. 
 
 




