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Abstract:  The aim of this master’s thesis is to examine how male and female 

stereotypes are used to describe the characters in modern detective 
stories for children. We have analyzed six books in the aforementioned 
genre written for children between the ages of 9 and 12. This essay 
examines which inner qualities, appearances, activities and professions 
are used to describe the persons’ character in the analyzed books and if 
these stereotypes agree with the person’s biological sex. In this essay 
we use the gender definition of Professor Yvonne Hirdman. Hirdman 
defines a person’s gender as a socially created structure, and sex as a 
person’s biological sex.  

 
 The method used in this essay is a qualitative text analysis. In order to 

identify the stereotypes occurring in the examined books, we have 
created our own schedule for the analysis. This schedule consists of 
stereotypes that different theorists, such as Nikolajeva, Svaleryd, 
Connell and Murphy, say are stereotypes. 

 
 Our conclusion is that modern detective stories written for children 

contain more male than female stereotypes. Overall the characters in 
the detective stories are not described in a stereotyped way. The girls 
and the women in the books are mostly described with male 
stereotypes, in some cases even more so than the boys/men. The adult 
men are mostly described with male stereotypes although the boys were 
described with many of the female stereotypes; in some cases the boys 
had almost no male stereotypes. 

 
 Society is changing and many men these days are involved in 

housework and spend more time with their children, a change that is 
visible in the modern detective stories for children. 
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1. Inledning 
Som blivande bibliotekarier med intresse för barnlitteratur finner vi det särskilt intressant att 
ta reda på hur barn skildras i dagens moderna barnböcker. Vi undrar om en traditionell upp-
delning av pojkar och flickor fortfarande lever kvar? Är karaktärer i barnböcker schablonar-
tade och förenklade, eller är de sammansatta av både manliga och kvinnliga egenskaper? 
 

Jämlikhet mellan män och kvinnor i samhället avspeglas även i barnlitteraturen. Som biblio-
tekarier påverkar vi omedvetet barns val av böcker. Därför anser vi att det är viktigt att vi som 
bibliotekarier bör vara väl medvetna om vilka ensidiga förenklingar av manligt och kvinnligt 
som förekommer i barnböcker. 

Under våra litteratursökningar om barnböcker ur ett genusperspektiv påträffades främst forsk-
ning om bilderböcker. Vi fann att ämnet är relativt outforskat kring barn i åldern 9-12 år och 
vi bestämde oss för att fokusera vår uppsats på just denna ålder. På detta sätt vill vi bidra till 
diskussionen om genusperspektiv på barnböcker. 

I våra studier inom det tvärvetenskapliga ämnet Biblioteks- och Informationsvetenskap vid 
Bibliotekshögskolan i Borås (BHS), har vi studerat litteratursociologi som en del av utbild-
ningen. Johan Svedjedal (1997), professor i litteratursociologi vid Uppsala Universitet, menar 
att litteratursociologi karaktäriseras genom att kombinera analyser av skönlitterära verk med 
granskningar av sociala sammanhang (Det litteratursociologiska perspektivet: Om en forsk-
ningstradition och dess grundantaganden. Svedjedal s.69). Vidare skriver Svedjedal att litte-
ratursociologi kan delas in i tre centrala perspektiv: Samhället i litteraturen, Litteraturen i 
samhället och Litteratursamhället. Utgångspunkten för vår uppsats är det första perspektivet, 
dvs. Samhället i litteraturen, vilket innebär följande: 
 

Här ligger fokus främst på hur skönlitteraturen skildrar samhället: hur den avbil-
dar en igenkännlig verklighet, omtolkar eller omskapar en yttre verklighet, hur 
den skapar bilden av ett samhälle. I vid mening cirklar man här runt frågor om re-
alismproblemet, om speglingsteorin och om litteraturen som skapare av samhälle-
liga identiteter (Svedjedal s.72). 

 
 
Det finns olika och oförenliga synsätt inom litteratursociologi, men den gemensamma grun-
den är intresset för bilden av samhället i skönlitteraturen. Samhällsbilden analyseras vanligt-
vis efter gruppkategorier som klass eller identitet. På senare år har genusperspektivet förnyat 
litteratursociologiska studier av samhället i litteraturen (ibid. s.73). Inom litteratursociologin 
finns, enligt Svedjedal, ett antal grundförutsättningar. En sådan förutsättning är speglingsteo-
rin, som innebär att litteraturen på olika sätt avspeglar samhället (ibid. s.79). 
 
En annan grundförutsättning för litteratursociologin är att forskningen har ett brett litteratur-
begrepp, dvs. att forskaren inte bara intresserar sig för kvalitetslitteratur, utan också margina-
liserad litteratur som exempelvis barnlitteratur och populärlitteratur (ibid. s.81). Vår uppsats 
fokuserar på barnlitteratur och är på så sätt relevant för ämnet. Vi kommer att undersöka hur 
pojkar och flickors egenskaper beskrivs i barnböcker och hur samhället avspeglas i dessa 
böcker. 
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1.1 Problemformulering  
Vi vill undersöka hur maskulina och feminina egenskaper uttrycks hos pojkar och flickor i 
barndeckare. I uppsatsen kommer vi även att analysera hur vuxna skildras i dessa böcker, ef-
tersom de vuxna är förebilder som barn ser upp till och tar efter. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur förenklade uppdelningar av manligt och kvinnligt 
(genusstereotyper) skildras i barndeckare. För att uppnå syftet konstrueras följande frågeställ-
ningar: 

• Vilka genusstereotyper uttrycks hos personer i barndeckare? 
 

• Hur överensstämmer de genusstereotypa egenskaperna med det biologiska könet?    
 

1.3 Avgränsningar 
Vår uppsats kommer att fokusera på barndeckare av svenska författare. Att dessutom under-
söka barnböcker av utländska författare, eller andra genrer, skulle bli ett alltför omfattande 
arbete. Vi väljer just barndeckare för att personerna i dessa böcker ofta är både pojkar och 
flickor. Detta är en fördel eftersom båda könen kan analyseras och jämföras i samma bok. 
 
De undersökta barndeckarna finns med på Svenska Barnboksinstitutets (SBI:s) bokprov-
ningslista över barndeckare som har utkommit under år 2006. Enligt SBI skrivs merparten av 
alla barndeckare för pojkar och flickor i bokslukaråldern (9-12-år). Uppsatsen avgränsas till 
att omfatta böcker som är skrivna för denna ålder.  
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2 Litteraturgenomgång och teori 
Detta kapitel inleds med att ta upp genusperspektiv på barnlitteratur. Därefter ges en kort his-
torik över den svenska barn- och ungdomsdeckarens utveckling från mitten av 1940-talet fram 
till i dag.  Vi diskuterar begreppen genus, stereotyper och genusstereotyper. Detta kapitel ger 
en bakgrund till genusforskningen och teorier som är relevanta för vår studie belyses.  
 

2.1 Barnlitteratur och genusperspektiv 
Barnlitteraturen uppstod i samband med att barndomen började betraktas som en fas i männi-
skans utveckling, under slutet av 1700-talet då upplysningens idéer slog igenom. Maria Ni-
kolajeva (2004), professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet, har i sin bok 
Barnbokens byggklossar definierat barnlitteratur som ”böcker som är skrivna om och för 
barn”(ibid s.15). Barnlitteraturen har ofta använts i undervisande syfte, men den avspeglar 
även verkligheten, är konstnärlig och påverkar fantasi och känslor hos sina läsare (ibid. s.20). 
Vanliga teman i barnboken är kampen mellan ont och gott, mysterier, vänskap och sökande 
efter personer, djur eller saker (ibid. s.66).  
 
Barnlitteratur skiljer sig från vuxenlitteratur i och med att den är skriven för barn av vuxna. 
Detta innebär ett maktförhållande där litteraturen används som ett verktyg för att fostra, soci-
alisera och undervisa barnen. Enligt Nikolajeva kan barnböcker vara subversiva dvs. ifråga-
sättande när det gäller vuxnas makt över barn. Modern barnlitteratur skildrar ibland situatio-
ner där de vuxnas makt kan ifrågasättas, barnen får under en viss begränsad tid själva be-
stämma och pröva på makt. Detta gör barnen medvetna om att de vuxnas normer och regler 
inte är fullkomliga (ibid. s.16). 

På 1960-talet och 1970-talet väcktes ett intresse för genus i barnlitteraturen i och med att fors-
kare började tala om könsstereotyper, d.v.s. om pojkar och flickor som beter sig som de för-
väntas göra enligt de rådande normerna för hur en pojke eller en flicka ska vara. Könsstereo-
typa beteenden hos flickor var såsom huvudpersonen i Marta Sandwalls Kulla-Gulla eller 
systrarna March i Louisa May Alcotts roman Unga kvinnor, det vill säga omhändertagande, 
snälla och duktiga. Pojkar skulle vara busiga och äventyrliga, som Mark Twains huvudperson 
i Tom Sawyer eller Astrid Lindgrens buspojke i Emil i Lönneberga (Nikolajeva s.129).  

 
I barnlitteraturen tenderar pojkar att ”växa” och flickor att ”krympa”, menar Nikolajeva. Anne 
Shirley i L M Montgomerys klassiker Anne på Grönkulla är ett exempel på en flicka som 
stämmer in på många manliga egenskaper i början av boken, men som på slutet tvingas att 
anpassa sig till de rådande kvinnliga beteendenormerna (ibid. s.130). Författaren beskriver 
också hur manligt betraktas som normen i vår kultur och att om inte något i texten skildras 
som specifikt kvinnligt så uppfattar vi det omedvetet som neutralt det vill säga manligt (ibid. 
s.131).  
 
Flickor i dagens moderna barnböcker är ofta tuffare och mer självständiga än tidigare, medan 
pojkar tillåts visa fler kvinnliga egenskaper, som t.ex. omtänksamhet och känslighet, menar 
Nikolajeva. I J K Rowlings böcker om Harry Potter är Harrys kamrat Hermione ett exempel 
på en stark och intelligent flicka som är jämlik med sina killkompisar. Hon är till och med 
duktigare än pojkarna på lektionerna, men är inte så bra på att visa manligt mod i tävlingarna 
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på häxkvasten. Den tidigare genusforskningen inom barnlitteraturen inriktades endast på 
flickor och kvinnliga egenskaper. Den moderna forskningen fokuserar däremot både på 
flickor och kvinnlighet samt på pojkar och manlighet, enligt Nikolajeva (ibid. s.132).  
 

2.2 Historik över barndeckare 
Till den första europeiska barndeckaren räknas Erich Kästners bok Emil och detektiverna som 
utkom år 1928. Detta skriver Lilian och Karl G. Fredriksson (2004) som är ledamöter av 
Svenska Deckarakademin och verksamma som kritiker av barn- och ungdomsdeckare. Paret 
har tillsammans skrivit en bok om deckare för barn och ungdomar, Från Kalle Blomqvist till 
internetdeckare. Författarna har en relativt vid beskrivning i sin definition av barndeckare:   
 

I princip inkluderar vi alla böcker som på något sätt har med våld och brott att 
göra; detta är då tolkat i vid mening och får även innefatta t.ex. mobbning (som ju 
de facto är ett brott) och psykiskt övervåld. Begreppet ”våld och brott” får dock en 
något timid framtoning i de småttingdeckare som på senare år börjat dyka upp 
(Fredriksson s.13). 

 
Litteraturprofessor Vivi Edström skriver i sin bok Barnbokens form (1980), att handlingen i 
barndeckaren bygger på att ett brott begås och sedan uppklarandet av detsamma. Till skillnad 
från vuxendeckaren är det sällan fråga om mord i deckare för barn. Brotten handlar ofta om 
stölder och inbrott, eller smuggleri och spionage. Barndeckaren är ofta schablonmässigt kom-
ponerad efter ett mönster. Enligt Edström ställs problemet i bokens början och sedan sker 
mystifikationer, smyganden, försvinnanden och bovjakter innan gåtan får en lösning. Läsaren 
får i barndeckaren oftast en antydan om vem som är gärningsmannen genom att boven be-
skrivs som en underlig figur med osympatiska drag (Edström s.47). 
 
I Sverige var Astrid Lindgren först ut med Mästerdetektiven Blomqvist, som fick delat första 
pris år 1946 i en pristävling anordnad av Rabén & Sjögren. Denna bok fick också två uppföl-
jare i början av 1950-talet (Fredriksson 2004 s.22). Åren från Kalle Blomqvists utgivning, 
från år 1946 fram till år 1960, brukar kallas för barn- och ungdomsdeckarens guldålder då 
många böcker utkom i denna genre. Under slutet av 1940-talet kom Åke Holmbergs böcker 
om Ture Sventon och från mitten av 1950-talet märks bland andra Nils-Olof Franzéns Agaton 
Sax. Det karaktäristiska för 40- och 50-talets barndeckare är att samhället ännu var en idyll, 
där barnen lekte Blomqvistare, det vill säga detektiver, och nästan alla bovar var onda vuxna 
(ibid. s.29).  
 
Liksom vuxendeckaren speglar barndeckaren samhället. På 1960-talet kom en ny socialrea-
lism in i barndeckaren och därmed började också samhällsfrågor tas upp. Under 1960-talet 
ansågs det inte vara lämpligt för barn att leka detektiver och att jaga brottslingar. Då såg man 
brottslingar som utslagna människor som skulle rehabiliteras och det var olämpligt att brott 
användes i underhållningssyfte (ibid. s.38).  
 
På 1970-talet kom Sven Wernströms socialistiska barnböcker som spänner över flera olika 
genrer, t.ex. Polisen slår till från år 1972. Under denna tid handlade det inte bara om att sätta 
fast brottslingarna utan att förstå dem och hjälpa dem till ett bättre liv, som t.ex. i Olof Svede-
lids böcker om förortsgänget Betong-Rosorna som utkom i slutet av 1970- talet (ibid. s.58). 
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I slutet av 1970-talet och början av 1980-talet förändrades klimatet i Sverige till ett hårdare 
samhälle med mer droger, våld och mobbning, något som också märktes i barn och ungdo-
mars värld (ibid. s.60). I barndeckaren fick socialrealismen ge vika. På 80-talet var existenti-
ella och psykologiska frågor i fokus, bl.a. i Peter Pohls debutbok Janne min vän från 1985. 
Pohls böcker handlar inte så mycket om brott och brottslingar utan temat är utsatta barn och 
deras villkor (ibid. s.63).  
 
Klyftorna mellan rika och fattiga och en ökande främlingsfientlighet i samhället uppmärk-
sammades bl.a. av Mats Wahl, som är en av författarna som debuterade på 1990-talet 
(Fredriksson 2004. s.69). Gränserna mellan närliggande genrer, t.ex. mellan ungdomsroman 
och ungdomsdeckare, tenderade att upplösas mer och mer. Fredrikssons skriver att ”… alltfler 
författare helt enkelt har funnit deckaren vara den litterära form som bäst speglar vårt 
moderna samhälle” (ibid. s.64). En skrämmande tanke, anser paret Fredriksson. 
 
På senare år har brotten dock inte blivit grövre i barndeckare. Svenska barnboksinstitutets 
bokprovning årgång 2006 skriver att beskrivningen av brott och brottslingar inte har föränd-
rats så mycket sedan Mästerdetektiven Blomqvist, snarare är det bilden av barn som har för-
ändrats. Istället för att vara barn och leka deckare, skildras barnen nu för tiden som kompe-
tenta vuxna utredare. De vuxna beskrivs å sin sida som ganska töntiga och oföretagsamma, 
som t.ex. polismästaren i Lasse Maja-böckerna (Svenska barnboksinstitutets bokprovning 
årgång 2006, s.18-20, www.sbi.kb.se).  
 
Under 2000-talet har det skett en tydlig ökning i antalet utgivna barndeckare. År 2000 utgavs 
20 titlar medan det utkom 75 titlar år 2006, av dessa var 48 stycken i kategorin mellanålders-
böcker (böcker för barn i åldern 9-12 år).  Eftersom det under år 2006 utkom så många barn-
deckare betraktas det som "barndeckarens år". Under 2000-talet har det också utgivits en rad 
deckare för lite yngre barn, som t.ex. Lasse-Majas detektivbyrå av Martin Widmark och He-
lena Willis. Dessa böcker har blivit otroligt framgångsrika och handlar om kompisarna Lasse 
och Maja som startar en detektivbyrå tillsammans. Barndeckare med par kallas för duodeck-
are, annars är det vanligast att barndeckare utspelar sig i gäng, som t.ex. Femböckerna. Av 
nyare gängdeckare, som även studeras i vår uppsats, kan nämnas Mårten Sandéns Petrini-
deckare och Petter Lidbecks serie om Tre tjejer (Svenska barnboksinstitutets bokprovning 
årgång 2006, s.18-20, www.sbi.kb.se). 

 

2.3 Genusteoretiska begrepp 
I detta avsnitt behandlas begreppen genus, stereotyper och genusstereotyper samt några av 
grundtankarna inom genusteori. Genus är det socialt konstruerade könet som skapas i mötet 
mellan män och kvinnor i det vardagliga livet. I uppsatsen används ordet kön för det biolo-
giska könet. Begreppet genusstereotyper används för förenklade uppdelningar av manliga och 
kvinnliga egenskaper. 

 

2.3.1 Genus 
År 1988 var Yvonne Hirdman med och myntade begreppet genus, ett begrepp som kom att 
vara viktigt för forskningen om hur manligt och kvinnligt skapas. Professor Yvonne Hirdman 
(2001), historiker och genusforskare, är en av förgrundsgestalterna inom svensk 
genusforskning bl.a. genom boken Genus- om det stabilas föränderliga former. På 1980-talet 
behövde kvinnoforskarna ett nytt begrepp för att få större möjligheter att kunna analysera 
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kvinnans underordning och för att få en ökad förståelse för män och kvinnors delaktighet i 
denna. Hirdman översatte det engelska ordet gender (vilket betyder slag/sort, släkte, kön) till 
svenskans genus. Det nya ordet genus ansågs vara bättre än det äldre ordet könsroller, efter-
som könsroller gav en felaktig bild av att män och kvinnor väljer vissa roller som de kan gå in 
i och ut ur när det passar. Socialt kön för tankarna till det biologiska könet istället för det soci-
alt konstruerade könet som egentligen avses. Hirdman drar här en gräns mellan kön, som är 
något man föds med, och genus som är något man formas till av sin omgivning (ibid, s.11-
12). 

I ”Makt såklart”, ett svenskproducerat läromedel för högstadiet och gymnasiet, intervjuas 
Yvonne Hirdman. Hirdman berättar att pojkar och flickor föds och växer upp i en mall för hur 
man ska vara som pojke respektive flicka. Denna mall kallar Hirdman för genussystemet vil-
ket innebär att män och kvinnor hålls isär. Det kan beskrivas som ett slags apartheidsystem 
som hänvisar män och kvinnor till olika egenskaper, platser och arbeten. Män har tillträde till 
vissa områden som kvinnor inte har, medan kvinnor har tillträde till områden som män inte 
har. I genussystemet är männen normen och kvinnorna undantaget för hur en människa ska 
vara. Eftersom män är normen värderas de högre än kvinnor och därför blir männen överord-
nade kvinnorna. Världen tolkas alltså utifrån en hierarki där männen är viktigast och kvin-
norna kommer på andra plats. 

Makt handlar först och främst om vem som tar plats och utrymme, enligt Hirdman. Den man-
liga överordningen syns överallt, alltifrån vilka röster som hörs i ett klassrum till vilka perso-
ner som syns i media och bolagsstyrelser, män tar plats medan kvinnor förminskas. För att 
förhindra att nya generationer upprepar gamla invanda mönster av manligt och kvinnligt är 
det viktigt att förstå och förändra processer där män och kvinnor ingår. Redan från tidig ålder 
formas barn utifrån vilka förväntningar de får på sig från föräldrar, kompisar och skola. Ge-
nom att ge flickor vissa leksaker och andra till pojkar, tränas de att öva upp olika färdigheter. 
När barnen är lite större förväntas pojkar spela fotboll eller ishockey, medan flickor ska dansa 
eller rida. Senare uppmuntras många pojkar att välja tekniska utbildningar medan flickor kan-
ske väljer att arbeta med barn eller vård- och omsorg. 

Av andra forskare har Hirdman kritiserats för att se genussystemet som förutbestämt och svårt 
att förändra. Historikerna Gro Hagemann och Klas Åmark framförde kritik mot Hirdmans 
genussystem i en artikel i den norska antologin Om makt från 1999. Hagemann och Åmark 
ville lägga till en logik till genussystemet, en hierarkisering inom respektive kön. I debatten 
som följde artikeln kritiserades Hirdmans genussystem för att utesluta manlig underordning 
och kvinnlig överordning eftersom klass utelämnades från systemet (Eva Blomberg & Inger 
Humlesjö, h ä f t e n nr 2, 2000 ). Hirdman anser dock att genussystemet går att förändra och 
det utmanas i takt med att fler kvinnor får högre tjänster i samhället. Vad som krävs för att en 
förändring skall träda i kraft är mod att våga ifrågasätta och bryta invanda mönster, även om 
processen att åstadkomma jämlikhet kommer att ta lång tid (intervju med Yvonne Hirdman, 
www.jamstalldhet.nu). 

 

2.3.2 Stereotyper 
Stereotyper används för att sätta in människor i fack, dvs. bedöma vilka olika grupper de till-
hör. Detta menar Perry R. Hinton (2003) som är lektor i psykologi vid Lutons universitet i 
England samt författare till boken Stereotyper, kognition och kultur. Att sätta in människor i 
kategorier/fack kan också kallas för att kategorisera eller övergeneralisera. Genom att dra alla 
människor över en kam bedöms inte individen efter sina personliga egenskaper, utan hon till-



 7 

skrivs samma egenskaper som alla andra i gruppen (Hinton s.10). En grupp kan vara en reli-
gion, etnicitet, kön, yrke, ålder, hårfärg eller människor med andra nationaliteter. Gruppen 
tillskrivs ofta en föreställning, dvs. en förenklad utmärkande egenskap som ofta är negativ. 
Låt oss ta fransmän som exempel. Stereotypen blir då t.ex., fransmän är kulturella och ro-
mantiska. Den stereotypa egenskapen utmärker också alla individer som tillhör gruppen, dvs. 
alla fransmän är kulturella och romantiska (ibid.s.12). 
 
Redan år 1922 introducerades begreppet stereotyper av den amerikanske journalisten och filo-
sofen Walter Lippmann i boken Public opinion. Författaren hävdade att vi skapar förenklade 
bilder av omvärlden, människor och händelser i våra huvuden. Dessa bilder kallade Lippmann 
för stereotyper. Författaren ansåg att det är individen och vår kultur som skapar stereotyperna 
och att dessa är felaktiga. Stereotyper är inte heller anpassningsbara utan svåra att förändra, 
man kan därför finna ett samband mellan felaktiga sådana och fördomar om andra människor 
(Hinton s.13-14).  

Det är inte bara våra egna erfarenheter som ger oss kunskaper om världen, forskare har funnit 
att människor ofta har stereotypa uppfattningar om personer som de aldrig har träffat. Det 
beror på att folk har samma åsikter eller uppfattningar om andra kulturer som sina vänner och 
arbetskamrater. Vår kunskap kan betraktas som kulturell och eftersom vi delar uppfattningar 
med de som har samma kultur som oss sprids åsikterna vidare inom kulturen (ibid. s.23). 
 
På 1970-talet började forskare ifrågasätta om stereotyper uppstår till följd av ett felaktigt tan-
kesätt, enligt Hinton. Nya idéer hävdade att stereotyper varken är felaktiga eller korrekta, utan 
ett resultat av människors normala tankeprocesser. Vi behöver helt enkelt stereotyper för att 
förenkla och förstå omvärlden (ibid. s.25). 
 

2.3.3 Genusstereotyper 
Stereotyperna Hon och Han, samt maskulinums två lagar, berättar Yvonne Hirdman om.  
Maskulinums första lag lyder: ”att vara Man är inte att vara Kvinna”. Lagen talar om vad 
mannen inte är. Mannen är bl.a. inte ”mjuk, blöt, köttig, känslosam, okontrollerbar, svag, pas-
siv, omoralisk, lögnaktig, oförmögen till ett högre tänkande” etc. Han är tvärtom ”hård, torr, 
ande, förstånd, kontroll, styrka, aktivitet, har förmåga till ett moraliskt omdöme, är att lita på, 
med exklusiv benägenhet för ett högre tänkande” etc (Hirdman s.48). 
 
Maskulinums andra lag lyder: ”Att vara man är att vara normbärare”. Det betyder att som 
Man bestämmer du hur människan skall vara, och att Man och Kvinna alltid ska hållas isär 
(ibid s.62-65). 
 
När flickor och pojkar agerar på ett sätt som de förväntas göra enligt en traditionell norm, 
menar Nikolajeva att de uppvisar en slags genusstereotyp. Det kan t.ex. vara när flickor är 
snälla och rara, medan pojkar är busiga och djärva (Nikolajeva s.129). 
 
I vår uppsats undersöks vilka inre egenskaper, yttre egenskaper (utseende), aktiviteter (syss-
lor), yrken och attribut som uttrycks hos personer i barndeckare. Vi undersöker även om per-
sonerna beskrivs på ett genusstereotypt sätt, dvs. om inre och yttre egenskaper, aktiviteter, 
yrken och attribut stämmer överens med personens biologiska kön eller inte.  
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2.4 Genusteoretisk forskning  

De genusforskare som tas upp i denna uppsats förutom Yvonne Hirdman är; Lena Gemzöe, 
Ylva Elvin-Nowak & Helene Thomsson och Raewyn Connell. Samt även Kajsa Svaleryd som 
forskar om genuspedagogik. 
 
Några av de tankar som finns om genussystemet behandlar Lena Gemzöe (2003), forskare och 
lärare vid Centrum för kvinnoforskning vid Stockholms universitet, i boken Feminism. Ar-
betsdelningen mellan könen grundar sig på föreställningar om att män och kvinnor har olika 
karaktärer och egenskaper. Kvinnor förväntas vara mer omvårdande, mjuka, känslosamma 
och relationsinriktade. De kvinnliga omvårdande egenskaperna och ett känslomässigt enga-
gemang passar bra för arbete i den offentliga vården, eller för arbete med barn samt hushålls-
arbete i hemmet. Män antas vara självständiga, målmedvetna och ha förmågan att fatta snabba 
och kloka beslut, något som bl.a. efterfrågas av chefer i näringslivet. Det är inte bara manliga 
och kvinnliga egenskaper som gör att män och kvinnor passar till olika arbeten; kulturella 
idéer förespråkar enligt tradition vissa arbeten som mer lämpliga för kvinnor. Kvinnoyrkena 
ger oftast mindre lön och lägre status än de manliga och på så sätt vidmakthålls en maktord-
ning mellan könen. En av hörnstenarna i det västerländska sättet att tänka om manligt och 
kvinnligt är dualism som går ut på att skapa motsatspar. Förutom motsatsparet man/kvinna 
finns det andra motsatspar i förhållande till kön, t.ex. förnuft/känsla, logik/intuition, intel-
lekt/kropp (ibid, s.81-83). 
 
Alla människor är med och ”gör kön” i vardagen. Det uppstår skillnader mellan män och 
kvinnor i olika sociala situationer som t.ex. på arbetsplatser, i skolor och i privatlivet. Detta 
menar Ylva Elvin-Nowak och Helene Thomsson (2003), professorer och genusforskare i psy-
kologi vid Stockholms universitet. De har tillsammans skrivit en bok som heter Att göra kön. 
Med uttrycket ”att göra kön” avser forskarna en situation där en person beter sig på ett sådant 
sätt att han/hon blir bekräftad som rätt av omgivningen. Då stärker och upprätthåller personen 
sin egen självkänsla. Att göra kön handlar om hur kvinnor och män beter sig vardagen, på 
vilket sätt var och en klär sig, hur personen talar och vilka intressen han/hon har. Elvin-No-
wak och Thomson menar att det går att göra kön på ett aktivt sätt genom att medvetet betona, 
eller tona ner, sin manliga/kvinnliga sida i vissa situationer (ibid.s.16). Genusforskarna menar 
att människan inte föds manlig eller kvinnlig, när ett barn är fött som flicka eller pojke börjar 
man att ge barnet ett namn, kläder och leksaker som anses passa för just detta barn. Är barnet 
en flicka behandlas hon oftast omedvetet på ett sätt, medan pojken behandlas på ett annat. 
Mamman håller t.ex. ofta en flicka hårdare bevakad kring sig själv, medan en pojke får större 
frihet att springa runt och upptäcka saker (ibid. s.21). 
 
Att upptäcka förstå och definiera begreppet genus är något som den australiensiska sociolo-
gen, mansforskaren och professorn Raewyn Connell (2003) behandlar i sin bok Om genus.  
Författaren menar att det i alla länder finns en mängd fakta om bland annat politik, våld, eko-
nomi och barndom, som utgör grunden för det vi kallar den moderna genusteorin. Dessa fakta 
bildar ett genusmönster som kallas för genusordning. Genusmönstren är så vanliga och väl-
kända bland dagens människor att den som avviker från dessa mönster anses vara annorlunda 
(Connell s.13-15). 
 
Det finns två definitioner av genus; den biologiska och den kulturella skillnaden mellan 
hane/hon (ibid. s.21). Här tolkar vi den biologiska skillnaden som det yttre, synbara könet, 
alltså den fysiska skillnaden mellan man och kvinna. Den kulturella skillnaden tolkas som den 
sociala skillnaden eller samspelet mellan man/kvinna. De biologiska skillnaderna mellan 
kvinnor och män är först och främst yttre skillnader, men författaren menar att det även finns 
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intellektuella olikheter. Män och kvinnor använder t.ex. inte samma delar av hjärnan för 
språkbehandling. Forskare har dock funnit att män och kvinnor inte är så olika vid jämförande 
av psykologiska egenskaper och som grupper betraktade är män och kvinnor psykologiskt 
mycket lika. Författaren menar att könslikheter istället för könsolikheter borde betonas mer av 
genusforskare (ibid. s.60).  
 
Hur man kan arbeta med genusstrukturer i förskolan och skolan behandlar genuspedagogen 
Kajsa Svaleryd (2002). I boken Genuspedagogik undersöker författaren hur stereotypa egen-
skaper känns igen hos barn och hur de förhåller sig till dessa. Författaren menar att det finns 
ett mönster mellan pojkar och flickor. Genom att lyfta fram våra egna värderingar och för-
väntningar på pojkar och flickor kan vi avgöra vilka stereotypa mönster av manligt och 
kvinnligt som finns hos barnen. Denna medvetenhet om stereotyper hjälper till att synliggöra 
genusmönster i vardagen, men dessa kan vara svåra att genomskåda eftersom de har blivit 
norm. Barns lekar och aktivitetsval är till stor del styrda av våra sociala och kulturella för-
väntningar på hur pojkar och flickor ska vara. Flickor ska t.ex. vara söta och hjälpsamma, 
medan pojkar ska vara aktiva och dominerande (Svaleryd s.14-15). 
 
När barnen själva får välja vad de vill leka visar det sig att de faktiskt väljer genusstereotypt. 
Pojkar väljer att leka med varandra, t.ex. med klossar i byggrummet. Flickor leker också med 
varandra, men de väljer att leka i de vuxnas närhet (ibid s.16). Flickor involverar sig gärna 
och mycket i relationer, men med en person åt gången. De tränar sig därmed inte på att vara 
ensamma. Flickor är ofta rädda för att visa ilska på grund av de konflikter som detta kan till-
föra en relation. Det är också vanligt att flickor får beröm för sitt yttre (vad söt du är, så fint 
hår du har) och för sina inre egenskaper (vad snäll du är, vad duktig du är). Detta leder till att 
flickor ofta associerar sitt egenvärde med hur de ser ut och vad de presterar. Om pojkar dess-
utom tillåts ta mer tid och utrymme inser flickorna snart att de är mindre viktiga och intres-
santa än pojkarna. Det är ofta de duktiga flickorna som får minst tid och uppmärksamhet i ett 
klassrum, eftersom de klarar sig själva och inte stör de andra eleverna (ibid. s.20-22). 
 
Genus är i Svaleryds ögon både vårt kulturella, sociala och biologiska kön. Det är vad vårt 
kulturella och sociala arv formar oss till. Genus varierar från land till land p.g.a. skillnader 
som kultur, etnicitet och samhällsklass. De vuxna är avgörande för hur barn bygger upp sin 
självbild eftersom de ger barnen sin första spegling av samhället (ibid. s.29-30). 
 
De vuxna har även ett ansvar gentemot barnen när det gäller att bryta stereotypa genusmöns-
ter och värderingar om varandras kön, menar Svaleryd (ibid. s.64). Skolan har en viktig roll i 
att bryta mönster och få barnen att växa och bli säkrare i sig själva. Självkänsla får man ge-
nom uppmärksamhet, uppskattning och bekräftelse. Om barnet får en tydlig och positiv själv-
bild och känner sig tryggt i skolan, kan det lättare lära sig nya saker istället för att söka 
bekräftelse. Ett barn som är tryggt i sig själv har också lättare att känna empati, tolerans och 
generositet mot andra än ett barn med dålig självbild (ibid. s.54). 
 
Reklamens budskap om hur pojkar och flickor ska vara förstärker och bevarar rådande ge-
nusmönster. Klädesplagg är ofta färgkodade, d.v.s. blått till pojkar och rosa till flickor. Även 
sagor och sånger anses vara stereotypa, eftersom männen i sagor och sånger oftast är aktiva 
medan kvinnorna är passiva. Leksaker för pojkar stimulerar gärna till fysisk aktivitet, medan 
flickors leksaker ofta är relaterade till matlagning eller hushållssysslor. Svaleryd menar att 
leksakerna även beskrivs på olika sätt; flickleksaker är gulliga, snälla och mjuka, medan poj-
karnas leksaker är snabba, tuffa och spännande (ibid. s.73-74). 
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Två begrepp som också behandlas av Svaleryd är jämställdhet och jämlikhet. I skriften På tal 
om kön. Lathund om jämställdhet (2006), från Statistiska centralbyrån, avgränsas jämställdhet 
till förhållandet mellan kvinnor och män. I det här fallet syftar jämställdhet på människors 
frihet att utveckla sina personliga förmågor och beslutsfattande utan att begränsas av genus-
rollerna. I grund och botten handlar det alltså om att män och kvinnor skall ha samma rättig-
heter, skyldigheter och möjligheter i livet oavsett kön. Jämlikhet är däremot ett vidare begrepp 
som syftar på att alla människor skall vara lika mycket värda oavsett klass, kön, etnicitet, reli-
gion etc. Jämställdhet är en av de viktigaste jämlikhetsfrågorna. 
 

2.5 Tidigare magister- och kandidatuppsatser 
I en magisteruppsats vid BHS: Bland ölmagar och spiror. En studie av 1960-2000-talets de-
tektivromaner ur ett genusperspektiv, har Magdalena Bjarnehall och Sanna Godenäs studerat 
hur genusstrukturen ser ut i svenska detektivromaner. Författarna har använt sig av Yvonne 
Hirdmans genusteori. I den kvalitativa textanalysen framkom en tydlig över- och underord-
ning mellan män och kvinnor. Mansbilden i böckerna framstod som klart genusstereotyp, me-
dan kvinnobilden var mer diffust beskriven. Män framställdes i 1961-års detektivromaner som 
mer känslokalla än år 2001. I böckerna från 2001 var männen mer känslomässigt engagerade i 
sitt arbete och kunde visa känslor. På 60-talet beskrevs kvinnor som ett bihang till huvudper-
sonen, medan män och kvinnor var jämlika år 2001 (2005:87, passim). 
 
Vid lärarprogrammet vid Göteborgs universitet har Maria Jehander och Lena Odelberg under-
sökt hur könsroller framställs i den moderna barnlitteraturen i deras C-uppsats från 2006: Hur 
ser könsroller ut i modern barnlitteratur? En studie av sex ofta utlånade barnböcker vid Lin-
nestadens och Västra Frölunda bibliotek. Resultatet av deras undersökning var att det före-
kom traditionella könsroller i 2000-talets barnlitteratur. Barnskildringarna i de moderna barn-
böckerna var inte stereotypt beskrivna, medan de vuxnas karaktärer däremot skildrades på ett 
mer traditionellt sätt. 
 
I sin kandidatuppsats Flickor och pojkar i barnbokens värld, en studie om genus har Jeanette 
Ericson vid Socialhögskolan i Lund studerat hur barn framställs ur ett genusperspektiv i barn-
litteratur från år 2004. Hon har sedan jämfört dessa böcker med barnböcker från 1970-talet. 
Resultatet visade att flickor i böcker från 1970-talet framställdes som stillsamma, prinsesslika 
och måna om sitt utseende, medan pojkar var livliga, modiga, impulsiva och inte fick visa 
sina känslor. Ericson fann att 2004-års flickor var aktivare än 1970-talets. Pojkarna i böckerna 
från år 2004 kunde i enstaka fall gråta eller visa rädsla. En pojke kunde även bli kallad för 
”mes” om han gjorde någon aktivitet som ansågs vara flickaktig (2005: SOL 067, passim). 
 
Helena Nordqvist och Maria Persson (2008) har analyserat fyra deckare för barn ur ett genus-
perspektiv, i magisteruppsatsen vid BHS Bland bovar och banditer. De har undersökt hur 
Hirdmans genussystem avspeglades i barndeckarna. Deras analys visade att genussystemet 
endast delvis synliggjordes i böckerna. De flesta böckerna innehöll nyanserade beskrivningar 
av kvinnligt och manligt, bara en av böckerna speglade helt Hirdmans teorier om överordning 
och isärhållande. I denna bok märktes det att pojkar och flickor har olika uppgifter och status. 
I undersökningen fanns böcker som var relativt fria från traditionella genusmönster. Nordqvist 
och Persson anser att det kan bero på att medvetenheten om genusfrågor har ökat i samhället 
(2008:1, passim). 
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Nordqvist och Persson har undersökt barndeckare med hjälp av Hirdmans genussystem, dvs. 
isärhållande och överordning. I vår uppsats analyseras också barndeckare, men vi fokuserar 
på att undersöka manliga och kvinnliga stereotyper. Ericsons uppsats är intressant därför att 
den jämför moderna barnböcker med böcker från 1970-talet. Jehander och Odelberg har även 
analyserat de vuxnas karaktärer i böckerna och finner att dessa är mer stereotypt beskrivna än 
barnens. Bjarnehall och Godenäs har också använt Hirdmans genussystem i en analys av de-
tektivromaner för vuxna. 
 
I vår uppsats används Yvonne Hirdmans definition av genus, eftersom hennes tolkning av 
begreppet tydligt skiljer mellan genus som en social konstruktion och kön som det biologiska 
könet. På så sätt blir det lättare att hålla isär begreppen. Vi utgår också från Hirdmans genus-
system, en modell där mannen är normen i samhället och kvinnan är den underordnade som 
rättar sig efter normen. 
 
Att göra kön handlar om hur man beter sig i vardagen som man och kvinna. Elvin-Nowak & 
Thomsson menar att det går att ”göra kön” på ett aktivt sätt genom att medvetet betona, eller 
tona ner sin manliga/kvinnliga sida. Det kan man göra genom att klä sig och tala på ett visst 
sätt, eller att medvetet välja intressen som anses vara manliga/kvinnliga. En man kan på detta 
sätt skapa ett kvinnligt genus genom att lyfta fram sina kvinnliga egenskaper, (det omvända 
förekommer också). 
 
Pedagoger arbetar med att bryta stereotypa genusmönster bland barn redan på förskolan. 
Svaleryd menar att det bland annat handlar om att ge pojkar och flickor lika stort utrymme 
och uppmärksamhet. Men för att kunna göra detta måste pedagogerna först bli medvetna om 
sina egna värderingar och förväntningar på pojkar och flickor. 
 
Vi kommer att konstruera ett eget analysschema av manliga och kvinnliga egenskaper som 
skall användas som material för analysen av barndeckare. För arbetet med analysschemat har 
vi valt manliga/kvinnliga egenskaper som forskarna Maria Nikolajeva, Kajsa Svaleryd, Rae-
wyn Connell och Peter F. Murphy anser vara genusstereotypa. Dessa genusforskare valdes 
eftersom vi hos dem har funnit uppräkningar av tydliga manliga och kvinnliga inre egenska-
per, yttre egenskaper, aktiviteter, yrken och attribut som kan användas i vår studie. 
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3 Metod och tillvägagångssätt 

 
Vi har valt en textanalytisk metod och har konstruerat ett analysschema som vi redogör för. 
Analysschemat utgår från Maria Nikolajevas motsatsschema som byggs på med manliga och 
kvinnliga stereotyper som andra forskare anser vara genusstereotypa.  

3.1 Textanalys 
Den kvalitativa forskningen försöker förstå och beskriva olika företeelser och fenomen i värl-
den. Det gäller att gå in på djupet och synliggöra särskilda fenomens betydelse och mening 
menar Karin Widerberg (2002), professor på institutionen för sociologi och samhällsgeografi 
vid universitetet i Oslo, i boken Kvalitativ forskning i praktiken. Vid en textanalys är det inte 
forskarens uppgift att studera levande individer. Det går inte att höra personens röst och veta 
hur han eller hon ser ut i texten. Texten låter sig inte påverkas av forskaren, till skillnad från 
intervjuer eller observationer, utan den ser likadan ut för alla även om forskare analyserar och 
tolkar den på olika sätt. För att visa hur företeelser uttrycks i text görs en textanalys där uttol-
karen är det viktigaste redskapet (Widerberg s.15-17). 
 
En alternativ metod till kvalitativ textanalys kan vara kvantitativ innehållsanalys, enligt Berg-
ström och Boréus (2005), forskare och lärare vid Statsvetenskapliga institutionen vid Stock-
holms universitet, som presenterar olika textanalytiska inriktningar i boken Textens mening 
och makt, Metodbok i samhällsvetenskaplig text och diskursanalys. Innehållsanalysen är in-
riktad på att räkna förekomsten av vissa uttryck eller förändringar av idéer i texter under en 
viss tidsperiod (Bergström & Boréus s.18). I vår uppsats jämförs inte förändringar av stereo-
typer över en viss tidsperiod, vilket hade varit fallet i en kvantitativ textanalys. Vår kvalitativa 
textanalys har dock ett kvantitativt inslag därför att vi räknar antalet manliga och kvinnliga 
stereotyper som uttrycks hos personerna i böckerna. 

Kvalitativ textanalys behandlas också i boken Metodpraktikan, av professor Esaiasson, pro-
fessor Gilljam, docent Oscarsson och docent Wängnerud (2007) vid Statsvetenskapliga institu-
tionen vid Göteborgs universitet. Metoden går ut på att ta fram det väsentliga innehållet ge-
nom en noggrann läsning av textens delar, helhet och kontext. I kvalitativa textanalyser är 
vissa delar av texten centralare än andra, innehållet som forskaren söker kan ligga dolt under 
ytan och tas fram genom en intensiv läsning av texten. För att nå en djupare förståelse av in-
nehållet krävs det att forskaren läser texten flera gånger, både snabbt och översiktligt samt 
långsamt och analyserande (Esaiasson m.fl s.237). Att tolka en text innebär att försöka förstå 
texten utifrån den fråga som ställs, det gäller att ha frågan i fokus vid läsningen av texten 
(ibid. s.249). 

Det finns fyra faktorer som är speciellt viktiga när man tolkar en text, enligt Esaiasson m.fl., 
frågans karaktär, tankens klarhet, val av tolkningsperspektiv samt avståndet mellan texten 
och uttolkaren. Med frågans karaktär menas om fokus är inriktat på textens manifesta (tyd-
liga) budskap, eller om intresset är inriktat på ett latent budskap som ligger dolt i texten. I 
denna uppsats är frågan inriktad på textens latenta budskap, eftersom det krävs en noggrann 
genomläsning av texten för att undersöka vilka genusstereotypa egenskaper, attribut, aktivi-
teter och yrken som uttrycks i barndeckare. Det är inte säkert att författaren har reflekterat 
över den fråga eller tanke som forskaren ställer (ibid. s.250). När det gäller vår textanalys 
antar vi att författarna borde ha funderat över hur personerna i barndeckarna framställs ur ett 
genusperspektiv. 
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I vår undersökning baseras tolkningsperspektivet på uttolkarnas tolkningar. Det betyder att 
resultatet endast återger våra egna analyser, om en annan forskare analyserar samma texter 
kan resultatet komma att bli annorlunda. Med avståndet mellan text och uttolkare menar för-
fattarna vilken förståelse forskarna har av dessa texter sedan tidigare (ibid. s.251). I vår upp-
sats är barndeckarna som vi analyserar moderna och det är inga svårigheter att förstå innebör-
den av texterna. I vår förförståelse ingår att vi tidigare har arbetat som lärare med barn i sko-
lan och läst kurser i barn- och ungdomslitteratur, något som har hjälpt oss i arbetet med upp-
satsen. 
 

 

3.2 Stereotyper i vårt analysschema och kritik av Nikolajeva 
Nedan redovisar vi genusforskarnas syn på män och kvinnor och vad de uppfattar som stere-
otypa egenskaper. I uppsatsen används bara forskarnas resonemang, deras syn på stereotyper 
delas inte alltid av oss (något som kommer att tas upp i den avslutande reflektionen).  
 
Flickor ska vara söta och hjälpsamma, pojkar ska vara aktiva och dominerande, enligt Svale-
ryd. Blått är en typisk pojkfärg medan rosa är en typisk flickfärg. Pojkars leksaker inbjuder till 
fysisk aktivitet medan flickors leksaker ofta har med matlagning eller hushållssysslor att göra 
(ibid. s.73-74). 
 
Våldsamma arbeten som polis och väktare passar bäst för män, enligt Connell. Kvinnor skall 
ha arbeten som tar hand om våldets konsekvenser som t.ex. sjuksköterska (ibid. s.13). Vidare 
skriver Connell att kvinnor är känsligare av naturen (ibid. s.43). Män är i regel starkare och 
snabbare, mer tekniska, aggressiva och rationella än kvinnor. Kvinnorna är å sin sida bra på 
petgöra som att pyssla. De skvallrar mer med varandra och är mer intuitiva än männen (ibid. 
s.46). De typiska kvinnliga stereotyperna är rosa kläder, passivitet, medgörlighet, att vara söt 
och snäll, matlagning samt att vara relationsinriktad. Typiska manliga stereotyper är blå klä-
der, styrka, att ställa krav, tuffhet, att vara energisk och att spela dataspel (ibid. s.103). 
 
För att ge läsare bättre insyn i feministiskt tänkande har Peter F. Murphy (2004), ordförande 
för engelska och filosofi vid Murray State University i USA, i boken Feminism & Masculini-
ties samlat artiklar av forskare inom området. Murphy menar att män är förbjudna att visa 
känslor som t.ex. att gråta eller visa ömhet, eftersom detta är en typisk kvinnlig egenskap och 
anses vara ett tecken på svaghet. Pojkar lär sig tidigt att de skall vara modiga och inte gråta 
samt att slåss för det som är deras (ibid.s. 25-27). Emmanuel Reynaud menar att visa ömhet 
och vara passiv, ömtålig och irrationell är typiskt kvinnligt. Manlighet innebär kroppsbehå-
ring, skägg och att vara stark och rationell (ibid. s.143). 
 
Maria Nikolajevas schema över manliga och kvinnliga egenskaper i barnlitteraturen har kriti-
serats av bland andra Ida Davidsson (2006) i magisteruppsatsen Manligt och kvinnligt för 
barn. Könsroller i 1980-och 2000-talets svenska bilderböcker. Davidsson menar att Nikolaje-
vas schema är ofullständigt, men att det inte ska ses som slutgiltigt. Det ska snarare ses som 
en struktur och ett redskap för att analysera egenskaper. Vi håller med Davidsson om att 
egenskaperna i Nikolajevas stereotypschema inte står i motsatspar till varandra och att sche-
mat därför uppfattas som onyanserat. Den manliga egenskapen stark står t.ex. som motsatsord 
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till den kvinnliga egenskapen vacker. Den logiska motsatsen till stark borde vara svag. Vi har 
trots dessa brister valt att använda oss av analysschemat eftersom det är det enda redskap vi 
har funnit för att analysera manliga och kvinnliga egenskaper i barnlitteraturen.  

 

Nikolajevas analysschema (s.129). 

Män/pojkar är: Kvinnor/flickor är: 

starka vackra 

våldsamma aggressionshämmade 

känslokalla, hårda emotionella, milda 

aggressiva lydiga 

tävlande självuppoffrande 

rovgiriga omtänksamma 

skyddande sårbara 

självständiga beroende 

aktiva passiva 

analyserande syntetiserande 

rationella intuitiva 

och så vidare… 

 
En annan textanalysmodell och motsatsschema för att analysera kvinnotexter har konstruerats 
av den danske universitets lektorn Pil Dahlerup; Metoder för kvinnotextforskning (1976). 
Dahlerups motsatsschema är mer logiskt än Nikolajevas. Det är strukturerat på sådant sätt att 
det finns ett tema och sedan två underkategorier som bygger på motsättningar. Temat är van-
ligtvis kön, med underkategorierna maskulinitet och femininitet. Denna modell innebär att 
underkategorierna har ett antal egenskaper som motsäger varandra. Egenskapen aktivitet mot-
sätts av passivitet, styrka av svaghet, liv motsätts av död, himmel av jord osv. Poängen med 
att ta upp denna textanalysmodell är för att visa hur ett logiskt schema kan se ut. Dahlerups 
modell är dock från 1976, men vi anser att om Nikolajeva hade konstruerat sitt schema på 
liknande sätt hade det varit lättare att använda för nya studier. 

 

3.3 Urval och tillvägagångssätt 
Eftersom urvalet av det empiriska materialet styr hur resultatet kommer att bli är urvalsförfa-
randet viktigt för undersökningen. I vår studie utsågs böcker från SBI:s lista över barndeckare 
utgivna år 2006. Från denna lista med totalt 30 böcker, valdes var fjärde bok för barn i mel-
lanåldern (9-12 år), dvs. barndeckare som klassificerades (Hcg). Vi valde bort en utvald bok, 
eftersom den klassificerades som ungdomsbok (Hc), och tog istället nästkommande Hcg-bok 
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från SBI:s lista. De sex utvalda barnböckerna lånades sedan från Stadsbiblioteket i Borås samt 
från Borås Högskolas bibliotek. 
 

Det framgår inte tydligt om listan innefattar alla barndeckare som har utgivits under det aktu-
ella året, eller om böckerna på listan är ett urval som gjorts av SBI. Vi anser dock att listan 
med trettio nyutgivna barndeckare från år 2006 ändå utgör ett relativt stort urvalsunderlag. Ett 
ytterligare urvalskriterium var att de personer som analyserades i uppsatsen måste ha ett eller 
flera drag som överensstämmer med de genusstereotyper som återfanns hos de aktuella fors-
karna. Övriga personer var inte relevanta för vår uppsats.  
 
Dessa böcker analyserades i uppsatsen: 
 

• Den mystiska ön av Pia Hagmar (2006). 
• Den döda hunden av Peter Lidbeck (2006). 
• Antikvariat Blå Spegeln av Martin Widmark (2006). 
• Jakten på energimojängen av Fredrik Bronéus (2006). 
• Zäta och sjukhusets mörka hemlighet av Elsie Petrén (2006). 
• Midnattsstjärnan av Mårten Sandén (2006). 
 

För att undersöka vilka stereotyper som uttrycktes hos personerna i de analyserade barndeck-
arna, konstruerade vi ett analysschema utifrån de yttre och inre egenskaper, aktiviteter, yrken 
och attribut som forskarna ansåg vara genusstereotypa.  
 
I analysmetoden delades alla stereotyper in under de fem kategorierna: inre/yttre egenskaper, 
aktivitet, yrken och attribut. Med inre egenskaper avser vi stereotyper som beskriver någons 
personlighet, medan yttre egenskaper beskriver någons utseende. Kategorin aktivitet hänvisar 
till en syssla som en person gör, t.ex. att spela fotboll eller laga mat. Yrken avser vilket arbete 
en person har och attribut syftar till något som utmärker en person t.ex. en färg. 
 
Steg ett i analysen gick ut på att föra samman egenskap och person i barndeckarna, oberoende 
av kön. Steg två i analysen gick ut på att se om dessa egenskaper, aktiviteter, yrken och attri-
but var övervägande manliga eller kvinnliga genusstereotyper. Steg tre var att analysera hur 
personens kön och genus stämde överens. 
 
I vårt analysarbete sammanfördes stereotyperna som uttrycktes hos varje person i ett analys-
schema som en bilaga till texten. Av praktiska skäl redovisas inte detta, eftersom bilagan då 
hade utgjort en alldeles för stor del av uppsatsen. Istället presenteras analysschemat med de 
manliga och kvinnliga stereotyper som användes vid analysen. 
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3.4 Analysschema 
 

 
Manliga stereotyper                  Kvinnliga stereotyper 

Aggressiv, slåss Aggressionshämmad, gråta 
Känslokall/hård Emotionell/ mild 
Tuff Känslig 
Modig Sårbar 
Aktiv Passiv 
Rovgirig Omtänksam 
Dominant Snäll 
Krävande Lydig 
Beskyddande Beroende 
Nyfiken Yttre egenskaper: 
Självständig Vacker 
Rationell Söt  
Handlingskraftig Attraktiv 
Tävlande Aktiviteter: 
Energisk Tvätta kläder 
Teknisk Skvaller  
Yttre egenskaper: Petgöra, pyssla 
Skägg Matlagning, hushållssysslor 
Kroppshår Yrken: 
Snabbhet Sjuksköterska 
Styrka Psykolog 
Aktiviteter: Attribut: 
Brottning Rosa 
Fotboll  
Yrken:  
Polis  
Väktare  
Attribut:  
Blå  
Cigaretter  
Dataspel  
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4 Resultat 
 
I följande avsnitt sammanfattas vilka genusstereotyper som påträffades i barndeckarna, vem 
som uttrycker egenskaperna, samt varför personerna ger uttryck för dessa karaktärsdrag. Bo-
kens handling presenteras i början av varje stycke. 
 
Vi har valt att presentera bok för bok. Det är den enklaste metoden för vår uppsats, eftersom 
vi vill undersöka vilka inre och yttre egenskaper, aktiviteter, yrken och attribut som perso-
nerna ger uttryck för. Det kan synas vara en upprepning, men det är så vi har gått tillväga för 
att finna stereotyperna hos varje person.  
 

4.1 Den mystiska ön av Pia Hagmar 
Bröderna Aron, Henke och Leo samt kompisen Myggan har sommarlov. En regnig dag kom-
mer Myggan över till de tre bröderna och förklarar att hon tänker rymma eftersom föräldrarna 
inte bryr sig om henne. De verkar hellre spendera sina dagar med att dricka öl. Myggan har 
tänkt ut en plan och hon berättar för Aron att hon tänker gömma sig i den övergivna stugan i 
närheten av sina föräldrars hus och att hon inte kommer att återvända hem förrän föräldrarna 
saknar henne. Barnen ljuger för brödernas föräldrar och får skjuts ut till den övergivna stugan 
av deras pappa.  
 
Stugan är låst men Myggan vet att det finns ett skjul i närheten där de kan bo. Inne i skjulet 
hittar barnen några gamla kanoter och de beslutar sig för att paddla över till den lilla ön mitt 
ute i sjön. På ön finner de en lada fylld med en massa tomma kartonger. Barnen hör att någon 
är på väg mot ön i en motorbåt och när de två personerna i båten ser barnen på ön kör de 
snabbt därifrån. Barnen tycker att detta är konstigt och beslutar sig för att återvända till ladan 
nästa dag eftersom det börjar bli mörkt.  
 
Nästa dag beger sig barnen åter till ladan på ön men Leo är otålig och springer i förväg. Han 
hittar en dold lucka i golvet, klättrar ner för stegen men luckan faller igen och allt blir mörkt. 
Leo trillar handlöst mot botten där han slås medvetslös. När Leo vaknar hör han att de andra 
letar efter honom och Leo börjar skrika för att visa var han är. Väl nere hos Leo blir barnen 
nyfikna och ser sig omkring. De hittar tomma plastdunkar, dunkar fyllda med en klar vätska 
och en konstig, illaluktande maskin. Barnen inser att maskinen är en hembränningsmaskin 
och att ladan är en förvaringsplats för hembränt. Plötsligt hörs röster uppifrån och snart visar 
sig två män i dörröppningen. De båda männen, Sonny och Frank, låser in barnen i ett rum 
men lyckligtvis är ladan inte vidare solid och barnen lyckas sparka sönder ett par brädor och 
ta sig ut. De springer ner till Frank och Sonnys motorbåt men blir tillfångatagna och den här 
gången vill Sonny och Frank inte ta några risker utan tänker binda fast barnen för att sedan 
göra sig av med dem för alltid. Just när alla börjat röra sig mot ladan igen hörs en motorbåt 
närma sig ön. Myggan ser sin chans att smita och börjar springa bort från de båda bovarna. 
Frank tar fram sin pistol och skjuter mot Myggan men blir attackerad av pojkarna och Myg-
gan klarar sig. Medan bovarna försöker skaka av sig pojkarna rusar Myggan ner mot stranden 
där hon ser sin pappa och en annan man komma i båten och Myggan ropar på hjälp. Sonny 
och Frank tror att det är deras råbarkade kumpaner "norrmännen" som kommer i motorbåten 
och flyr därifrån. Polisen tillkallas och skurkarna fångas in.  
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Myggan är till en början jätteglad över att hennes pappa kom till ön eftersom hon tror att han 
letar efter henne. Hon blir väldigt besviken när hon inser att hennes far kom ut till ön för att 
köpa hembränt av Frank och Sonny. Hon blir arg och anklagar sin far för att inte älska henne. 
Pappan lovar att försöka vara en bättre förälder och för att fira bjuder han alla barnen på glass. 
 

* * * 
 
Aron har tilldelats de inre egenskaperna slåss, känslig, omtänksam, lydig och aktiviteten data-
spel. Aron har tilldelats egenskapen slåss för att han på ett ställe i boken beskrivs som ”sugen 
på att slåss”. Att Aron istället inte tilldelades egenskapen aggressiv beror på att han vill ”skoj-
bråka” med sin lillebror och inte är arg som i aggressiv. På flera ställen i boken blir Aron oro-
lig för de andra och han vill inte att de skall skada sig, något vi har valt att tolka som känslig-
het. I början av boken får vi reda på att det åskar och att han därför inte kan spela dataspel då. 
Det gör att Aron passar in under aktiviteten dataspel. När Aron lägger en arm runt sin lille-
bror, som är rädd, pekar detta på egenskapen omtänksam. Egenskapen lydig har tilldelats 
Aron för att han mot slutet av boken påpekar att de måste ringa polisen.  
 
Krävande och dominant är två inre egenskaper som har tilldelats Henke eftersom han säger 
saker som ”skynda på”, ”sluta söla” och ”jag har alltid rätt… det borde du ha lärt dig vid det 
är laget”. Lillebror Leo passar in på de inre egenskaperna aktiv, energisk, nyfiken och aggres-
siv. När det i boken sägs att Leo energiskt letar efter bevis tolkas detta som att han är energisk 
och aktiv. Leo beskrivs som att han alltid är på jakt efter mysterier och vill finna lösningar på 
dessa, något vi tolkar som egenskapen nyfiken. Att Leo är aggressiv visas när han på ett ställe 
i boken rusar rakt in i väggen och börjar hamra på den med knytnävarna.  
 
Karaktären Myggan passar in på de inre egenskaperna sårbar, söt, aggressiv och modig samt 
den yttre egenskapen snabb. I början av boken nämns att Myggan har rödgråtna ögon och att 
hennes föräldrar ibland glömmer bort henne, något som passar in under stereotypen sårbar. 
Aggressiv är Myggan eftersom hon beskrivs som ett ilsket skogsrå, att Myggan är snabb 
grundas på det att hon mot slutet av boken springer ner mot stranden med håret fladdrande i 
vinden och med fötter som knappt nuddar vid marken. När Frank hotar att skjuta henne och 
Myggan trots detta springer vidare anser vi att detta beskriver Myggan som modig. Söt passar 
in på Myggan utifrån de tankar Aron har om henne; hon har stora rådjursögon och är oemot-
ståndlig.  
 
Myggans pappa beskrivs i boken som att han har skäggstubb på hakan, att han ilsket fräser till 
sin kompis att denne skall ”hålla käften” samt att han inte tänker låta någon skjuta ostraffat 
mot ”hans lilla tös”. Detta anser vi är karaktärsbeskrivningar som gör att han kan tilldelas 
följande inre egenskaper: skägg, aggressiv och beskyddande. Rosa och cigaretter är attribut 
som beskriver Myggans mamma. På ett ställe i boken är hon iklädd en stor rosafärgad T-shirt 
och röker en cigarett. 
 
Skurken Frank kan tilldelas den inre egenskapen aggressiv och attributen blå och kroppshår. 
Detta p.g.a. att han ilsket vrålar till sin kollega och har på sig en blå skjorta under vilken man 
kan skymta ett hårigt bröst. Den andra skurken, Sonny, anser vi passar in under de yttre egen-
skaperna stark och skägg eftersom han i boken sägs vara lika stark som en grizzlybjörn och 
har en mustasch.  
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4.2 Den döda hunden av Peter Lidbeck 
Tvillingsystrarna Siri och Tyra och deras kompis Pella är ute och går när de hör ett skott avfy-
ras i närheten och en stund senare hittar de en död hund. Hunden har helt klart blivit skjuten, 
barnen blir rädda och springer hem och ringer polisen. Till barnens förtret verkar inte polisen 
bry sig särskilt mycket och de tjatar på tvillingarnas pappa att följa med dem till den skjutna 
hunden men när de kommer fram är hunden borta. De vuxna drar slutsatsen att hunden inte 
kan ha varit så allvarligt skadad och har gått hem till sin ägare, men Siri är säker på att hunden 
är död. Barnen beslutar sig för att ta reda på vad som har hänt hunden och de går tillbaka till 
platsen för händelsen för att undersöka saken närmare. De träffar då på en misstänksam skog-
vaktare som bryskt kör iväg dem därifrån.  
 
Flickorna beslutar sig för att försöka hitta ägaren till den döda hunden och sätter upp en lapp i 
affären där de säger sig ha hittat en bortsprungen hund. Det ringer flera personer som undrar 
om det är deras hund flickorna har hittat men ingen av hundarna är en svart labrador. Efter 
några dagar ringer en äldre man som säger att hans svarta labrador Ludde har sprungit bort, 
äntligen en ledtråd! Flickorna tar bussen ut till Luddes ägare Erik. De får då reda på att Ludde 
har varit en riktigt duktig knarkhund vid tullen. Siri, Pella och Tyra fortsätter sina undersök-
ningar och hittar en bunker vid stranden som ser suspekt ut och de gillrar en fälla. Pella stan-
nar kvar vid bunkern för att spionera och den misstänkte visar sig vara någon flickorna kän-
ner. Det är den trevlige och pratglade Bosse med flakmoppen som smugglat hasch. När han 
får reda på att flickorna vet vad han har gjort tar han Pella med sig som gisslan under pistol-
hot. Den bryske skogvaktaren kommer förbi bunkern med sin hund. Han får se att dörren till 
bunkern är öppen och går in, där finner han Bosse och Pella. Bosse hotar att skjuta Pella om 
skogsvaktaren inte försvinner men denne försöker få Bosse att lugna ner sig. När polisen se-
dan kommer till platsen blir allt mycket kaotiskt och efter en hel del tumult grips Bosse och 
körs iväg i en polisbil. 
 
Det visar sig att Ludde tydligen hade fått upp vittringen på Bosses hasch när Bosse var ute 
och promenerade. Eftersom Bosse är väldigt rädd för hundar hade han fått panik när Ludde 
kom emot honom och sköt därför hunden. Därefter sprang han iväg för att hämta sin flak-
moppe och det var då flickorna hittade hunden. Medan flickorna ringde till polisen kom Bosse 
tillbaka och fraktade bort hunden.  
 
Några dagar senare bjuder Erik flickorna och tvillingarnas mamma på fika. Skogvaktaren 
kommer också på besök och har med sig en ny liten hundvalp till Erik. 
 

* * * 
 
Karaktären Siri får i början av boken sitt rum beskrivet och bland alla saker som nämns finns 
det ”spel” som ligger utspridda på golvet. Detta kan naturligtvis syfta till så kallade ”bräd-
spel”, men eftersom Siri har en gammal datorskärm och en mp3-spelare i sitt rum tolkas detta 
som att hon har dataspel liggandes på golvet, alltså utövar hon aktiviteten dataspel. Den inre 
egenskapen tuff anser vi kan tilldelas Siri då hon vågar svinga sig i ett rep högre än både sin 
syster och sin kompis. Den inre egenskapen modig tilldelas Siri då hon vågar känna på en död 
hund när ingen av de andra tjejerna vågar det och för att hon vågar ställa sig upp och köra 
iväg en tonårskille som, något förfriskad av alla öl han druckit, nästan ”lättar på trycket” rakt 
på tjejerna.  
 
Tyra och Siri delar rum och Tyra har i sin del av rummet ordning och reda. Att vara ordning-
sam anser vi är en form av lydighet, vilket gör att hon kan tilldelas den inre egenskapen lydig. 
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När Tyra beskrivs som klok och förståndig passar hon in på den inre egenskapen rationell. På 
ett ställe i boken skadar sig Siri och då kastar Tyra sig ner på knä och klappar febrilt sina hän-
der mot Siris kinder och trycker henne intill sig. Detta har vi tolkat som den inre egenskapen 
omtänksam.  
 
Följande stereotyper kan enligt analysschemat tilldelas Pella: dataspel, brottning och stark.  
Aktiviteten dataspel har hon tilldeltas för att hon vid ett tillfälle sägs ha lekt med sitt Eye Toy, 
som är ett slags dataspel. Pella håller dessutom på med idrotten brottning och beskrivs på ett 
par ställen i boken som stark. 
  
Skurken Bosse är omtänksam eftersom han har ett jobb där han levererar mat till sjuka och 
äldre personer, något som tolkas som den kvinnliga inre egenskapen omtänksamhet. Bosse är 
utåtriktad och stannar alltid upp för att prata en liten stund om allt möjligt och därför passar 
han in på aktiviteten skvaller. När Bosse skriker och sätter en pistol mot en av tjejernas huvud 
och hotar att skjuta om han inte blir lämnad ifred, tolkas detta som den inre egenskapen ag-
gressivitet.  
 
Tvillingsystrarnas pappa, Stefan, beskrivs som ”cool på gränsen till medvetslös” vilket tolkas 
som den inre egenskapen passiv. Annika är tvillingarnas mamma, hon beskrivs som väldigt 
hurtig och är ständigt i rörelse. De inre egenskaperna aktiv och energisk passar därför in på 
henne.  
 
Pellas mamma tilldelas den kvinnliga yttre egenskapen attraktiv då en av tjejerna tycker att 
hon fortfarande är snygg för sin ålder.  
 
Skogvaktaren, som snäser åt tjejerna och hänger upp tvätt när de först ser honom, passar in på 
den inre egenskapen aggressiv och aktiviteten hushållssysslor. Skogvaktaren beskriver sig 
själv som blyg och denna blyghet har vi valt att tolka som den inre egenskapen passiv. Om-
tänksam är ytterligare en inre egenskap som kan tilldelas skogvaktaren eftersom han ger bort 
en av sina hundvalpar till den äldre ensamme mannen Erik.  
 
Flickornas skolfröken tilldelas den inre egenskapen omtänksam. Denna egenskap har hon till-
delats för att hon oroar sig för Siri när hon inte är sitt vanliga pratsamma jag.  
 
Erik uttrycker aktiviteten matlagning, utifrån det faktum att han gör sin egen saft. Erik bjuder 
dessutom på bullar, något som vi tolkar som matlagning, eftersom en man som kan ta sig tid 
att göra sin egen saft antagligen också bakar egna bullar. Erik blir dessutom rörd och börjar 
gråta när skogvaktaren ger honom en hundvalp, något som gör att han tillskrivs den inre egen-
skapen emotionell/mild.  
 

4.3 Antikvariat Blå Spegeln av Martin Widmark 
David är en kille på tretton år vars föräldrar just nu jobbar i Afrika. Då David inte ville följa 
med sina föräldrar bor han hos sin farbror Melkior. Larissa är en jämnårig tjej som tillsam-
mans med sina föräldrar har flyttat till Sverige från Ryssland. Det är första dagen i sjunde 
klass och David och Larissa blir genast kompisar. 
 
En dag försvinner Davids farbror, den enda ledtråd som finns är en kodad lapp. De båda bar-
nen sätter genast igång med sökandet efter Melkior. I ett hemligt rum under antikvariatets 
trädgård finner de en massa husdjur samt ett brev till David från Melkior. Efter att ha läst bre-
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vet får barnen reda på något otroligt, farbror Melkior är 140 år gammal! Det visar sig att när 
Melkior var ung träffade han den berömde forskaren Charles Darwin och har av denne fått en 
dryck som saktar ner åldrandet. Darwin hade en assistent som sparkades för att ha rotat i den 
berömde forskarens papper och det visar sig att det är assistentens son, greve Steinhart, som 
har kidnappat farbror Melkior. Greven har fortsatt sin fars forskning runt den dryck som Mel-
kior fick av Darwin och nu är greven desperat att komma över drycken eftersom han börjar bli 
gammal och skröplig.  
 
David och Larissa finner farbror Melkior neddrogad på greve Steinharts båt och efter några 
oroliga minuter lyckas de få Melkior fri. Tack vare Larissas påhittighet lyckas de få greven att 
tro att hans laboratorium ombord på båten kommer att tillintetgöras om Larissa, David eller 
farbror Melkior aktiverar ett virus i grevens dator. Det kommer att slå ut alla hans forsknings-
resultat om han inte lämnar Melkior ifred för all framtid. Detta lovar greven att göra och allt 
slutar lyckligt. 
 

* * * 
 
David säger i boken att Larissa var modig och därför tycker vi att hon passar in under den inre 
egenskapen modig. Larissa har ett blått hårband och beskrivs av David som vacker, detta leder 
till att hon får attributet blå och den yttre egenskapen söt. Vi valde att ge Larissa egenskapen 
söt istället för vacker eftersom vi tycker att söt passar bättre in på att beskriva en ung flicka. 
Larissa är bra på programmering och datorer vilket har lett till att hon passar in på de inre 
egenskaperna teknisk och rationell, egenskaper vi tycker man behöver ha för att vara bra på 
programmering. Omtänksamhet visar Larissa när hon oroar sig för farbror Melkiors djur som 
inte har fått mat på flera dagar.  
 
David beskrivs som tystlåten och blyg vilket har lett till att han har tilldelats de inre egenska-
perna passiv och känslig. På ett ställe i boken säger David om sig själv att han inte är en brå-
kig och stökig pojke, vilket vi tolkar som att han är lydig. När David säger sig behöva Larissa 
valde vi att tolka detta som att han var behövande .  
 
Peter och Danne är två kompisar till David, de gillar fotboll och tisslar och tasslar alltid om 
detta ämne. Den här beskrivningen av de båda pojkarna gör att de har tilldelats aktiviteterna 
fotboll och skvaller.  
 
Farbror Melkior har ett lugnt och stillsamt sätt och är väldigt mån om sina djur. Detta är egen-
skaper vi anser passar in på de inre egenskaperna passiv och omtänksam. Greve Steinhart har 
en svart mustasch och en blick som alltid är full av återhållen vrede. Han passar in på den 
yttre egenskapen skägg och den inre egenskapen aggressiv. Vetenskapsmannen Charles Dar-
win har en yttre egenskap; skägg. Han beskrivs som en man som är mycket noggrann med sitt 
stora skägg.  
 

4.4 Jakten på energimojängen av Fredrik Bronéus 
Trillingbröderna Tim, Sokrates och Sigmund är praoelever på sin pappas städfirma. En mor-
gon när killarna och pappa Harry anländer vid hotellet för att städa är festlokalen avspärrad 
och ingången vaktas av poliser. Eftersom de båda poliserna gillar Tim låter de honom kliva in 
bakom avspärrningen. Festlokalen är i en enda röra; den stora kristallkronan ligger i en hög på 
golvet, stolar och bord är omkullvälta, glas och porslin ligger krossat och det ligger matrester 
överallt. Mitt i all röran hittar Tim en liten svart dosa som han plockar på sig innan det är dags 
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att börja städa hotellrummen. När Tim öppnar dörren in till rum 305 får han en chock... det 
sitter en ko på sängen. Kon hoppar ner från sängen och innan Tim hinner stänga dörren har 
kon trängt sig ut och springer ner för trappan. 
 
Det är nu Tim bekantar sig med professor Kvargström. Professorn ber Tim hjälpa honom att 
leta reda på Maja (som kossan heter) och de rusar i väg nerför trappan för att hitta henne. Un-
der sin flykt har Maja lyckats totalförstöra pappa Håkans specialbyggda dammsugare. En nå-
got upprörd pappa förklarar att Maja galopperade ner i källaren. Professorn berättar för Tim 
att Maja egentligen är en liten råtta som han förvandlade till en ko vid gårdagens stora fest där 
Vetenskapsklubben delade ut sitt "Stora Snillepris". Professor Kvargström vann priset för sin 
uppfinning Energimojängen, men Professorn visade upp en annan av sina uppfinningar; 
Transform-Art-or. Det är denna uppfinning som har förvandlat råttan Maja till kossa. Tim får 
stopp på Maja genom att låta som en katt, Maja tror ju trots allt att hon fortfarande är en råtta. 
 
När professorn erbjuder sig att laga pappa Håkans söndertrampade dammsugare föreslår Tim 
att han och hans bröder skall göra sin prao hos professorn. De lyckas övertala pappan att låta 
dem spendera sina två veckors prao i professorns laboratorium. Pojkarna ska bo tillsammans 
med professorn och hans hushållerska Andromeda. Nästa morgon beger sig pojkarna och pro-
fessorn till laboratoriet i Hageholm där de träffar en lustig liten man med förkrympt huvud 
som heter Nilsson. 
 
En dag går larmet i hela byggnaden eftersom Energimojängen har stulits av en råtta. Råttan 
transformeras med hjälp av Transform-Art-orn till en kråka och flyger iväg med Energimo-
jängen. Det visar sig att kråkan är en docent vid namn Di Abolo. Docenten vill använda Ener-
gimojängen tillsammans med en stark munspray för att hämnas på alla som retat honom för 
hans dåliga andedräkt när han var barn. 
 
Tim lyckas byta ut Di Abolos munspray mot ett sömnmedel. Eftersom docenten har dålig 
andedräkt och därför ofta använder munsprayet faller han handlöst i marken när han har 
sprutat sig i munnen några gånger. Polisen tillkallas och Di Abolo tillfångatas. Som straff får 
Di Abolo och hans två medhjälpare tjugo års prao i Nilssons djungel-laboratorium. 
 
 

* * * 
 
Enligt analysschemat ger Sokrates och Sigmund uttryck för den inre egenskapen tävlande 
eftersom de både springer i kapp i trädgården och tävlar om vem som orkar äta mest. Sokrates 
och Sigmund uttrycker också egenskapen känslig, eftersom de är ängsliga och oroliga för alla 
farliga äventyr som mamma MB och Tim ger sig iväg på. Sokrates säger bl.a. att han får 
magknip när han tänker på alla farligheter som mamma MB hittar på. Sokrates och Simon ger 
endast uttryck för en yttre egenskap, snabbhet. De gillar allt som går snabbt och säkert, t.ex. 
världens snabbaste hiss och berg-och-dalbanor. Pojkarna har de inre egenskaperna tävlande, 
känslig och snabbhet. Tim ger uttryck för de inre egenskaperna aktiv, modig, självständig och 
rationell. Tim tolkas som aktiv eftersom han är drivande i sökandet efter den försvunna ener-
gimojängen. Han är självständig eftersom han går ner till Nilssons ”djungel-labb” ensam, och 
modig när han vågar sig ut i Professorns växthus mitt i natten. Tim tolkas också som rationell 
därför att han kommer med förnuftiga förslag när det gäller sökandet efter Energimojängen.  
 
Mamma MB har de inre egenskaperna tuff, aktiv och modig. MB arbetar som säkerhetschef i 
Sydamerika, hon har svart bälte i flera kampsporter och flyg- och dykarcertifikat. Därför tol-
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kas MB som aktiv och tuff.  MB tolkas också som modig eftersom hon har haft många olika 
arbeten; hon har varit vägvisare i Himalaya, spion på Sydpolen, bombexpert, livvakt på Island 
och mattant på Hagaskolan. Mamma MB ger även uttryck för den yttre egenskapen snabbhet, 
eftersom hon kan springa snabbt.  
 
Pappa Harry ger uttryck för de inre egenskaperna känslig och tävlande. Harry oroar sig stän-
digt för att mamma MB ska åka ut på något farligt äventyr, därför tolkas han som en känslig 
person. Pappan tar tid på allt, t.ex. hur lång tid det tar att åka till staden, och skriver upp sina 
rekord i en anteckningsbok, därför tolkas han som en tävlande person. Pappa Harry ger ut-
tryck för den yttre egenskapen snabbhet eftersom han alltid gör saker så snabbt som möjligt.  
 
Professor Kvargström ger uttryck för den inre egenskapen teknisk eftersom han har konstrue-
rat den avancerade Energimojängen. Professor Kvargström ger även uttryck för den yttre 
egenskapen skägg därför att han har ett litet pipskägg. Professor Borring ger uttryck för den 
inre egenskapen aggressiv eftersom han svarar argt på tilltal. Docent Di Abolo ger uttryck för 
den inre egenskapen känslokall eftersom han beskrivs som ond och besatt av hämnd. Hushål-
lerskan Andromeda uttrycker aktiviteterna hushållssysslor och matlagning eftersom hon lagar 
mat hemma hos Professor Kvargström.  

 

4.5 Zäta och sjukhusets mörka hemlighet av Elsie Petrén 
Zäta råkar ut för en olycka och vaknar upp på sjukhus med en annorlunda förmåga, hon kan 
läsa andras tankar! Zätas rumskompis är en tonårstjej som heter Camilla och hon har en bär-
bar dator som hon jämt sitter vid. En dag frågar Camilla om Zäta har en dator och Zäta ljuger 
och säger att hon har en likadan dator hemma, något som inte är sant. Efter att ha talat med sin 
pappa får Zäta en bärbar dator i försenad födelsedagspresent. 
 
En natt smiter någon in på Zätas rum och stjäl datorn. Zäta vaknar dock upp mitt i stölden och 
lyckas kränga sig ner i rullstolen och följa efter tjuven ner i källaren. När Zäta har hunnit ifatt 
tjuven får hon se att det inte alls är sjuksköterskan Karin som är tjuven (som Zäta trodde), 
utan en kvinna som hon aldrig har sett förut. En man tvingar in Zäta i ett tomt gammalt fläkt-
rum och låser sedan dörren efter sig. Zäta tvingas spendera hela natten i detta hemska, 
stinkande rum innan hon med hjälp av en metallpinne lyckas bända upp dörren. Medan Zäta 
långsamt hasar sig fram på golvet mot rullstolen uppfattar hon någons tankar... det är kvinnan 
som stal datorn som har kommit tillbaka för att kontrollera att Zäta mår bra. Zäta uppfattar så 
pass mycket av kvinnans tankar att hon nu vet att sjukhusets föreståndare, Sven, ligger bakom 
stölden. 
 
När Zäta vid ett senare tillfälle läser av Svens tankar får hon bekräftat att det verkligen är han 
som ligger bakom stölden. Sven är dock ingen dumbom och när han lämnar Zätas rum ställer 
han sig utanför dörren och lyssnar på vad Zäta gör. När Zäta ringer till polisen rusar Sven in 
genom dörren med en spruta i högsta hugg. Zäta lyckas sluddra fram att polisen måste skynda 
sig eftersom hon tror att Sven kommer att döda henne.  
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När Zäta vaknar upp står både hennes mamma och pappa och två poliser runt hennes säng. 
Det visar sig att mannen och kvinnan, som låste in Zäta i fläktrummet, är hemlösa personer  
som Sven har betalat för att stjäla saker från sjukhuset och sjukhusets patienter. Trots att Zäta 
är lite besviken över att hon inte lyckades få sina föräldrar att bli tillsammans igen får hon i 
alla fall tillbaka sin kära dator.  
 

* * * 
 
Enligt analysschemat ger Zäta uttryck för den inre egenskapen modig eftersom hon åker ner i 
källaren och jagar tjuvar mitt i natten. Zäta uttrycker också den inre egenskapen gråta därför 
att hon visar sina känslor och gråter den natten när hennes dator blir stulen. Zäta har de yttre 
egenskaperna styrka och snabbhet. Zäta är fysiskt stark eftersom hon tränar så mycket för att 
kunna gå igen och hon tar sig snabbt fram med sin rullstol.  
 
Camilla är tävlingssimmare. Hon har brutit en kota i nacken och kanske aldrig mer kommer 
att kunna gå men trots sin svåra ryggskada vägrar hon att ge upp. Camilla ger därför uttryck 
för den inre egenskapen modig och den yttre egenskapen styrka eftersom Zäta ser upp till 
Camilla och tycker att hon är så stark och modig. Karin är en sjuksköterska som Zäta tycker är 
söt och doftar gott; Karin uttrycker därmed den yttre egenskapen söt. Sven är också en sjuk-
sköterska som beskrivs som rovgirig eftersom han stjäl saker från sjukhuset.  

 

4.6 Midnattstjärnan av Mårten Sandén 
Petra, Peter och Peters flickvän Lucy är erkända detektiver i SIN stad, då de har hjälpt polisen 
att lösa flera mysterier förut. När Petra skall träffa sin lillasyster Juliet på konditoriet för en 
fika visar det sig att Juliets kompis Tim har hittat en walkie-talkie. Walkie-talkien tillhör fö-
retaget Wiggmans Grovkonsult och barnen beslutar sig för att återlämna den. Ägaren till fö-
retaget, Gösta Wiggman, förklarar för ungdomarna att någon har stulit flera kartonger med 
walkie-talkies från företaget och säger att han tror han vet vem det är. Ett tag tillbaka jobbade 
det en kille på företaget, Jimmy Jonasson, som Wiggman under flera år lärde upp. Helt plöts-
ligt försvinner Jimmy bara och samtidigt alla walkie-talkies. Jimmy visar sig vara den otrev-
liga tomten som barnen gav lite pengar till dagen innan. 
 
Alla barnen går till Stadsteatern för att se på repetitionerna av Charles Dickens ”En julsaga” 
där Juliet har en roll. Världsstjärnan Sebastian Belbo, som ska spela huvudrollen som Mr 
Scrooge i pjäsen, visar ett stort intresse för tvillingarna Peter och Petras äldre syster Rebecka 
som också har kommit till repetitionerna. Petra blir av någon anledning jättearg på Rebecka 
för att hon och Sebastian inte kan ta ögonen ifrån varandra, något Peter tycker är konstigt ef-
tersom Petra inte ens tycker särskilt mycket om Sebastian. Senare på kvällen får barnen syn 
på Rebecka som sitter på en bänk utanför huset och pratar en lång stund med en ljushårig kille 
med glasögon som ingen av barnen har sett förut. Rebecka och den ljushårige killen reser sig 
plötsligt och går in mot staden, ungdomarna beslutar sig för att följa efter dem. När de kom-
mer fram till stadens hotell räcker killen över en lapp till Rebecka, de kramas och skiljs sedan 
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åt. Barnen går också hemåt när Peter kommer ihåg att han har glömt sin halsduk på kaféet och 
de rusar iväg mot kaféet för att hämta halsduken. Utanför kaféet ser de Jimmy Jonasson, nu 
utan tomtedräkt. Peter märker att Jonasson tappar en berlock. När Jonasson har gett sig av 
plockar Peter upp berlocken och tar med sig den hem. Berlocken, en stjärna, är dekorerad med 
en massa konstiga tecken som Petra känner igen som runor. Eftersom barnens storebror Max 
är väldigt intresserad av runor kommer barnen överens om att scanna in berlocken i datorn 
och skicka ett mail till honom för att han skall översätta runorna. 
 
Väl hemma igen får familjen reda på att Rebecka och Sebastian Belbo har förlovat sig och 
snart skall gifta sig, något som barnens föräldrar inte är särskilt förtjusta över, men efter att ha 
haft ett långt samtal med Rebecka går de med på att låta de två ungdomarna förlova sig. Peter 
och Petra får snabbt svar från Max angående runorna, bokstäverna betyder Veraldar Nagli, 
vilket inte säger barnen någonting och de går frustrerade och lägger sig. Under natten väcker 
Juliet tvillingarna och säger att det kommer röster från walkie-talkien. Rösterna använder 
konstiga kodnamn som Fenrisulven, Skallagrim och Loke. Rösten som kallar sig Loke anro-
par Skallagrim och när Skallagrim svarar hör barnen att rösten tillhör Jimmy Jonasson. Jimmy 
visar sig inte vara särskilt klipsk eftersom han avslöjar var de tre bovarna skall träffas. Peter 
tror han vet vart de är och barnen ger sig genast av. Det visar sig att en fjärde man, kallad 
Midnattsstjärnan, har stått i skuggan och studerat bovarna när de lyfte in saker i en stor con-
tainer utanför Lilla Teatern. När den mystiske mannen går förbi barnen, som är dolda i mör-
ker, ser de att det är samme ljushårige kille som Rebecka talade med innan på kvällen. 
 
Morgonen efter nattens äventyr får Peter ledigt från skolan eftersom han och Juliet skall re-
petera en reklam för ”En julsaga”. Där möter barnen Daniel Mandelgren, som är stand-in för 
Belbo. Peter och Juliet får dessutom reda på att någon har stulit kläder från Sebastians om-
klädningsrum men att detta inte är något att oroa sig för. Senare på dagen beslutar sig gänget 
för att undersöka den skrothandel som en av bovarna, Fenrisulven, är förknippad med. Barnen 
beslutar att Peter ska gömma sig inne i skrothandeln för att snoka runt lite. Precis innan stäng-
ningsdags kommer Midnattsstjärnan in i butiken. Fenrisulven och Midnattsstjärnan samtalar 
en stund och efter det att Midnattsstjärnan har gått ringer Fenrisulven upp Loke. Peter upp-
fattar så pass mycket av samtalet att han förstår att Loke och Fenrisulven kommer att lura 
Midnattsstjärnan och tjäna miljoner. Fenrisulven låser butiken och går hem.  
 
På morgonen förklarar Petra och Lucy entusiastiskt att de har kommit på mysteriets lösning. 
Barnen tror att Loke, Skallagrim, Fenrisulven och Midnattsstjärnan kommer att kidnappa Se-
bastian Belbo. Miljonerna som Fenrisulven och Loke talade om måste vara pengarna de 
kommer att få från den lösensumma de kommer att kräva för Sebastian. Det visar sig att bar-
nen har haft fel angående kidnappningen. Midnattsstjärnan är närvarande på repetitionerna av 
pjäsen och när han tar av sig den blonda peruken får Peter se att det inte är någon annan än 
Sebastian själv. Sebastian kan ju omöjligt kidnappa sig själv så barnen får tänka om, men då 
de inte kan få rätsida på saker och ting beslutar de sig för att tala med poliskommissarie Olle 
Jacobsson. Olle säger att han inte har tid att prata med barnen just nu eftersom han ska träffa 
Sebastian på hotellet, men när barnen nämner Skallagrim, Loke och Fenrisulven lystrar kom-
missarien till. Han frågar barnen om de någonsin har hört orden Veraldar Nagli förut. Barnen 
säger att det har de. När de berättar hur de kom över berlocken får kommissarien bråttom och 
säger åt barnen att gå hem. 
 
Barnen går dock inte hem. Istället smyger de bort till hotellet där Petra och Lucy gömmer sig 
under en dukövertäckt serveringsvagn och tar sig på så vis in i Sebastians rum där de tjyv-
lyssnar på samtalet mellan kommissarien, Sebastian och en skådespelerska vid namn Emelie. 
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Det visar sig att Sebastian och Emelie är kära i varandra och att de planerar att smita iväg ti-
digt från pjäsen för att gifta sig. Rebecka hade gått med på att låtsas vara Sebastians fästmö 
för att pressen inte skulle hänga efter Emelie hela tiden. 
 
Loke, Skallagrim och Fenrisulven var ute efter att råna en bank men bovarnas planer rasera-
des eftersom polisen hela tiden hade haft ögonen på dem. Midnattsstjärnan visade sig vara 
Mandelgren som, förklädd till Sebastian, hade umgåtts med bovarna för att förstöra Sebasti-
ans goda rykte. 
 

* * * 
 

Petra ger uttryck för de inre stereotypa egenskaperna självständig och modig, eftersom hon 
skuggar den mystiske tomten på egen hand. Petra uttrycker också den inre egenskapen hand-
lingskraftig eftersom hon ger sig iväg på eget initiativ och är den i gruppen som är mest dri-
vande när det gäller att hitta ledtrådar. Hon betraktas även som tuff, därför att hon vågar åka 
iväg själv.  
 
 

Peter är modig när han gömmer sig i antikaffären, han ger därför uttryck för den inre egen-
skapen modig. Medan Peter fortfarande är inne i antikaffären och smyger runt ringer flickorna 
honom på mobilen, Peter blir skrämd av ringsignalen och blir arg på flickorna för att de ringer 
honom när han fortfarande är inne i affären. Detta gör att vi har tolkat Peter som att han ger 
uttryck för den inre egenskapen aggressiv. 
 
Lucy är tuff eftersom hon är ganska kaxig och kan ge svar på tal till skurkarna som inte är så 
trevliga. Lucy uppfattas som snäll eftersom hon ger Peter beröm för att han är modig. Lucy är 
också snäll för att hon ger en tomte pengar i insamlingsbössan. Lucy ger uttryck för de inre 
egenskaperna tuff och snäll.  
 
Peter och Petras storasyster heter Rebecka. Rebecka uttrycker den yttre egenskapen vacker 
eftersom hon har varit fotomodell och beskrivs som vacker. Barnens pappa bakar pepparkakor 
tillsammans med lillasyster Juliet, han tillbringar mycket tid med att laga mat i köket och där-
för uttrycker han aktiviteten matlagning.  
 
Jimmy är en av tomtarna som barnen kallar för sprittomten eftersom han luktar sprit. Han är 
aggressiv eftersom han låter argsint när han tilltalar barnen. Jimmy arbetar som väktare. Poli-
serna Olle och Staffan är barnens kompisar. 
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5 Analyserande diskussion  
I den här delen av uppsatsen besvaras frågeställningen, vilka genusstereotypa inre och yttre 
egenskaper, aktiviteter, yrken och attribut som uttrycks hos personerna i de analyserade böck-
erna. Vi resonerar kring de manliga och kvinnliga egenskaper som återfinns hos varje person 
och undersöker hur dessa egenskaper överensstämmer med det biologiska könet. 

 

5.1 Manliga stereotyper 
De manliga stereotyper som förekommer oftast är de båda inre egenskaperna aggressiv och 
modig. Majoriteten av de aggressiva karaktärerna är män medan majoriteten av de modiga 
karaktärerna är kvinnor. Den inre egenskapen tuff påträffas enbart hos kvinnor. 
 
De inre egenskaperna tävlande, energisk, aktiv och rationell påträffas var för sig tre gånger i 
de analyserade böckerna. De karaktärer som passar in på egenskapen tävlande är till största 
del män, medan majoriteten av de karaktärer som passar in på egenskaperna energisk, aktiv 
och rationell består av kvinnor. 

De karaktärer som stämmer in på den inre egenskapen självständig är till största del män, den 
inre egenskapen teknisk påträffas hos lika många män som kvinnor. 

De karaktärer som överensstämmer med de inre egenskaperna känslokall, rovgirig, dominant, 
krävande och beskyddande är alla män. Den inre egenskapen handlingskraftig påträffas hos 
en kvinna. 

Den näst mest förekommande stereotypen är den yttre egenskapen skägg, som påträffas sam-
manlagt fem gånger hos män. Snabbhet är en yttre egenskap som påträffas hos lika många 
män som kvinnor. Majoriteten av karaktärerna som passar in på den yttre egenskapen styrka 
är kvinnor. 

Attributet dataspel påträffas tre gånger i böckerna; det är fler kvinnor än män som passar in 
på detta attribut. Lika många män som kvinnor har attributet blå och det manliga attributet 
cigaretter överensstämmer med en kvinna. Yrkena väktare och polis förekommer hos enbart 
män. Aktiviteterna brottning och fotboll återfinns en gång hos kvinnorna (brottning) respek-
tive männen (fotboll). 

Män tar plats medan kvinnor förminskas genom den manliga överordningen, menar Yvonne 
Hirdman (se kap 3.2). Vår tolkning av Myggan är dock att hon tar upp mycket plats; hon 
övertalar pojkarna att följa med henne när hon ska spionera på sina föräldrar och hon får poj-
karna att lyssna på henne genom att inte dela med sig av sin information förrän hon har poj-
karnas fulla uppmärksamhet. Myggan är en utsatt tjej som rymmer hemifrån för att se om 
hennes alkoholiserade föräldrar reagerar. Hon vågar trotsa sina föräldrars regler genom att bli 
mer pojkaktig. Detta stämmer enligt Nikolajeva (se kap 2) som hävdar att vissa barnböcker 
ifrågasätter de vuxnas makt. Myggan är inte heller rädd för att visa sin ilska. Hon bryter där-
med mot den stereotypa flickans beteende. De manliga inre egenskaper som finns hos Myg-
gan är de manliga stereotyperna aggressiv, energisk, modig och snabb. Myggan har fyra 
manliga stereotyper och två kvinnliga (sårbar och söt), därför tolkas hennes genus som man-
ligt. 
 



 28 

Henke har endast två inre egenskaper, dominant och krävande. Dessa egenskaper är manliga 
stereotyper, enligt Svaleryd och Connell, och vi drar slutsatsen att Henkes genus är manligt. 
Leo har uteslutande manliga egenskaper, aggressiv, energisk, aktiv och nyfiken, vilka är man-
liga stereotyper enligt Nikolajeva, Svaleryd, Connell och Murphy. Leos genus tolkas som 
manligt.  
 
De vuxna männen i Den hemliga ön (Myggans Pappa, Sonny och Frank) har endast manliga 
stereotyper: aggressiv, skägg, kroppshår, styrka. Dessa egenskaper är enligt Nikolajeva, Mur-
phy och Connell stereotyper. Dessa karaktärers genus är därför manliga. Eftersom Myggans 
mamma bara har två attribut, ett kvinnligt (rosa) och ett manligt (cigaretter), kan man enligt 
vårt analysschema dra slutsatsen att hon är lika manlig som kvinnlig. 
 
Siri och Pella uppfattas av oss mer som pojkar än flickor eftersom de endast har manliga 
egenskaper. De är tuffa, modiga och spelar dataspel och är starka, snabba samt sysslar med 
brottning. Alla dessa egenskaper är manliga stereotyper enligt Connell, Svaleryd, Nikolajeva 
och Murphy, vilket innebär att tjejernas genus är manligt. Tvillingarna mamma Annika har 
två inre egenskaper, energisk och aktiv. Dessa är manliga stereotyper enligt Connell och Ni-
kolajeva och Annikas genus tolkas därför som manligt.  
 
Larissa uppfattas som mycket självständig. Hon har de kvinnliga egenskaperna känslig, lydig 
omtänksam och vacker. Men också de inre egenskaperna modig, rationell och teknisk samt 
attributet blå, som alla är manliga stereotyper enligt författarna. Larissas genus tolkas som 
både manligt och kvinnligt. Greve Steinhart och Darwin är utifrån sina yttre och inre egen-
skaper typiska män, eftersom Murphy och Nikolajeva menar att skägg och aggressiv är man-
liga stereotyper. 
 
Tims inre egenskaper, rationell, aktiv, modig och självständig, är alla manliga stereotyper 
enligt Nikolajeva och Murphy. Tims genus är därmed övervägande manligt. Mamma MB har 
enbart manliga egenskaper, tuff, aktiv, modig och snabb, vilka är manliga stereotyper enligt 
Connell och Nikolajeva. Hennes genus tolkas som manligt. Pappa Harry är hemma och tar 
hand om barnen. Harry ger dock uttryck för två manliga egenskaper, (tävlingsinriktad och 
snabb), men endast en kvinnlig egenskap (känslig) och därför tolkas hans genus som manligt.  
 
De båda professorerna i Energimojängen beskrivs med de inre manliga egenskaperna tekniska 
och aggressiva. Dessa är manliga stereotyper enligt Connell och Murphy. Den skäggige pro-
fessor Kvargström är trevlig mot barnen, men helt uppslukad av de tekniska mojängerna som 
han konstruerar. Professor Borring är däremot aggressiv mot barnen. Bifiguren Docent Di 
Abolo, har den inre egenskapen känslokall, som är en manlig stereotyp enligt Nikolajeva. 
Professorerna och docenten har alla manliga genus. 
 
Zätas inre manliga egenskaper är modig, snabb samt den yttre egenskapen stark. Hon har en-
dast en kvinnlig egenskap (gråta). Camilla beskrivs som tävlande, modig och stark.  Båda 
flickorna har övervägande manliga stereotyper enligt författarna och därför bestäms båda 
flickornas genus som manliga. Zäta är speciell för att hon leker deckare på egen hand, till 
skillnad från många andra barndeckare där barnen löser gåtor i gäng. Eftersom Zäta inte har 
någon kille att luta sig mot, behöver hon förmodligen visa sig tuff och modig för att kunna 
lösa gåtan på egen hand. Nikolajeva menar på samma sätt att tjejer ofta är tuffare i moderna 
barnböcker och mer självständiga än tidigare (se kapitel 2). Detta anser vi kan gå till överdrift 
ibland och kännas lite orealistiskt, som t.ex. när den förlamade och rullstolsburna Zäta jagar 
tjuvar i sjukhusets källare mitt i natten.  
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Sven arbetar som sjuksköterska på sjukhuset. Yrket sjuksköterska är en kvinnlig stereotyp. 
Sven framställs inte som en trevlig person, utan beskrivs som mycket girig då han stjäl saker 
från sjukhuset och sjukhusets patienter. Nikolajeva menar att rovgirig är en manlig stereotyp. 
Svens genus är därför varken kvinnligt eller manligt. Edströms beskrivning, att läsaren får en 
föraning om vem som är skurken genom att denne beskrivs som osympatisk, stämmer överens 
med Sven (se kap 2).  

Petra har de inre egenskaperna handlingskraftig, självständig, modig och tuff, vilka alla är 
manliga stereotyper enligt Nikolajeva och Murphy. Peter har de inre manliga egenskaperna 
modig och aggressiv. Peter och Petras genus blir därför manliga. Barnen i Midnattsstjärnan 
skildras faktiskt som kompetenta utredare som samarbetar med poliserna. Det kan bero på att 
poliskommissarien Olle Jacobsson är en vän till familjen Petrini. Poliserna Olle och Staffan är 
barnens vuxna kompisar som tar deras tips på allvar. Detta stämmer enligt SBI:s uppfattning 
om dagens barndeckare (se SBI kap 2). 

Det är intressant att de tjejer som är med i deckarklubben uppfattas som mindre kvinnliga än 
de som är inte med. Kanske är det så att deckartjejerna är tvungna att vara mer pojkaktiga än 
de andra. Petra har bara manliga egenskaper och hon måste hävda sig genom att vara själv-
ständig, handlingskraftig, tuff och modig. Bovarna beskrivs som skumma, läskiga och att de 
luktar sprit. En av bovarna jobbar som väktare, vilket är ett manligt yrke enligt Connell. Det 
är också intressant att alla förekomna bovar i böckerna är män. På den punkten har det inte 
hänt så mycket sedan 50-talet då bovarna var onda vuxna och, förmodligen, oftast män. 

Vilka manliga genusstereotyper uttrycks i de analyserade barndeckarna? De inre egenska-
perna som förekommer oftast är modig, aggressiv och tuff samt egenskaperna tävlande, ener-
gisk, aktiv, rationell och självständig. De inre egenskaper som endast förekommer en gång är 
känslokall, rovgirig, dominant, beskyddande och handlingskraftig. De yttre egenskaperna som 
påträffas är skägg, snabbhet och styrka. Vilka aktiviteter, yrken och attribut uttrycks i de 
analyserade barndeckarna? De aktiviteter som förekommer är brottning och fotboll. De yrken 
som påträffas är polis och väktare och de attribut som påträffas är dataspel, färgen blå och 
cigaretter. 
 

 

5.2 Kvinnliga stereotyper 

Hos kvinnorna och flickorna i de analyserade barndeckarna är den inre egenskapen omtänk-
sam den mest förekommande kvinnliga stereotypen och denna egenskap påträffas hos både 
män och kvinnor. Majoriteten av karaktärerna som överensstämmer med den inre egenskapen 
känslig samt aktiviteten matlagning var män. Det samma gäller för den inre egenskapen pas-
siv. Den inre egenskapen lydig finns hos både män och kvinnor, dock flest gånger hos män-
nen. De kvinnliga stereotyper som figurerar allra minst i barndeckarna är de inre egenska-
perna sårbar, emotionell/mild, beroende, gråta och snäll. Dessa stereotyper uttrycks hos både 
män och kvinnor.  

Den kvinnliga aktiviteten matlagning förekommer hos en man samt en kvinna. Aktiviteterna 
skvaller och hushållssysslor samt yrket sjuksköterska är kvinnliga stereotyper som också fö-
rekommer hos personer av båda könen.  

Majoriteten av karaktärerna som passar in på de yttre egenskaperna söt, vacker och attraktiv 
var kvinnor. Aktiviteten tvätta kläder återfinns hos männen och attributet rosa hos kvinnorna. 
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Aron uppvisar de inre egenskaperna känslig, lydig och omtänksam vilka alla är kvinnliga ste-
reotyper enligt Connell och Nikolajeva. Han har bara ett manligt attribut, dataspel. Arons 
genus tolkas därmed som kvinnligt.  
 
Tyra tolkas som en typisk tjej, till skillnad från pojkflickorna Siri och Pella. Tyras genus är 
mer kvinnligt, eftersom två av hennes stereotyper är kvinnliga (lydig och omtänksam) och en 
är manlig (rationell). De kvinnliga stereotyperna skvaller, tvätta kläder, hushållssysslor och 
matlagning påträffas hos både män, kvinnor. Bosse har en manlig stereotyp, aggressiv, och 
två kvinnliga stereotyper; aktiviteten skvaller och den inre egenskapen omtänksam. Han har 
därför ett kvinnligt genus. Pojken David ger uttryck för de inre egenskaperna beroende och 
passiv, som är kvinnliga stereotyper enligt Nikolajeva och Murphy. Davids genus tolkas som 
kvinnligt. 
 
Bröderna Sokrates och Sigmund har de inre egenskaperna passiva och känsliga, vilka är 
kvinnliga stereotyper enligt Nikolajeva. Men de har även egenskaperna snabbhet och täv-
lande, som är manliga stereotyper enligt Connell och Nikolajeva. Sokrates och Sigmunds ge-
nus tolkas som både manliga och kvinnliga.  

Andromeda, som är professor Kvargströms hushållerska, utför aktiviteterna matlagning och 
hushållssysslor, vilka är kvinnliga stereotyper enligt Svaleryd. Andromedas genus tolkas som 
kvinnligt. 

Zäta tycker att sjuksköterskan Karin är söt och doftar gott. Enligt Svaleryd är söt och sjuk-
sköterska kvinnliga stereotyper. Karins genus tolkas därmed som kvinnligt. Sven arbetar som 
sjuksköterska och föreståndare men han uppfattas som rovgirig, vilket tolkas som en manlig 
egenskap. Svens genus blir därför både manligt och kvinnligt. 

Tvillingarnas storasyster Rebecka har varit fotomodell. Hon beskrivs som vacker, vilket Ni-
kolajeva anser vara en kvinnlig stereotyp. Rebeckas genus tolkas därför som kvinnligt. Lilla-
syster Juliet är söt och sysslar med matlagning. Hon ger uttryck för två kvinnliga stereotyper 
och hennes genus tolkas som kvinnligt. De inre egenskaperna snäll och tuff beskriver deras 
kompis Lucy. Enligt Connell är tuff en manlig, och snäll en kvinnlig stereotyp. Lucys genus 
tolkas därmed som både manligt och kvinnligt.  

Pojkar får lov att visa sina kvinnliga egenskaper i moderna barnböcker, menar Nikolajeva 
(kap 2). Detta överensstämmer med de böcker vi har analyserat. De tre pojkarna i Energimo-
jängen uppvisar stora individuella skillnader. Sokrates och Sigmund är känsliga och passiva, 
medan deras bror Tim är aktiv, modig och självständig. I böckerna finns det ofta en pojke som 
uppfattas som mer kvinnlig än de andra i gruppen. Aron är känslig och omtänksam till skill-
nad från sina bröder Leo och Henke som är dominanta, krävande och energiska. David är pas-
siv och beroende av den självständiga Larissa. Peter är inte heller lika manlig som sin hand-
lingskraftiga syster Petra. 

Vilka kvinnliga genusstereotyper uttrycks i våra analyserade barndeckare? De inre egenska-
perna, omtänksam, känslig, lydig och passiv förekommer mest. De inre egenskaperna sårbar, 
emotionell, beroende, gråta och snäll syns bara en gång. De yttre egenskaperna som före-
kommer är söt, vacker och attraktiv. Vilka genusstereotypa aktiviteter, yrken och attribut ut-
trycks i böckerna? De kvinnliga aktiviteterna som uttrycks är matlagning, skvaller, hushålls-
sysslor samt att tvätta kläder. Det enda kvinnliga yrket och det enda attributet som förekom-
mer är sjuksköterska och färgen rosa. 
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5.3 Hur överensstämmer de genusstereotypa egenskaperna med det biologiska 
könet? 
För att se om de analyserade männens och kvinnornas genusstereotyper överensstämmer med 
deras biologiska kön har vi, för överskådlighetens skull, konstruerat en tabell och ett diagram 
som presenteras här nedan. 

Tabellen presenterar de stereotyper som förekommer i de analyserade barndeckarna och hur 
många män respektive kvinnor som överensstämde med dessa egenskaper. Kvinnliga stereo-
typer i markerade i röd, kursiv stil. Siffrorna längst ner i listan visar antalet stereotyper hos 
män och kvinnor som är manliga respektive kvinnliga. Diagrammet visar antalet manliga och 
kvinnliga genusstereotyper hos männen respektive kvinnorna i de analyserade barndeckarna. 
Hos de karaktärer där det finns en majoritet av antingen kvinnliga eller manliga stereotyper 
har dessa tilldelats respektive genus: flest manliga stereotyper ger ett manligt genus, flest 
kvinnliga stereotyper ger ett kvinnligt genus. I de fall där den analyserade karaktären har haft 
lika många manliga som kvinnliga stereotyper har personen fått ett neutralt genus eftersom 
personen inte har kunnat tilldelas ett antingen kvinnligt eller manligt genus.  

 

 

GENUSSTEREOTYP 

 

 

MÄN 

 

KVINNOR 

Aggressiv 8 1 

Aktiv 1 2 

Attraktiv  1 

Beroende 1  

Beskyddande 1  

Blå 1 1 

Brottning  1 

Cigaretter  1 

Dataspel 1 2 

Dominant 1  

Energisk 1 2 

Emotionell/mild 1  

Fotboll 1  

Gråta  1 
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Handlingskraftig  1 

Hushållssysslor 1 1 

Kroppshår 1  

Krävande 1  

Känslig 3 1 

Känslokall/hård 1  

Lydig 2 1 

Matlagning 2 2 

Modig 2 7 

Omtänksam 3 2 

Passiv 2 1 

Polis 1  

Rationell 1 2 

Rosa  1 

Rovgirig 1  

Sjuksköterska 1 1 

Självständig 1 1 

Skvaller 2  

Skägg 5  

Snabbhet 2 2 

Snällhet  1 

Styrka 1 3 

Sårbar  1 

Söt  2 

Teknisk 1 1 

Tuff  4 
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Tvätta kläder 1  

Tävlande 2 1 

Vacker  2 

Väktare 2  

 

Antal manliga stereotyper 

Antal kvinnliga stereotyper 
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genus

 

Stapeldiagrammet visar antalet män och kvinnor vars genus är manligt/kvinnligt/neutralt. 
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6 Slutdiskussion 
 
Karaktärerna i barndeckarna beskrivs överlag inte på ett genusstereotypt sätt. Det är de unga 
flickorna, inte pojkarna, som uppvisar flest manliga stereotyper och de unga pojkarna beskrivs 
med många av de kvinnliga stereotyperna. De vuxna männen och kvinnorna i de analyserade 
böckerna beskrivs dock lite mer genusstereotypt även om flera män ibland beskrivs med näs-
tan enbart kvinnliga stereotyper. Varför ger både männen och kvinnorna uttryck för flest 
manliga stereotyper i de analyserade barndeckarna? Vi har kommit fram till några möjliga 
antaganden:  
 
 
Ø Författarna av barn- och ungdomsdeckare vill visa barn en jämställd syn på män och 

kvinnor. De vill förmedla att män inte behöver vara känslokalla och aggressiva, utan 
att de också kan vara omtänksamma och sårbara. Författarna vill också visa att kvin-
nor kan vara tuffa och starka istället för passiva och känsliga. 

 
Ø Det finns en tendens i dagens samhälle att alla människor skall göras till män, även 

kvinnor. 
 
 

Jämställdhet är människors frihet att utveckla sina personliga förmågor och möjligheter och 
beslutsfattande utan att begränsas av genusrollerna. Att män/kvinnor skall ha samma rättig-
heter, skyldigheter och möjligheter oberoende av kön, anser vi stämmer med antagandet att 
författarna vill visa barn en mer jämställd syn på män och kvinnor. Hur går detta ihop med 
antagandet att det i dagens samhälle finns en tendens att göra alla människor till män. Kan 
man verkligen tala om jämställdhet om kvinnor ska formas till män, är inte detta en slags falsk 
jämställdhet? 
 
För oss är det en självklarhet att man skall accepteras för den man är, oavsett hur kvinn-
lig/manlig man är. Att kvinnor i moderna barndeckare framställs som mer maskulina än femi-
nina anser vi åtminstone är ett steg i rätt riktning. Detta tyder på att det nu börjar bli accepterat 
av samhället att vara den person man innerst inne är istället för att bete sig som någon man 
inte är. Det är också positivt att männen framstår som mer kvinnliga och tillåts visa sina 
”kvinnliga” egenskaper. Vi håller med professor Connell om att män och kvinnor inte är så 
olika psykologiskt sett; vilka egenskaper man uppvisar beror ju på någons personlighet och 
denna skiljer ju sig från person till person. 

Litteraturen avspeglar samhället, enligt Svedjedal. Om vi gör en generalisering av resultatet, 
att både kvinnor och män är övervägande maskulina i moderna barndeckare, bör detta även 
avspegla rådande stereotyper i samhället. Går man några hundra år tillbaka i tiden, till 1800-
talet, porträtterades ofta kvinnor som svaga, beroende och sårbara. Denna passiva kvinna var 
dåtidens norm, den starka och oberoende kvinnan var undantaget. Vi anser att dagens kvinno-
syn har utvecklats väldigt mycket de senaste hundra åren. Kvinnor har fått det oerhört mycket 
bättre om man ser till deras rättigheter i samhället jämfört med hur det var då. Enligt bland 
andra Yvonne Hirdman är mannen fortfarande normen. Hirdman menar att kvinnor och män 
hålls isär och att män är viktigare än kvinnor i genussystemet. Genussystemet går dock att 
förändra i takt med att kvinnor får högre tjänster i samhället. Det som krävs är mod att bryta 
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och ifrågasätta invanda genusmönster. Troligen är det detta som har skett. Vi har sedan 1800-
talet, steg för steg, brutit och vågat ifrågasätta rådande mönster och resultatet är synligt i da-
gens moderna samhälle. Visst porträtteras kvinnor som starka individer idag, men om kvinnor 
måste göras om till män för att bli accepterade anser vi att detta är en slags falsk jämställdhet.  

Det finns dock tecken på att Hirdmans genussystem är på väg att ändras. På många förskolor ar-
betar man med jämställdhet efter Kajsa Svaleryds genuspedagogiska metoder. Det handlar om 
att fördela resurser och utrymme rättvist för både flickor och pojkar, det är viktigt hur miljön 
ser ut eftersom den påverkar hur barnen formas som individer. Pedagogerna måste först bear-
beta sina egna attityder, värderingar och förväntningar på pojkar och flickor, för att lära sig att 
se genusmönster som förekommer i deras egen vardag. Med ”genusglasögonen” på kan peda-
gogerna tydligt se hur de faktiskt ger högljudda pojkar mer tid, medan tysta flickor och pojkar 
således får vänta. 

Det finns olika exempel på hur man kan arbeta praktiskt med dessa frågor. För att inte styra 
barnen till olika lekar har man bytt ut namnen på ”byggrummet” och ”dockvrån”; nu heter det 
istället ”lekrum” för att inbjuda till lek för alla. När man läser klassiska sagor som Törnrosa, 
gäller det att därefter prata om hur prinsessor är i verkligheten. Det handlar också om att an-
vända språket likadant till alla när man pratar med pojkar och flickor. Detta kan man exem-
pelvis göra genom att säga ”vad roligt att du kommer” istället för att betona ”vad tuff eller vad 
söt du är” när barnen anländer på morgonen. 

Pia Hagmars barndeckare avspeglar ett samhälle med spritsmuggling, alkoholism, vapenhot 
och frånvarande föräldrar. Petter Lidbecks bok innehåller både våld, vapenhot och narkotika. 
Martin Widmarks deckare avspeglar ett samhälle med kidnappning och droger. Fredrik Bro-
néus deckarbok involverar stöld och hämnd och Elsie Petréns bok innehåller olycksfall, stöld 
och mordförsök. Mårten Sandéns bok tar upp ämnen som stöld och bankrån. Utgår man från 
vad paret Fredriksson skriver, att barndeckare på något vis involverar våld och brott, är det 
tydligt att alla sex analyserade böcker tillhör denna genre. Samtliga analyserade böcker inklu-
derar ett brott som de finurliga barnen löser, mest handlar problemen om stöld, något som 
också Vivi Edström menar är vanligt i genren. I alla böcker smyger/spionerar barnen på de 
vuxna och upplösningen sker i böckernas slut. Läsaren får en föraning av vem som är boven i 
och med att denne beskrivs som osympatisk. Det är något som också stämmer in på vår ana-
lys. Att barndeckare ofta handlar om stölder kan ha ett moraliskt syfte, man vill visa barn att 
det är fel att stjäla. I de analyserade böckerna får gåtan alltid en lösning och den skyldige sätts 
fast.  
 
På 1960-talet introducerades en ny realism i barndeckaren då samhällsfrågor hamnade i fokus, 
enligt Fredriksson. På 70-talet var det viktigt att hjälpa och förstå bovarna och på 80-talet fick 
Sverige ett hårdare samhällsklimat med mer droger, våld, kriminalitet och mobbning. Att vilja 
förstå brottslingarna och hjälpa dem till ett bättre liv visar inte våra analyserade böcker tecken 
på. Däremot får vi intrycket av att barnen gärna sympatiserar med bovarna och tycker synd 
om dem. I böckerna skildras oftast inte vilket straff bovarna får utan tonvikten ligger på hur 
barnen löser brottet. Vår tolkning är att 2000-talet präglas av individualism och de vuxna har 
varken tid eller ork att hjälpa brottslingar till ett bättre liv  
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Både droger och våld finns med i de böcker vi har analyserat, men mobbning är inte något 
som förekommer överhuvudtaget. Det märks även i barndeckarna att samhället har blivit hår-
dare. När bovarna till och med skjuter efter barnen med riktiga vapen, blir leken snabbt till 
bister verklighet. Paret Fredriksson menar att allt fler författare tenderar att se deckaren som 
den genre som bäst speglar det moderna samhället. Vi håller med Fredriksson att det kanske 
är en skrämmande utveckling att samhället bäst kan beskrivas genom kriminalitet, våld och 
mord. Men å andra sidan kan läsning av barndeckare vara ett sätt att bearbeta rädslor kring 
våld som händer i vardagen och sådant som barnen ser på film och TV. 
 
Många tjejer är idag lika tuffa som killar och tar för sig mer än de gjorde förr, på så sätt av-
speglas det moderna samhället i böckerna. Vi har fått en ny generation aktiva, självständiga 
och ifrågasättande tjejer som inte känner igen sig i traditionella normer. Tjejerna i barndeck-
arna är helt enkelt tvungna att vara aktiva, självständiga och modiga för att kunna lösa myste-
rier. Användandet av manliga stereotyper på kvinnliga personer får som effekt att de manliga 
egenskaperna lyfts fram, medan de kvinnliga egenskaperna osynliggörs. Nikolajeva menar att 
tjejer i moderna barnböcker framställs med fler manliga drag än i äldre barnlitteratur. Hon 
framhåller också att killar i moderna barnböcker får lov att visa sina kvinnliga egenskaper och 
vara känsliga, beroende och omtänksamma. Detta stämmer även in på vår studie. Den tendens 
som Nikolajeva har sett i barnlitteratur, att pojkar växer och flickor krymper, förekommer 
dock inte i de böcker vi har analyserat. Där är alla barnen mentalt starka individer och fram-
står som mogna för sin ålder.  
 
I barndeckarna är barnen ovanligt självständiga och föräldrarna håller sig i bakgrunden. Vår 
uppfattning är dock att barn i dagens samhälle inte har tid att leka deckare, eftersom de ska 
vara med på aktiviteter som är organiserade av de vuxna. Många barn ägnar även en stor del 
av sin fritid till att sitta framför datorn och spela spel vilka inte sällan har inslag av våld, i 
värsta fall använder föräldrar datorer och TV som barnvakt.  
 
Brotten i barndeckare har inte blivit grövre sedan 40-talet, enligt SBI:s bokprovning årgång 
2006, vilket är något vi inte håller med om. Att en bok skriven på 40-talet skulle innehålla 
mordförsök på barn har vi svårt att tro. De böcker från den här perioden som vi själva har läst 
kunde på sin höjd sträcka sig till slagsmål, stöld och inbrott. Vi håller dock med SBI om att 
barn i barndeckare skildras som kompetenta utredare medan de vuxna är töntiga och oföretag-
samma. I vår studie tas barnen på allvar när de är med och hjälper poliserna att lösa brotten. 
 
Att deckargenren är så populär hos barnen kan bero på att de gillar att läsa om smarta och 
självständiga barn i deras egen ålder, även om det bara är påhittade karaktärer i en bok. Det 
har i alla tider varit spännande för barn att lösa mysterier, att leka tjuv och polis är att vara ute 
på ett förbjudet vuxenområde. I barndeckare får barnen vara hjältar och göra saker som de 
kanske inte vågar göra i verkligheten. 
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7 Avslutande reflektioner 
Vi uppfattar det som ganska fördomsfullt att aktiviteten dataspelande skulle vara stereotypiskt 
manlig, enligt vår uppfattning spelar både kvinnor och män dataspel. Vi ifrågasätter också den 
inre egenskapen känslig som en kvinnlig stereotyp, eftersom skillnaderna när det gäller käns-
lighet förmodligen är större mellan olika individer än mellan könen. 
 
I magisteruppsatsen Bland ölmagar och spiror (se kap. 5) har författarna kommit fram till att 
män i moderna detektivromaner är mer känslomässigt engagerade och att de visar mer känslor 
än i 1960-talets romaner. I de böcker vi har analyserat var männen också känslosamma och 
engagerade i familjen. Vi såg att särskilt papporna var involverade i hushållsarbete och att 
göra saker tillsammans med barnen. Detta kan betyda att samhället håller på att ändra sin syn 
på genusstereotyper. Det ser vi som något positivt eftersom en person måste kunna känna sig 
accepterad både för sina manliga och kvinnliga egenskaper. 
 
Vi har sett att synen på stereotyper förändras över tid. Som ett tips för fortsatt forskning skulle 
det därför vara intressant att intervjua dagens ungdomar om deras syn på vad som är typiskt 
manligt och kvinnligt. 
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Sammanfattning 
Som blivande bibliotekarier med intresse för barnlitteratur finner vi det särskilt intressant att 
ta reda på hur barn skildras i dagens moderna barnböcker. Vi undrar om en traditionell upp-
delning av pojkar och flickor fortfarande lever kvar? Är karaktärer i barnböcker schablonar-
tade och förenklade, eller är de sammansatta av både manliga och kvinnliga egenskaper? 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur förenklade uppdelningar av manligt och kvinnligt, 
(genusstereotyper) skildras i barndeckare. För att uppnå syftet konstrueras följande frågeställ-
ningar: 

• Vilka genusstereotyper uttrycks hos personer i barndeckare? 
 

• Ηur överensstämmer de stereotypa egenskaperna med det biologiska könet?  
 

Eftersom barnlitteratur är ett stort område koncentreras vår undersökning till genren svenska 
barndeckare. Uppsatsens urval begränsas till SBI:s lista över barn- och ungdomsböcker ut-
komna under år 2006. Magisteruppsatsen avgränsas till att omfatta böcker skrivna för barn i 
åldern 9-12 år. 
 
I uppsatsen används Yvonne Hirdmans definition av genus, eftersom hennes förklaring av 
begreppet tydligt skiljer mellan genus (som en social konstruktion) och kön (det biologiska 
könet). Vi utgår också från Hirdmans genussystem, en modell där mannen är normen och 
kvinnan är den underordnade. 
 
Vid vårt urval av de böcker som analyseras använder vi oss av en lista från SBI:s bokprovning 
år 2006. Listan innehåller 30 böcker och vi väljer ut var fjärde bok med klassifikationen Hcg, 
dvs. böcker för mellanåldern. 
 
För att kunna identifiera de genusstereotyper som förekommer i barnböckerna konstruerar vi 
ett eget analysschema som består av stereotyper tagna från Nikolajeva, Svaleryd, Connell och 
Murphy. Utifrån dessa stereotyper har vi skapat fem kategorier med rubrikerna inre/yttre 
egenskaper, aktiviteter, yrken och attribut. När flera personer i samma bok visar upp samma 
egenskaper räknas dessa som en stereotyp. 
 
De manliga genusstereotyper som uttrycks i de analyserade barndeckarna är följande: 
känslokall/hård, aggressiv, energisk, aktiv, dominant, krävande, beskyddande, modig, snabb-
het, tuffhet, rationell, styrka, tävlande, självständig, girighet, teknisk, skägg, kroppshår, fot-
boll, brottning, blå, cigaretter, dataspel, väktare och polis.  
 
De kvinnliga genusstereotyper som uttrycks är: sårbar, lydig, omtänksam, vacker, söt, emo-
tionell/mild, passiv, attraktiv, beroende, gråta, snällhet, skvaller, tvätta kläder, matlagning, 
hushållssysslor, rosa och sjuksköterska. 
 
Resultatet av textanalysen visar att majoriteten av stereotyperna i barndeckarna är manliga. 
Både kvinnorna och männen har flest manliga stereotyper men dessa är ganska jämt fördelade 
mellan könen. Vår slutsats är att moderna barndeckare innehåller mer manliga än kvinnliga 
stereotyper. 
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