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Abstrakt 
 

Målet med denna kandidatuppsats är att utreda hur flickor och pojkar framställs i fyra 

olika barnböcker för åldrarna 6-12. De valda böckerna finns med på två topplistor över 

de mest utlånade barnböckerna och författarna i Sverige 2016 och 2017. Hälften av 

böckerna är skrivna av manliga författare och resterande av kvinnliga författare för att 

se om deras framställningar av könen skiljer sig åt. 

 

I uppsatsen används en textanalytisk metod ur genusperspektiv med fokus på 

karaktärerna, en komparativ metod för att jämföra böckerna, samt en hermeneutisk 

metod för att se hur delarna (karaktärernas egenskaper) utgör helheten (karaktären). 

Karaktärerna fungerar även som delar vilka utgör berättelsen, helheten. Teorier som 

ligger till grund för analyserna är feministiskt inriktade med namn som Yvonne 

Hirdman och Elaine Showalter i framkant, såväl som teorier där barns lärande 

behandlas, där Maria Nikolajeva är ett viktigt namn. 

 

Resultatet av analyserna visar att i samtliga böcker av män beskrivs flickorna mer som 

objekt än aktiva karaktärer. Om flickorna är handlingskraftiga får de förolämpande ord 

riktade mot sig, som ett försök att reducera dem till ting skapta för pojkarnas ögon. I de 

kvinnliga författarnas böcker finns inga tydliga förväntningar på könen. Flickor och 

pojkar får bete sig traditionsenligt men även normbrytande utan att ögonbryn höjs. Att 

skillnader i kvinnornas och männens karaktärsgestaltning påträffas kan bero på att män i 

alla tider vunnit sin överordnade position tack vare tydliga åtskillnader mellan män och 

kvinnor.  

 

Nyckelord 
Genus, könsroller, könsstereotyper, barnlitteratur, textanalys 
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1 Inledning 
 

 

 

”Man måste läsa för att lära sig, bättra sig och trösta sig.” 

    Drottning Kristina 

 
Precis som Drottning Kristina menade kan litteratur bidra till en människas lärande. 

Även om hon kan ha menat både vuxna och barn är det den senare gruppen som denna 

uppsats fokuserar på. Litteratur är något barn kommer i kontakt med både i hemmen och 

i skolorna, såväl högläsning som tyst läsning för sig själva. Särskilt i skolor tar 

litteraturen en stor plats då barnen får lära sig att tolka texter och deras budskap samt 

skriva egna texter av olika slag.1 Det som barnen får lära sig, redan i förskolorna, är    

”alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och 

utsatta”vilket genomsyrar verksamheten.2 Eftersom man vill utveckla barns respekt för 

olika människor och deras levnadssätt är det logiskt att materialet barnen kommer i 

kontakt med främjar detta syfte. Förskolan ska vara en plats där stereotypa könsmönster 

inte inskränker barnen. Därför bör litteraturen de läser vara av samma karaktär som 

läroplanen. Även om värderingarna barnen kan komma i kontakt med i skolorna har 

inverkan på dem påverkas de även av andra situationer i sin vardag. 

 

Den tidiga barnlitteraturen delades in i pojk- och flickböcker och gav flickor och pojkar 

olika förväntningar på sig själva och det andra könet. Barn var inte bara barn utan skulle 

tidigt identifiera sig med ett av könen och bemötas därefter.3 _Idag läser flickor både 

böcker med manliga och kvinnliga hjältar medan pojkarna söker efter en manlig 

huvudkaraktär och undviker böcker om kärlek.4_Beroende på vilka böcker de läser stöter 

                                                 
1  Skolverket. 2017. Svenska. https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/grundskoleutbildning/grundskola/svenska. [Hämtad 2017-12-18] 
 
2  Skolverket. 2016. Läroplan för förskolan Lpfö 98. https://www.skolverket.se/om-

skolverket/publikationer/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2F

wpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2442.pdf%3Fk%3D2442 [Hämtad 2017-12-18] s.4 
 
3   Nikolajeva, Maria. 2017. Barnbokens byggklossar. 3:e uppl. Lund: Studentlitteratur. s.14 
 
4  Kåreland, Lena. 2005. Modig och stark eller ligga lågt. Skönlitteratur och genus i skola och 

förskola. Stockholm: Natur och Kultur, s.192-193 
 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/svenska
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/svenska
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2442.pdf%3Fk%3D2442
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2442.pdf%3Fk%3D2442
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2442.pdf%3Fk%3D2442
https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2442.pdf%3Fk%3D2442
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de på olika verklighetsuppfattningar och åsikter kring hur människor bör och inte bör 

vara. I denna undersökning kommer jag förhoppningsvis finna svar på huruvida det 

fortfarande finns tydliga flick- respektive pojkböcker eller om gränserna börjat suddas 

ut och därmed ger barnen en någorlunda mer likartad verklighetsuppfattning. Närmar 

sig dagens barnböcker Pippi Långstrump med den vilda kvinnliga karaktären som gör 

som hon vill, eller lever typiska könsmönster kvar? 

 

 

1.1  Syfte och frågeställning 

 

Uppsatsen avser undersöka hur manligt och kvinnligt samt förväntningar på könen 

framställs i ett antal moderna barnböcker för åldrarna 6-12, utgivna ungefär samma tid. 

Avsikten är att utröna om det finns skilda synsätt på manligt och kvinnligt under samma 

tidsperiod och försöka finna en förklaring. Ämnet har jag valt då författare har makten 

att kunna påverka ett stort antal människor med sina böcker. Barn påverkas särskilt 

mycket av vad de ser, hör och läser och kan ta dessa framställningar som sanningar. Det 

som lärs in i den unga åldern kan påverka värderingar långt in i det vuxna livet.5 

 

Frågeställningarna som uppsatsen ämnar besvara är: 

 

• Hur framställs kvinnliga respektive manliga karaktärer i de olika böckerna?  

• Om skillnader existerar mellan böckerna, vad kan det bero på? 

 

 

2 Teoretisk utgångspunkt 
 

Under denna rubrik följer teorier om feministiska perspektiv, genus, litteraturens 

påverkan på barn samt en kort redogörelse för tidigare forskning inom ämnet. 

 

 

2.1 Feministiska perspektiv 

 

De teorier som kommer att användas är feministiska samt genusorienterade för att 

kunna undersöka dels vem som talar och hur, samt hur denne beskriver andra 

                                                 
5  Kåreland, Lena. 2013. Barnboken i samhället. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur. s.158 
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människor. I genusstudier ligger fokus på språk, kultur (däribland litteratur) då detta 

formar människor och deras syn på kön.6_ Kön delas av Nationalencyklopedin in i 

biologiskt kön och socialt kön. Biologiskt delar man in arter i hon- och hankön 

beroende på om de producerar äggceller eller spermier.7_ Det sociala könet är det som 

kallas genus. I denna uppsats kommer jag förtydliga när jag menar biologiskt kön och 

när jag menar socialt kön. 

 

 
2.1.1 Genus 

 

Yvonne Hirdman, svensk historiker, bör nämnas då hon införde begreppet ”genus”, från 

engelskans gender till Sverige under sent 1980-tal.8_ Detta gjorde hon för att kunna 

åskådliggöra relationen mellan könen och hur de (både kön och deras relation) skapas. 

Det hjälper en även att se hur uppdelningen man och kvinna sätter sin prägel på hela 

samhället. 

 

Hirdman nämner i boken Genus: om det stabilas föränderliga former (2001) konceptet 

”genuskontrakt”. Det ses som ett avtal mellan könen, som de båda upprätthåller, där 

deras skilda åligganden beskrivs.9_ Hirdman beskriver det som ”Hans skyldighet- 

Hennes rättighet, Hans rättighet-Hennes skyldighet.”10_ Hon påpekar dock att 

jämlikheten är inbillad, kvinnan är underordnad, då mannen är den som skrivit 

kontraktet.11_ 

 

I alla tider har skillnaderna könen emellan beskrivits och det är ur denna åtskillnad som 

genus uppstår, som i sin tur föder sociala hierarkier och strukturer som vi hjälper till att 

                                                 
6  Larsson, Lisbeth. 1998. ”Feministisk litteraturkritik i förvandling.” I Staffan Bergsten (red.) 

Litteraturvetenskap- en inledning. Lund: Studentlitteratur. s.111-124 (112) 
 
7  Nationalencyklopedin, kön. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/kön [Hämtad 

2017-11-19] 
 
8  Hirdman, Yvonne. 2001. Genus- om det stabilas föränderliga former. 2:a uppl. Malmö: Liber. 

s.12 
 
9  Ibid. s.84 
 
10  Ibid s.88 
 
11  Ibid s.84 
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upprätthålla.12_ I det här fallet ses kvinnan som ”det andra”, det avvikande som är en 

ofullkomlig version av mannen. Kvinnan och hennes (o)förmågor härstammar ur 

kvinnokroppen. Ett exempel som Hirdman tar upp är ”…ur de breda höfterna härleds 

orenlighet och oförmåga till vishet.”13_ Detta i kontrast till mannen vars normkropp ger 

honom hans förnuft14_, något vetenskapsmän försökte finna belägg för under 1800-talet, 

vilket Ylva Elvyn-Nowak och Heléne Thomsson beskriver i Att göra kön (2003).15_ 

 

Raewyn Connell skriver i sin bok Om genus (2009) att femininitet och maskulinitet är 

något som konstrueras, och inte något vi föds med som 1800-talets vetenskapsmän 

försökte bevisa.16_ Hon definierar genus som ”den sociala eller psykologiska skillnad 

mellan kvinnor och män som bottnar i den biologiska uppdelningen i hanar och 

honor.”17_ Man tänker att kvinnor och män har olika egenskaper, vilket påverkar vilken 

roll de har i t.ex. familjen och samhället. Ur det sociala könet uppstår könsroller. 

Begreppet könsroll definierar Nationalencyklopedin som ”de roller som är kopplade till 

människors sociala kön.”18_ Rollen är därmed något som lärs in genom uppfostran.19_ 

 

Precis som Hirdman skriver Connell att de sociala strukturerna som existerar kommer 

ur påstådda kroppsliga skillnader, men hon går ett steg längre och skriver att kropparna 

påverkas av genus. Kroppen är både objekt och agent i denna ekvation.20_ Ett exempel 

som nämns i boken är att högre testosteronnivåer hos män gör de lämpade för en 

överordnad, dominant roll, men att dessa nivåer är högre som ett resultat av denna 

                                                 
12  Ibid s.36 
 
13 Ibid s.45 
 
14  Ibid s.50 
 
15   Elvin-Nowak, Ylva & Thomsson Heléne. 2003. Att göra kön. Om vårt våldsamma behov av 
att vara kvinnor och män. Stockholm: Albert Bonniers Förlag s.123 
 
16  Connell Raewyn. 2009. Om genus. 2:a uppl. Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB s.19 
 
17  Ibid. s.23 
 
18  Nationalencyklopedin, könsroll. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/könsroll 

[Hämtad 2017-11-21] 
 
19  Elvin-Nowak & Thomsson. s.102 
 
20  Connell. s.95 
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roll.21_ Även Bronwyn Davies tar upp detta i boken Hur flickor och pojkar gör kön 

(2003). Ett aggressivt beteende under längre tid ökar mängden manliga hormoner. 

Davies menar att när man väljer att identifiera sig som en man, eller en kvinna, så 

”följer den kroppsliga delen med.”22_ 

 

Genusordningen upprätthålls, precis som Hirdman menar, av oss människor och våra 

bestående mönster i samhället. När mönstren blir till strukturer påverkar det våra 

handlingsmöjligheter och ger konsekvenser som utstötthet när man inte agerar i enlighet 

med det som förväntas av en, det man genom socialisation har lärt sig. Sin roll, eller 

snarare konsekvenserna som uppstår om man inte spelar den rätt, lär man sig av familj, 

lärare och även media.23_ Även språket har betydelse för att skapa män och kvinnor, och 

därmed upprätthålla sociala strukturer. Det hjälper oss skapa en ordning i världen, och 

därför lär sig barn tidigt att identifiera sig som antingen flicka eller pojke för att göra sig 

förstådda av omvärlden (hur de ska bli bemötta och tilltalade, osv). Misslyckas man 

med detta är det individen som anses ha gått om intet, inte det språkliga särskiljandet 

mellan man och kvinna. Dock finns skillnader, beroende på kontexten, t.ex. om barnet 

annars har privilegier. Davies beskriver ett fall där flickor vars föräldrar har 

högstatusyrken vågar bete sig mer ”vilt” och ”pojkaktigt”.24_ 

 

För att försöka bryta ner strukturerna som råder skriver Davies att barn bör lära sig 

skilja på det reproduktiva könet och det sociala könet, det vill säga det manliga och 

kvinnliga. De ska uppmuntras till att anta flera positioner, flickor ska kunna göra 

”pojkgöra” och tvärtom utan att kategoriseras och bli bemötta på ett visst sätt.25_ 

Hirdman beskriver ett exempel hur kvinnan beröms när hon närmar sig normen, medan 

en man inte vill likna en kvinna då det liknar förnedring.26_  

 

 

                                                 
21  Ibid s.78 
 
22  Davies, Bronwyn. 2003. Hur flickor och pojkar gör kön. Stockholm: Liber. s.33 
 
23  Connell. s.130, 136 
 
24  Davies s.160-162 
 
25  Davies s.180 
 
26  Hirdman, Yvonne. s.66-68 + Elvin-Nowak, Ylva & Thomsson Heléne. s.104-105 
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2.1.2 Fallocentrisk- och gynocentrisk teori 

 

Den fallocentriska teorin uppstod när andra vågens feminister började granska hur 

kvinnliga karaktärer målades upp av manliga författare och kan ses som en 

tolkningsform.27_ Kvinnorna läste nu ur ett kvinnligt perspektiv istället för att anpassa 

sin läsning. Genom att läsa som kvinnor försökte de finna återkommande skildringar 

som kunde uppenbara männens inställning till kvinnor. Ur ett kvinnligt perspektiv kan 

nya tolkningar av en text göras.  

 

Ur den fallocentriska teorin där man koncentrerade sig på mannens syn på kvinnan 

växte gynocentrismen fram. I denna teori låg fokus istället på kvinnorna som författare 

istället för läsare, och ett av målen var att uppmuntra fler kvinnor till att skriva. Elaine 

Showalter anser att dessa texter skulle läsas på ett annat sätt än männens texter då hon 

menade att mäns och kvinnors skrivande skiljer sig.28_ Därför utvecklades nya metoder 

då de tidigare textkritiska metoderna ansågs vara utformade för mäns skrivande, vilket 

skulle innebära att kvinnors erfarenheter skulle gå förlorade när man analyserade deras 

texter.29_ Detta är skillnaden mellan gynokritiken och den fallocentriska teorin. I den 

förstnämnda har försöks gjorts för att utveckla en egen begreppslig grund istället för att 

bygga på andra, androcentriska, teorier. Showalter menar att män och kvinnors 

skrivande skiljer sig på grund av biologiska, kulturella, lingvistiska samt 

psykoanalytiska faktorer.30_ Kvinnokulturen anser hon skulle vara en lämplig grund för 

att analysera kvinnolitteratur då den, förutom att ta upp skillnader i mäns och kvinnors 

erfarenheter, även tar upp skillnader som finns mellan kvinnor (klass, nationalitet), 

                                                 
27  Showalter, Elaine 1991. ”Den feministiska kritiken i vildmarken.” I Claes Entzenberg & 

Cecilia Hansson (red.) Modern litteraturteori. Från rysk formalism till dekonstruktion. Del 2. 

Lund: Studentlitteratur, s.226- 259 (s.229).  

 Tolan, Fiona. 2006. ”Feminisms.” I Patricia Waugh (red.) Literary Theory and Criticism. 

Oxford: Oxford University Press. s. 319-339 (s.326) 
 
28  Tolan, Fiona. 2006. ”Feminisms”. I Patricia Waugh (red.) Literary Theory and Criticism. 

319-339 (s.329) 
 
29  Ibid s.329 
 
30  Showalter, s.235 
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något som teorin har fått kritik för tidigare.31_ 

 

2.2 Barnlitteratur 

 

Lena Kåreland preciserar i Barnboken i samhället (2013) barnlitteratur som böcker 

skrivna och marknadsförda för, precis som det låter, en ung målgrupp.32_ Maria 

Nikolajeva avgränsar ”barndom” i Barnbokens byggklossar (2017) till en avsaknad av 

”godkänd sexualitet, samhällsstatus och ekonomiskt oberoende.”33_ Hon nämner även 

svårigheten med att definiera åldern på de barn barnlitteraturen riktar sig till. Både 

Kåreland och Nikolajeva tar upp det faktum att vem som anses vara ett barn har 

förändrats genom tiderna. I exempelvis ett förindustriellt svenskt bondesamhälle ansågs 

barn i 4–5-årsåldern vara stora nog att hjälpa de vuxna med olika sysslor.34_ I denna 

uppsats kommer barn definieras i enlighet med FN:s barnkonvention: en människa 

under 18 år.35_ 

 

Den första barnlitteraturen som riktade sig till just den unga publiken utkom under 

1700-talet. Litteraturen innehöll skildringar av helgon, bildande historier som var 

menade att fostra barnen, samt skönlitterära inslag som t.ex. sagor.36_ Barnlitteraturen 

har alltid ansetts vara annorlunda den allmänna litteraturen, främst på grund av sina 

pedagogiska egenskaper. Trots att barnlitteraturen skiljer sig från annan litteratur har 

den precis som allmänlitteraturen olika genrer. Då detta är ett komplicerat fält tänker jag 

endast ta upp de som jag anser vara relevanta för denna uppsats: pojk- och flickböcker. 

De två kategorierna uppstod under 1800-talet som ett resultat av samhällets olika 

förväntningar på könen.37_ Spännande äventyrsberättelser räknades som pojkböcker 

medan böcker för flickor oftast handlade om vardagen, något som ifrågasattes när 

                                                 
31  Tolan, Fiona. s. 319 
 
32  Kåreland, Lena. 2013. Barnboken i samhället. 2:a uppl. Lund: Studentlitteratur. s.13 
 
33  Nikolajeva, Maria. 2017. Barnbokens byggklossar. 3:e uppl. Lund: Studentlitteratur. s.17 
 
34  Kåreland, Lena. 2013. Barnboken i samhället. s.17 
 
35  Unicef. 2017. Barnkonventionen. https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten [Hämtad 

2017-11-18] 
 
36  Nikolajeva Maria. 2017. Barnbokens byggklossar, s. 14 
 
37  Kåreland, Lena. 2013. Barnboken i samhället. s.50 
 

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten
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feministiska teorier fick medvind.38_ 

 

2.3 Påverkan av litteratur på barn 

 

Den tidiga barnlitteraturens främsta syfte var att fostra barnen. Sandra Smidt nämner i 

en återgivning av Lev Vygotskijs teorier att kulturen och språket hjälper barn att förstå 

sin omvärld och förändra deras tänkande. Bland annat språket, litteraturen inkluderat, 

kallar hon för kulturellt redskap.39_ De lär sig av äldre och blir del av sin kulturs 

tänkande när de använder dessa kunskaper i interaktion med andra. Tänkandet kan 

förändras med tiden beroende på vilka situationer de hamnar i, så om litteraturen de 

kommer i kontakt med förmedlar samma budskap som andra kulturella redskap i deras 

vardag kan dessa meddelanden bli en del av barnens världsåskådning.40_ 

 

I Reading for Learning. Cognitive approaches to children’s literature (2014) skriver 

Nikolajeva hur kognitiva studier åskådliggjort hur litteraturen bidrar till människors 

kunskapsinhämtning. Speciellt barnlitteraturen gör detta då lärdomar ofta presenteras på 

ett överdrivet sätt, just för att fånga barnens uppmärksamhet.41_ Även om världen som 

presenteras i en berättelse skiljer sig från den egna kan läsaren koppla denna till den 

egna verkligheten tack vare tidigare erfarenheter och kunskaper om hur en värld bör 

vara.42_ Läsaren jämför den nya informationen med tidigare kunskaper och kan därmed 

döma om nya fakta stämmer överens med verkligheten eller inte, något som är svårare 

för barn. De kan därför blanda ihop fiktion med verkliga livet, eller bara få kunskaper 

som motsäger varandra, speciellt då ”felaktig" information (sådant som inte stämmer 

överens med vår verklighet) är sådant som skapar själva fiktionsvärlden.43_ Om inslag i 

världen, eller karaktärer, som presenteras i boken verkar likna den egna tillvaron kan 

kunskapen som hämtas från boken förstärka deras bild av verkligheten. Handlar det om 

                                                 
38 Ibid s.50 
 
39  Smidt, Sandra. 2010. Vygotskij och de små och yngre barnens lärande. 3:e uppl. Lund: 

Studentlitteratur. s.42-43 
 
40  Ibid s.96 
 
41  Nikolajeva, Maria. 2014. Reading for Learning. Cognitive approaches to children’s 

literature. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. s.22 
 
42  Ibid s.23 
 
43  Ibid s.24 
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just karaktärer som liknar verkliga människor menar Nikolajeva att dessa kan hjälpa 

läsaren att förstå sig på mänskliga känslor och tänkande, och därmed hjälpa till i 

socialiseringsprocessen.44_ Läsningen tillför en känsla för vad som är rätt och fel 

och kan vara behjälplig när läsaren försöker förstå sig på vem de är, speciellt barn och 

unga som formar sin identitet.45_ 

 

Barn påverkas därmed av vad de läser eller får läst för sig. Det är därför viktigt att 

undersöka hur de valda böckerna kan påverka barnen och vilken syn de kan ge dem på 

verkligheten. 

 

 

2.4 Tidigare forskning 

 

Två större namn inom barnlitteraturforskningen som är relevanta för min uppsats, vilka 

jag redan har nämnt i tidigare teoriavsnitt, är Lena Kåreland och Maria Nikolajeva. 

Kåreland har gett ut ett antal läromedelsböcker så som Möte med barnboken (2000) och 

Barnboken i samhället (2009) m.fl. Utöver dessa böcker har hennes artiklar publicerats i 

olika litterära tidskrifter. För denna uppsats kommer läroboken Barnboken i samhället 

vara relevant då den tar upp vad som är en barnbok (målgrupp, genrer m.m), hur unga 

läser och kort om genusfrågor i litteraturen. Även hennes antologi Modig och stark- 

eller ligga lågt: skönlitteratur och genus i skola och förskola (2015) kommer att vara 

till hjälp. 

 

Relevant för denna uppsats är Nikolajevas läromedelsböcker Barnbokens byggklossar 

(2004) samt Reading For Learning. Cognitive approaches to children’s literature 

(2014). Även studier i Beauty, Brains and Brawn (2001) med Susan Lehr som redaktör 

diskuterar genus i barnlitteratur. Uppsatser av författare, illustratörer och lärare 

diskuterar huruvida flickor och pojkar skildras på olika sätt i barnlitteraturen och om 

dessa stereotypa framställningar förstärks i klassrummet. Detta diskuteras även i 

”Flickor i prinsessklänningar och pojkar i piratkläder. Åtta förskollärares tankar kring 

att arbeta med genus utifrån barnlitteratur.” av Victoria Andersson och Sara Ericsson. 

Lärarna som intervjuades i uppsatsen ansåg att barnlitteratur har en påverkan på barnens 

                                                 
44  Ibid s.77 
 
45  Ibid s.141 
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syn på könsroller, vilket ger mig ytterligare en anledning till att undersöka hur 

modernare barnlitteratur behandlar genus.46_ Uppsatsförfattarna förklarar att det finns 

stereotyper i litteraturen, men reflekterar inte kring varför de kan finnas, vilket min 

uppsats ska försöka närma sig. 

 

Ida Davidssons ”Manligt och kvinnligt för barn. Könsroller i 1980- och 2000-talets 

svenska bilderböcker” från 2006 diskuterar också huruvida förändringarna av könsroller 

i samhället speglas i barnlitteraturen, i detta fall bilderböcker. Precis som Davidsson ska 

jag undersöka skillnader i framställningar av manligt och kvinnligt, men under ett 

kortare tidsspann och i barnlitteratur utan fokus på illustrationer. 

 

 

3 Material och metod 
 

I följande avsnitt beskrivs metodval och material såväl som de avgränsningar som gjorts 

och motiveringar till dessa. 

 

3.1 Metodval och tillvägagångssätt 

 

I undersökningen av barnböckerna kommer en textanalys ur ett genusperspektiv 

användas, med fokus på karaktärerna. Ett antal böcker jag har valt innehåller även 

bilder, men dessa avser jag inte analysera utan endast texten då det är författarens språk 

som är intressant i denna uppsats. 

 

I analysen går jag igenom varje bok och, i den omfattning det beskrivs, lägger extra 

mycket fokus på de olika karaktärernas utseende, språk, egenskaper och aktiviteter. Är 

utseendet väl skildrat eller nämns det bara kort? Har könen olika uppgifter i böckerna 

och skiljer sig deras intressen åt? Framstår någon som bättre eller överordnad den 

andre? Jag ska undersöka hur dessa egenskaper (delar) gör karaktären (helheten) och 

tvärtom. Dessa framställningar kommer jag tolka utifrån de valda teorierna. När jag 

kommit fram till hur karaktärerna framställs beroende på om de är tjejer eller killar 

avser jag i diskussionsavsnittet ställa böckerna mot varandra och avgöra om de liknar 

eller skiljer sig från varandra. Då jag ska söka efter likheter och/eller skillnader i 

                                                 
46 Andersson, Victoria & Ericsson, Sara. 2012. Flickor i prinsessklänningar och pojkar i piratkläder. 

Åtta förskollärares tankar kring att arbeta med genus utifrån barnlitteratur. Högskolan i Borås. 

http://bada.hb.se/bitstream/2320/12086/1/andersson_ericsson130115.pdf  [Hämtad 2017-10-28] s.3 
 

http://bada.hb.se/bitstream/2320/12086/1/andersson_ericsson130115.pdf
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karaktärsbeskrivningarna hos de valda böckerna är metoden komparativ. Om några 

olikheter påträffas kommer jag utreda om författarnas kön kan hjälpa mig förstå 

skillnaderna. Då jag kommer undersöka b.la. karaktärerna i böckerna som textuella 

helheter och se hur relationerna de emellan påverkar läsaren kan det även ses som en 

hermeneutisk metod då delarna förklarar helheten och tvärtom. Karaktärerna och deras 

egenskaper (delarna) gör berättelsen (helheten). 

 

3.2 Material och avgränsningar 

 

Böckerna som uppsatsen behandlar är valda utifrån listor över de mest utlånade 

författarna och barnböckerna. Ena listan är framtagen av Växjö stadsbibliotek på 

förfrågan, och visar de mest utlånade barnböckerna i åldrarna 6–12 år i Växjö kommun 

2017.47_ Den andra listan kommer från Sveriges författarfonds hemsida och visar de 

mest utlånade författarna i folk- och skolbibliotek 2016.48_ Att böckerna valdes utifrån 

dessa listor är för att de når ut till så pass många barn och därmed har makten att 

påverka dem. 

 

Från den förstnämnda listan valde jag Jeff Kinney och Åsa Larsson. Från den senare 

listan valdes Helena Bross samt Sören Olsson och Anders Jacobsson. Högt upp på listan 

från Sveriges författarfond fanns författare som Martin Widmark, Astrid Lindgren, 

Gunilla Bergström m.m. Ingen av dessa valdes då det redan finns avhandlingar som 

behandlar deras författarskap. Detsamma gällde listan från Växjö Stadsbibliotek. 

 

Ingen hänsyn till genre togs vid valet av böcker, utan endast utgivningsår. Böckerna 

som valts är från 2006-2016, utgivna med ungefär två års mellanrum. Hälften av 

böckerna är för åldrarna 6-9 år och andra hälften för åldrarna 9-12 år. 

De valda böckerna är: 

 

-Gregs bravader (2008) av Jeff Kinney, för åldrarna 9-12 år 

-Sune och tjejhatarligan (2012) av Sören Olsson och Anders Jacobsson, för åldrarna 6-9 

år 

-Nidstången (2014) av Åsa Larsson, för åldrarna 9-12 år 

                                                 
47  Se bilaga 1 
 
48  Se bilaga 2 
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-Fira med fest (2016) av Helena Bross, för åldrarna 6-9 år  

 

 

4 Analys 
 

I detta avsnitt följer analyserna av de fyra valda barnböckerna, i den ordning de är 

utgivna. 

 

4.1 Gregs bravader av Jeff Kinney 

 

Gregs bravader (2008) är den första boken i serien Dagbok för alla mina fans av Jeff 

Kinney. Boken är en dagbok, eller loggbok som Greg hellre kallar den, i vilken man får 

följa hans vardag i mellanstadiet där han försöker klättra uppför popularitetsstegen.  

 

Redan i början av boken möts man av att huvudkaraktären Greg talar om för läsaren att 

den läser en loggbok och inte en dagbok. I den tänker han inte skriva om sina känslor 

och uppmanar läsaren att komma ihåg att han inte kommer skriva ”Kära dagbok hit och 

kära dagbok dit.” (Kinney 2008, 7). Dagboken var hans mammas idé, och som läsare 

har man anledning att tro att pappan skulle vara emot det. Detta eftersom pappan stöttar 

Greg när han talar om att han vill börja bygga muskler samt söka till elevråd och 

skolpolis. Detta vill han göra för att hamna i en maktposition. Pappan uppmuntrar även 

Greg när han inte vill göra typiska tjejaktiviteter och säger åt honom att välja saker 

(aktiviteter och leksaker) som passar pojkar. (123). Mamman menar tvärtom, att det är 

bra att Greg får ”experimentera med olika leksaker.” (123) Greg är dock tydlig med att 

understryka att han INTE gillar tjejleksaker. Att han är noggrann med att understryka 

detta kan vara för att mannen, enligt Hirdman, beskrivs som norm med en överordnad 

status.49_ Kommer han då för nära det kvinnliga riskerar han bli underordnad.50_ Då Greg 

redan i denna tidiga ålder har stött på olika förväntningar, som egenskaper och 

intressen, kopplade till sitt kön framstår dessa strukturer som självklara och knappt 

märkbara förrän han nästan går emot dem.51_ ”Samhället styrs av den här typen av 

tankar om att människor är olika…” skriver Elvin-Nowak och Thomsson. De med makt 

                                                 
49  Hirdman s.50 
 
50  Elvin-Nowak & Thomsson. s.51 
 
51  Ibid s.39 
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bestämmer hur man bör vara om man är man eller kvinna, så att de gynnas.52_ 

 

Förutom att föräldrarna har skilda åsikter kring vilka aktiviteter Greg ska ägna sig åt 

beter de sig även på olika sätt. När pappan blir arg skriker han på barnen medan 

mamman håller sig lugn och tar flera dagar på sig av funderande över ett passande 

straff. När hon upptäcker att Gregs storebror har en tidning med en bikiniklädd kvinna 

på framsidan tvingar hon honom att svara på olika frågor hon skrivit ner, som t.ex. ”Är 

det något du vill säga till kvinnorna efter att du köpt den här kränkande tidningen?” 

varpå brodern svarar ”Förlåt kvinnor.” (47) Greg tycker dock att det inte var något att 

”reta upp sig på.” Han har därmed redan lärt sig att denna kvinnosyn är accepterad i 

samhället, något han kan ha uppfattat genom interaktion med klasskamrater, media och 

familjemedlemmar (förutom mamman), som fungerar som de kulturella redskap Smidt 

beskriver.53_ Förväntningarna på det egna, men även det andra könet, görs i dessa möten 

med andra människor.54_ 

 

Eleverna i boken skiljer sig tydligt åt. Pojkarna får ägna sig åt brottning på 

idrottslektionen medan tjejerna får utöva gymnastik. De äldre killarna hittar på hyss, 

medan tjejerna knappt beskrivs. När de väl nämns är de omhändertagande och 

utseendefixerade. För att nämna två exempel matar de en av killarna som brutit sin 

hand, och de planerar byggandet av en robot som ger dejtingtips samt har inbyggt 

läppglans som sitt skolprojekt.(153-154) Killarnas robot gör ”tråkiga” uppgifter som att 

göra läxor, diska, laga frukost samt borsta tänderna, vilket är typiskt moderliga 

uppgifter som ingår i genuskontraktet.55_ Greg säger att alla killarna i klassen tyckte att 

tjejernas robot var ”det dummaste” de någonsin hört. De lär sig att skilja på manliga och 

kvinnliga aktiviteter för att kunna, som Elvin-Nowak och Thomsson skriver, 

klassificera vad som är bättre som i detta fall är det manliga.56_ Ändå vill Greg imponera 

på tjejerna, men skriver att det var lättare förut. Nu bryr sig tjejerna bara om kläder, 

pengar och hur fin ”häck” pojkarna har. (12) Greg skriver i sin ”loggbok” att han 

                                                 
52  Ibid. s.49 
 
53  Smidt, Sandra. s.42-43 
 
54  Elvin-Nowak & Thomsson. s.24 
 
55  Hirdman, s.84 
 
56  Elvin-Nowak & Thomsson. s.68 
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ALLTID har gillat tjejer och därför anser sig ha rätten till dem, och inte killarna som 

precis börjat bli snälla mot dem. 

 

 

Under min läsning har jag kommit fram till att könen har olika uppgifter i denna bok, 

och att karaktärerna inte skiljer på biologiskt och socialt kön. De går hand i hand. 

Pappan har typiskt manliga drag och mamman typiskt kvinnliga. Flickorna beskrivs 

som utseendefixerade medan pojkarna beskrivs som tuffa då de annars blir retade. 

Karaktärerna följer de typiska mönster som finns uppsatta för sitt kön, just för att bli 

bekräftad som antingen flicka eller pojke så att de inte förlorar en del av sin identitet 

som skapats av strukturerna.57_ Könens valmöjligheter skiljer sig åt. Precis som Raewyn 

Conell menar följer konsekvenser, som t.ex. utstötthet, om man går emot dessa 

förväntningar som existerar på könen.58 

 

4.2 Sune och tjejhatarligan av Sören Olsson och Anders Jacobsson 

 

Sune och tjejhatarligan (2012) av Sören Olsson och Anders Jacobsson är bok nummer 

32 i Sune-serien. Som i de andra böckerna i serien får man följa tjejtjusaren Sune 

Andersson, som denna gång börjar i andra klass. Detta år stöter Sune på en 

”Tjejhatarliga” som han tvingas vara med i trots att han älskar tjejer över allt annat. 

 

I boken beskrivs inte karaktärernas utseende särskilt ingående; tjejer beskrivs som söta 

eller ”snygga blommor” medan Sune kallar elaka killar för fula. När Sune anser att 

tjejer är som blommor och ”Universums smartaste uppfinning.” (Jacobsson och Olsson 

2012, 102), förefaller tjejerna vara objekt, skapade för honom. Även Sunes pappa 

hänvisar till flickor som ting när han beskriver söta tjejer ”Sånt gillar ju du.” (22; min 

kursiv). Flickor förväntas vara söta och klädda i fina klänningar medan samma fokus på 

utseende inte riktas på killarna, något som länge varit vanligt i barns uppväxter.59_ 

Förutom dessa korta beskrivningar förekommer även några ingående framställningar, 

däribland en lärarvikarie. Sune målar upp henne så här: ”Det är ingen tjej direkt. Det är 

snarare en tant. Hon ser ganska normal ut. Inte för liten, inte för stor, inte för tjock, inte 

                                                 
57  Elvin-Nowak & Thomsson s.114-115 
 
58  Connell. s.18 
 
59  Elvin-Nowak & Thomsson, s.22 
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för smal.” (55) Han säger att hon är normal, dvs ”lagom”, vilket innebär att han har lagt 

en värdering i beskrivningen. När Sune möts av två nya klasskamrater, en tjej och en 

kille, beskrivs den nya killen endast som ”liten och mörkhårig” samt stöddig. Andra 

killar som Sune inte tycker om beskrivs som fula och konstiga. Den nya tjejen, ”en 

fantastiskt vacker tjej”, skildrar han mer utförligt och med fokus på hennes utseende. 

Han beskriver hennes hår- och ögonfärg och kallar hennes näsa och mun för perfekta. 

(15) I boken kopplar Sune samman utseendeattribut med egenskaper. 

 

Killarna ska vara modiga och tuffa, annars blir de kallade för ”småglin” och liknande 

ord. När Sune umgås med killarna i klassen försöker han vara just tuff. I deras sällskap 

vågar han inte stå upp för sin åsikt och säga ifrån när han tycker att något är fel. Ett 

exempel är när Sune berättar för bråkmakaren Affe om sin storasyster Anna, varpå Affe 

säger ”Tjejer är skit. Eller hur?” Trots att Sune inte håller med vågar han inte invända, 

inte ens när Affe säger att tjejer är ”fega, larviga, dumma, värdelösa, löjliga, fjantiga 

och farliga.” (102). Ändå är det flickorna i boken, så som Sophie och de Sune möter på 

ett sjukhus, som är motsatsen till fega. De säger ifrån när killarna beter sig illa mot t.ex. 

vikarien samt när en av de elaka killarna, Affe, ger sig på Sune. När tjejerna går emot 

Affes förväntningar följer konsekvenser i form av glåpord som blir ett försök till att 

upprätthålla en social struktur.60_ 

 

Det står inte rätt ut hur tjejerna ska bete sig, utan de gör som de vill. Dock kan man 

utläsa vissa förväntningar Sune har på det andra könet. Han beskriver tjejer som snälla 

och vackra ”uppfinningar” som doftar blommor. Han har en dröm där flickorna blir 

beroende av honom, där han är deras hjälte, något som inte stämmer överens med 

verkligheten där flickorna försvarar sig själva. Dock beskriver han senare några 

”fantastiska flickor” som kom och ”räddade honom från en galning som hette Affe 

Asgam.” (125). Han förväntar sig även att tjejer bara ska vara förtjusta i en kille åt 

gången medan Sune får tycka om flera tjejer samtidigt. Att han gillar flera tjejer 

samtidigt skyller han på ”gubbsjukan” som får honom att göra det. När han inser att 

alla, även tjejer, kan göra det får han ”knorr i magen” och tänker att även Sophie måste 

göra det. Han tänker då ”Vilka mer gillar hon? Och varför?” (31).  Hon måste ha en 

förklaring, inte en sjukdom, till att hon gillar flera samtidigt medan han inte kan rå för 

                                                 
60  Hirdman, s.84 
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att han måste ”tjusa tjejer, bli kära i dem och ha pusslängtan dygnet runt” (27). Detta 

antyder att han inte kan ansvara för sina egna handlingar vilket påminner om uttrycket 

”boys will be boys” som ursäktar pojkar för deras handlingar. Man kan tänka att denna 

egenskap kan kopplas till pojkarnas biologi, som Hirdman talar om.61_ 

 

Medan Sune stolt kallar sig själv för tjejtjusare, den bästa i Sverige, beskriver han sin 

storasyster Anna som jobbig och killfixerad när hon sitter och tänker på killar. När hon 

är kär tänker Sune ”Fy, så fånigt.”(77) och ”Nu är det dags igen” (75). Som Connell 

skriver anses det att män och kvinnor har olika egenskaper, vilket skapar sociala 

strukturer som påverkar deras roll hur de agerar.62_ Sune menar då att Anna, eftersom 

hon är en tjej, inte bör tycka om nya killar hela tiden. Sune vill inte heller erkänna när 

han är kär i någon eftersom det är fånigt. Han ser det även som sin uppgift att beskydda 

tjejer. Han smyger på sin storasyster och hennes pojkvän så att hon inte råkar illa ut och 

han menar att pappan bör bestämma vem dottern ska gifta sig med eftersom storasystern 

”…fjantar omkring med precis vilka brottslingar och konstiga typer som helst.” (76)  

 

I sin roll som kille, beskyddare, förmodar Sune att tjejers lekar skiljer sig från killars. 

När några flickor frågar om han vill leka går han genast med på det då han vill ”leka 

lugna och fina lekar med tjejerna. Kanske doktor eller nåt annat mysigt.” När tjejerna då 

föreslår att de ”kan bryta arm eller smita ner till kafeterian och smyga på skummisar.” 

(108) blir Sune glatt överraskad, fastän han också ville leka en hjälte som hjälper två 

damer i nöd. Tjejer kan därmed bete sig mer som killarna för att ”öka sitt värde” då de 

blir mer lika den manliga normen.63_ I Sunes skola är det inte bara killar som ägnar sig 

åt en typisk ”pojkaktivitet” som fotboll, utan även tjejerna. Dock blir de uppdelade i lag 

efter (biologiskt) kön. En kille som är minde än killarna i Sunes klass får vara med i 

tjejernas lag då de andra killarna bedömer att han är svagare och inte lika skicklig. När 

en tjej sedan fintar en kille låtsas han sträcka foten då han anser att det är mindre 

pinsamt att skylla på en skada än vad det är att förlora mot en tjej, att inte leva upp till 

en förväntning på killar som starkare och bättre på sport än tjejer. 

 

                                                 
61  Hirdman.s. 45-50 
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Även bland de vuxna karaktärerna förekommer olika aktiviteter. Som läsare får man 

ingen tydlig bild av hur fördelningen av hushållsarbete ser ut i hemmet, dock finns det 

en företeelse som är värd att nämna, och det är hur Sunes pappa Rudolf framställs. Han 

försöker sig på traditionellt manliga aktiviteter, som att klippa häcken, men misslyckas 

gång på gång och skämmer ut sig istället. Detta kan ses som att pappan försöker hålla 

sin del av genuskontraktet Hirdman beskriver. I detta kontraktet är mannens uppgifter 

ofta att försörja och beskydda sin familj vilket kan innebära att ta hand om tyngre 

göromål. Kvinnan, som hamnar i en beroendeställning till mannen, ska istället föda barn 

och ta hand om hemmet.64_ I denna bok får läsaren inte reda på vilka yrken Sunes 

föräldrar har. Däremot får man veta att lärarna är kvinnliga, utom träslöjdsläraren, 

precis som sjuksköterskorna som tar hand om Sune. Dock ser man på en illustration att 

en sjuksyster är manlig, utan att det nämns i texten. När doktorn nämns första gången 

får läsaren inte reda på om det är en man eller kvinna. Att det är en man nämns i det 

nästkommande kapitlet, vilket kan bero på att mannen är norm och kvinnan ett ”tillägg 

till det normala” och inte behöver nämnas.65_ 

 

Även om författarna skulle vara ironiska i sina beskrivningar är det, som Nikolajeva 

skriver, inte ofta ovana läsare kan uppfatta detta.66_ Speciellt inte när andra saker 

presenteras som lärdomar på ett överdrivet sätt, som t.ex. ”Sune vet att han aldrig mer 

kommer att vara elak och dum mot en tillfällig fröken.” (2012, 71)  

 

 

4.3 Nidstången av Åsa Larsson 

 

Nidstången (2014) av Åsa Larsson är den första delen i bokserien PAX om bröderna 

Alrik och Viggo som en dag upptäcker att världen är mer magisk än de trodde. Denna 

bok läses som e-bok och sidhänvisningarna är därför till e-boken och inte till boken i 

fysisk form. 

 

De två huvudkaraktärerna är unga pojkar som får i uppdrag att skydda ett magiskt 

                                                 
64  Hirdman s.84 
 
65  Ibid s.188 
 
66 Nikolajeva, Maria. 2014. Reading for learning. Cognitive approaches to children’s literature 

s.24 
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bibliotek. Tidigare var det ett annat syskonpar som hade denna uppgift: en äldre kvinna 

och man. Av de två är det oftast kvinnan som ger direktiv, och hon beskrivs som modig 

och äventyrslysten som yngre (Larsson 2014, 9), medan mannen ofta beskrivs som 

orolig. (8,9) I slutet av boken, bland karaktärsbeskrivningarna, skildras hon som hård 

och sträng och en mästare på att slåss. Varken mannen eller kvinnan är rädda för 

monster, men det är kvinnan som är skicklig på att slåss och döda monster med sina 

bara händer. Hon visar inte heller när hon mår dåligt utan ”rätar på ryggen och försöker 

låtsas som ingenting.” (9) Medan hon lär pojkarna att slåss mot väsen de kan stöta på, 

bakar mannen, som är ”hur snäll som helst”, äppelmunkar som han dukar fram (67). 

Han är även kunnig vad gäller biblioteket och att hitta samt tyda texter som finns där. 

(69) Pojkarna uppfattar ibland kvinnan som skrämmande, vilket kan förklaras av att hon 

är bättre än mannen på att slåss, något som män typiskt sätt ska vara bättre på. Hon 

förlorar då sin kvinnlighet, den omhändertagande och varma kvinnan.67_ 

 

Kvinnan, Estrid, tar ofta kommando. (59) 

Hon går med bestämda steg ner för trappan igen. Låser upp hänglåset och lyfter mödosamt upp den tunga 

regeln. Estrid går först och lyser med ficklampa. De andra följer henne tätt bakom. 

 

Då hon själv är modig blir hon retlig om någon annan inte är lika tapper. ”Ni är väl inte 

rädda redan?” säger hon till bröderna innan hon vänder sig till sin bror. ”Skulle inte 

förvåna mig om de har lampan tänd när de ska sova.” (28) En av bröderna, Alrik, 

protesterar då och säger att de inte alls är rädda. Att han invänder intensivt kan bero på 

att killar, enligt normen, är de som ska försvara sin familj och därmed inte vara rädda.68_ 

Försvara sin familj gör den äldre pojken när hans bror hamnar i ett slagsmål med 

skolans bråkmakare som ingen annan vågar gå emot. (15) Han ser det även som sin 

uppgift att skydda sin lillebror då de flyttat mellan olika fosterhem, och visar honom 

kärlek. När han har uttryckt omtanke om sin yngre bror måste han även säga något 

retsamt, som för att inte var alltför moderlig (14): 

 

”Du vet ju vad en lillebror är”, säger han. ”Något litet, som stinker och är sjukt irriterande. Som en finne i 

arslet ungefär. Bara det att en brorsa blir man aldrig av med.” 
 

Deras fosterfamilj består av en man och en kvinna. Kvinnan är en tandläkare och 

                                                 
67  Elvin-Nowak & Thomsson s.116 
 
68  Hirdman.  s.12 
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mannen har en egen firma ”och kan laga nästan vad som helst som är trasigt.” (12) Han 

går omkring i en overall med trycket ”Din händige man”. Kvinnan bryr sig mer om hur 

deras hem ser ut och är även moderlig och vill prata med pojkarna när de gjort fel 

istället för att skälla på dem. (22) 

 

Även om boken kan ses som den tidiga barnlitteraturens pojkbok då det är en 

äventyrsbok med pojkar till huvudkaraktärer, hittas typiskt maskulina egenskaper hos 

kvinnor och tvärtom. Inga ord som ”manlig” eller ”kvinnlig” förekommer då manlig 

ofta kopplas till man och kvinnlig till kvinna.69_ Visst förekommer vissa stereotypa 

inslag som den händige mannen och den omhändertagande kvinnan, men kvinnliga 

karaktärer antar typiskt manliga drag och tvärtom. Den äldre kvinnan har drag 

utmärkande för en man och det motsatta gäller hennes bror. Karaktärerna av kvinnligt 

kön är inte närmre till känslor än vad de manliga karaktärerna är. Även om karaktärerna 

är olika förefaller de vara jämställda. 

 

 

4.4 Fira med fest av Helena Bross  

 

Fira med fest (2016) av Helena Bross är den tjugonde boken i serien Klass 1b. Denna 

gång firar skolan sin tioårsdag och gör detta genom att hålla i en maskerad. Medan de 

andra barnen i klassen diskuterar vad de vill klä ut sig till har Maja ingen aning vad hon 

vill vara. Hon vill bara vara sig själv. 

 

Då denna bok består av både bilder och text förmedlas utseende genom illustrationerna. 

Dock återstår andra företeelser, så som egenskaper, känslor, aktivitet och språk som 

gestaltas i texten och därmed kan analyseras.  

 

I texten förekommer lika många flickor som pojkar, och i personalen är ungefär hälften 

kvinnor och hälften män. Bland personalen finns en kvinnlig rektor och en manlig 

vaktmästare. Någonting jag reagerade på var presentationen av de vuxna karaktärerna i 

början av boken. Under varje bild på karaktärerna stod det antingen namn eller yrke. 

Alla män får sitt namn presenterat och en av dem får både namn och yrke introducerat 

för läsaren. Hos kvinnorna är det två av tre som endast presenteras med yrke och den 

                                                 
69  Davies. s.21 
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sista med bara sitt namn. Är mannen mer än sitt yrke men inte kvinnan? 

 

Det finns inga typiska indelningar mellan könen bland eleverna. Alla umgås med alla, 

både flickor och pojkar vågar ta kommando och de ägnar sig åt liknande aktiviteter. När 

en av lärarna säger att eleverna måste hjälpa till att servera mat och hjälpa vaktmästaren 

med att göra i ordning i gymnastiksalen säger Maja genast att hon vill assistera 

vaktmästaren. På själva maskeraden är flickorna utklädda till troll, prinsessor, sjörövare 

samt Maja som klär ut sig till vaktmästare. Pojkarna är vampyrer, trollkarlar, robotar, 

astronauter. En av männen bland lärarna klär ut sig till Pippi Långstrump. När Maja 

först inte vet vad hon ska klä ut sig till föreslår en av pojkarna att hon kan vara trollkarl, 

precis som han. När hon sedan hjälper vaktmästaren och säger att hon också vill vara 

det hjälper vaktmästaren Uffe henne utan att ifrågasätta. Detta genomsyrar hela 

handlingen: ingen kommenterar ifall någon gör något som inte är typiskt för deras kön. 

Det är okej för tjejer att vara både prinsessor och sjörövare och killarna får vara 

astronauter eller Pippi Långstrump om de vill. Barnen fnissar till när de ser den manliga 

läraren utklädd till Pippi, men ingen säger någonting eftersom att han inte är obekväm i 

sin utklädnad. För att sammanfatta finns det inga förväntningar på könen i denna bok. 

Alla karaktärerna är lika aktiva, utseendet är inte viktigare för något av könen.  

 

 

5 Resultat och diskussion 
 

I de valda böckerna förekommer skillnader i framställningen av karaktärer. Två av 

böckerna, Fira med fest och Nidstången, beskriver manliga och kvinnliga karaktärer 

tämligen neutralt medan Sune och tjejhatarligan samt Gregs bravader skildrar de 

litterära personerna på ett mer stereotypt sätt. Medan karaktärerna beskrivs till både 

utseende och egenskaper i boken om Sune beskrivs de endast utifrån det senare i 

resterande böcker. 

 

Känslor ses som något fånigt i både Sune och tjejhatarligan och Gregs bravader, och i 

båda böckerna umgås killarna ofta för sig och tjejerna för sig. Dock har inte Sune något 

problem att umgås med tjejer. I Nidstången är det inte tydligt hur relationen ser ut 

mellan tjejer och killar då tjejerna knappt omnämns. Den bok som skiljer sig markant 

från de andra är Fira med fest där alla umgås med alla. Där är inte heller någon aktivitet 

reserverad för det ena (biologiska) könet. Ingen ifrågasätter om någon utför någon 
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aktivitet som är traditionellt typisk för killar eller tjejer. Dock är karaktärerna yngre i 

denna bok, vilket kan vara en avgörande faktor. Äldre barn kanske är mer medvetna om 

att de är just en tjej eller en kille. Emellertid är barnen i boken om Sune bara ett år äldre, 

men redan finns det uppdelningar mellan könen. Killarna ska vara stökiga och tuffa, 

tjejerna ska sköta sig och säga till när killarna gör något dumt, vilket nästan ger tjejerna 

en föräldraroll. När tjejerna gör något som Sune inte förväntar sig av dem, t.ex. att de 

vill leka lite tuffare lekar, blir han positivt överraskad. När en kvinna gör något som 

traditionellt inte är en kvinnlig aktivitet i Nidstången blir ingen förvånad. 

 

I Nidstången är det den äldre kvinnan som ger direktiv och visar sig orädd medan 

hennes bror utför mer kvinnliga aktiviteter. Ingen tycker att mannen är underlägsen för 

det. Detta gäller även hos fosterföräldrarna som framställs mer stereotypt utan att någon 

beskrivs som överlägsen den andra. I fallet med Sune är det pappan som utför typiskt 

manliga aktiviteter i hemmet, fastän han inte klarar av det. Huruvida han framställs som 

klantig för att vara ett roligt inslag i boken eller för poängtera att mannen ska utföra 

dessa sysslor (och misslyckas) hellre än att låta kvinnan försöka, är oklart. I övrigt 

framstår Sunes föräldrar som jämlika utan några särskilda förväntningar på sig, vilket 

också syns i hur de behandlar Sune. Detta stämmer inte överens med hur det ser ut för 

Greg då hans pappa lär honom att manliga aktiviteter är överlägsna kvinnliga. Däremot 

är han inte oemotsagd då mamman tycker att Greg ska utföra även mer kvinnliga 

aktiviteter. Hon gör det även klart för sina söner att i hennes hem ska man ha en sund 

kvinnosyn. 

 

Den enda boken där tjejer beskrivs i samma utsträckning som killar, till och med mer, är 

i Fira med fest. I Nidstången är det möjligt att flickor knappt beskrivs eftersom det är 

två killar till huvudkaraktärer som precis fått reda på att det finns en mer magisk värld i 

vilken de blir ledsagade av det äldre syskonparet. I Sune är tjejerna inte passiva, men 

läsaren får ofta se dem ur Sunes perspektiv vilket får dem att framstå som objekt. I 

Gregs bravader omnämns flickor knappt. När de väl blir omtalade beskrivs de som 

killarnas motsats: utseendefixerade och omhändertagande. De fyller ingen annan 

funktion än att visa hur fåniga de och deras intressen är.  

 

Skillnader som finns mellan böckerna anser jag kan kopplas till gynokritik och 

fallocentrisk teori. I Jeff Kinneys Gregs bravader är det tydligt att man inte gör skillnad 

på socialt och biologiskt kön. Den andra boken skriven av män, Sune och tjejhatarligan, 
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ligger mittemellan. Tjejerna beter sig hur de vill, oavsett om aktiviteten anses vara 

manlig eller kvinnlig, men möts av förvåning eller sätt att förtrycka dem (t.ex. Affe som 

använder glåpord när han talar om dem). Detta sker även när Sune glider mellan olika 

roller. Dessa böcker beskriver en syn där flickor föds till kvinnan med alla hennes 

egenskaper, men motsäger sig när flickorna samtidigt måste fostras till att utveckla 

dessa ”medfödda” personlighetsdrag. 

 

De kvinnliga författarnas böcker, Fira med fest och Nidstången, skiljer tydligt på det 

sociala och biologiska könet då ingen karaktär föds med egenskaper kopplade till sitt 

kön. Att den äldre brodern försöker vara tuff kan förklaras av att han fungerar som både 

en föräldra- och syskonfigur till sin yngre bror. Dock visar han sig även sårbar och 

ledsen, något ingen reagerar på. I dessa böcker beter sig karaktärerna hur de vill utan att 

mötas av förvåning medan det i Gregs bravader inte är okej att bete sig som tjejer. Det 

är oklart huruvida tjejer får bete sig som killar då de knappt beskrivs. I Sunes värld är 

det ”coolt” om en tjej har liknande intressen som killarna. Dock framstår tjejerna som 

objekt i båda böckerna skrivna av män medan de är aktiva i Larssons och Bross böcker.  

 

Att dessa skillnader existerar kan, som Showalter menar, bero på mäns och kvinnors 

skilda erfarenheter.70_ Även det faktum att män gynnas av de strukturer som råder kan 

vara en avgörande faktor.71_ De kvinnliga författarna kan tänkas vilja visa att det är okej 

för både tjejer och killar att vara omhändertagande och moderliga men även som den 

äldre damen i Nidstången. Flickor och pojkar kan vara hur de vill utan att begränsas av 

sociala strukturer medan Gregs bravader kan ge barnen idéer om hur de borde vara 

beroende på om de är en tjej eller en kille. Boken förmedlar en viss syn på flickor och 

pojkar där flickorna är underordnade. Ändå, fastän att de är ”fåniga”, visar Greg ändå 

att han vill bli uppmärksammad av tjejerna. Detta kan lära barn att de måste vara på ett 

visst sätt för att vara åtråvärda och intressanta för det andra könet, eftersom böcker 

fungerar som de kulturella redskap Smidt beskriver vilka hjälper både till att forma och 

förstärka barnens verklighetsbild.72_ 

 

                                                 
70  Showalter. s.235 
 
71  Elvin-Nowak och Thomsson. s.49 
 
72  Nikolajeva, Maria. 2014. Reading for Learning. Cognitive approaches to children’s 

literature. s.77 
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Läst ur ett fallocentriskt perspektiv anser jag att Kinneys inställning till kvinnor kan 

beskrivas som negativ. Olssons och Jacobssons syn på kvinnor framstår som mer positiv 

men samtidigt objektifierande i sitt försök att beskriva kvinnorna på ett välvilligt sätt. 

De beskriver en positiv syn så länge kvinnorna inte går emot strukturerna alltför mycket 

och fortfarande är ”kvinnliga”. När detta sker används ord som ”fånig”, ”fega” osv då 

kvinnorna börjar utgöra ett hot. Detta är återkommande inslag i både boken om Sune 

och Greg. Det finns därmed skillnader mellan de manliga författarna vilket innebär att 

kön i denna uppsats har begränsad förklaringbetydelse. Andra fenomen som 

förekommer upprepande gånger i de manliga författarnas böcker är flickorna som 

passiva. När de väl är mer agerande, som i Sune och tjejhatarligan, ses de ur ett mer 

positivt ljus när de exempelvis deltar i lekar mer typiska för pojkar. Ägnar de sig åt 

traditionellt sett mer flickaktiga aktiviteter anses de inte vara jämställda pojkarna. Även 

när flickorna beter sig mer som pojkar blir de inte helt accepterade då de börjar riva de 

uppsatta strukturerna och skapar en rubbning i verklighetsuppfattningen. 

 

Hos de kvinnliga författarna, läst ur ett gynocentriskt perspektiv, anser jag att 

författarnas livserfarenheter går att urskilja tydligt. Både Larsson och Bross försöker få 

kvinnan ut ur den viktorianska kvinnosfären som gör dem underlägsna männen.73_ 

Showalter skriver att kvinnliga författare konceptualiserar ”sina kroppar samt sina 

sexuella och fortplantande funktioner”.74_ Larsson gör detta när hon målar upp de två 

mest framträdande kvinnliga karaktärerna i boken: den äldre kvinnan som inte verkar ha 

egna barn och inte heller verkar gilla dem, samt fostermamman som är 

omhändertagande och vill ha barn i sitt hem. Larsson visar därmed att det är okej att inte 

vilja ha barn, och lika okej att vilja det. Viljan att inte placera kvinnan i ett fack har även 

Bross. Flickorna i hennes bok begränsas inte, utan de får vara prinsessor om de vill men 

även sjörövare och vaktmästare. Samma sak gäller pojkarna. Speciellt i Bross Fira med 

fest är det okej att anta typiskt kvinnliga egenskaper, oavsett om man är kvinna eller 

man, till skillnad från de manliga författarna.  

 

Hos kvinnorna kan man inte se en tydlig uppdelning av män och kvinnor, och om några 

uppdelningar finns är det inte för att över- eller underordna något av könen. Hos de 

                                                 
73  Showalter. s.250 
 
74  Ibid s.249 
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manliga författarna är uppdelningen allt tydligare, och det manliga framställs som 

normen. Synen på maskulint och feminint skiljer sig därmed mellan författarna av 

kvinnligt och manligt kön, där kvinnorna försöker framställa könen som mer lika än vad 

de manliga författarna gör. Om karaktärerna skulle beskrivas som olika beroende på sitt 

kön är de ändå jämställda. Kvinnornas böcker anser jag vara riktade till båda könen, 

precis som Jacobssons och Olssons bok om Sune, medan Kinneys bok är riktad till 

pojkar då den utesluter flickor om det inte är för att nervärdera dem. I Bross och 

Larssons böcker är det inte skamfullt att vara en flicka. Detta kan vara för att kvinnor 

har något att vinna på att låta män och kvinnor gå över gränserna satta för sitt kön, samt 

att framställa manligt och kvinnligt som jämställda. Detta har även män, som annars kan 

behöva undertrycka sina känslor, men kanske är rädda för att förlora sin maktposition.  

 

Avslutningsvis kan man konstatera att vi fortfarande lever kvar i en värld med olika 

förväntningar på könen, även om flickorna och pojkarna börjar gå emot dessa. ”Kvinna” 

och ”man” är fortfarande mer än bara ett sätt att skilja på människor som producerar 

äggceller och människor som producerar spermier. Fortfarande innehåller orden 

förväntningar på hur man bör bete sig och hur man borde se ut. Det är en bit kvar innan 

alla kan forma sin identitet utan att deras kön är en avgörande faktor, men samhället och 

även barnlitteraturen har börjat göra plats för sjörövarflickor och mjuka pojkar. Kanske 

kan man inom en snar framtid läsa mer om både flickor och pojkar i klänningar och om 

prinsessan som räddar prinsen. Förhoppningsvis kan denna utveckling bidra till att alla 

kan finna en karaktär att känna igen sig i och hitta en vilja till att fortsätta utvecklas och 

utforska alla de världar litteraturen har att erbjuda. 
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7.2 Sveriges författarfond 

SVERIGES FÖRFATTARFOND Oktober 2017         1(6) 
Box 6234  
102 34 STOCKHOLM 
tfn 08-440 45 50 
e-post: svff@svff.se  

 
De mest utlånade författarna i folk- och skolbibliotek 2016 
 
Listan grundar sig på författarfondens undersökning av utlåningen i folk- och skolbibliotek under 
utlåningsåret 2016. För varje upphovsman redovisas det totala antalet lån oavsett om han/hon 
skrivit boken ensam eller tillsammans med ytterligare en eller två upphovsmän. Listan kan inte 
användas för beräkningen av de ersättningar som utgår ur författarfonden till de enskilda 
upphovsmännen. Med författare i denna redovisning avses även illustratör av bilderböcker.  Längst 
bak i denna lista finns också ett diagram över upphovsmännens bosättningsort.  Se även särskild 
information.  
 
Nr NAMN 2016 2015 2014 

1 Martin Widmark 1961- 1 763 074 1 884 943 1 909 298 

2 Helena Willis 1964- 1 133 890 1 196 375 1 083 382 

3 Helena Bross 1950- 1 013 398 1 053 450 1 030 675 

4 Astrid Lindgren 1907-2002 805 511 884 622 844 801 

5 Margareta Nordqvist 1953- 762 354 820 563 803 556 

6 Gunilla Bergström 1942- 721 722 741 916 797 596 

7 Sven Nordqvist 1946- 630 430 628 514 609 598 

8 Lin Hallberg 1956- 598 455 671 819 671 690 

9 Anders Jacobsson 1963- 588 328 672 424 703 657 

10 Sören Olsson 1964- 582 531 664 442 695 050 

11 Jeff Kinney 1971- 531 891 504 170 378 393 

12 Arne Norlin 1947- 428 030 464 150 496 529 

13 Jørn Jensen 1946- 401 720 475 604 549 058 

14 Eva Eriksson 1949- 399 717 414 732 442 655 

15 Stina Wirsén 1968- 378 411 396 404 409 256 

16 Jujja Wieslander 1944- 360 781 354 637 324 756 

17 Mats Wänblad 1964- 353 305 353 464 330 904 

18 Christina Alvner 1954- 352 474 378 444 372 959 

19 Jo Salmson 1957- 352 406 383 623 389 668 

20 Dan Höjer 1964- 349 372 353 820 342 704 

21 Jonas Burman 1962- 345 694 360 352 380 699 

22 Catarina Kruusval 1951- 330 529 372 754 412 250 

23 Barbro Lindgren 1937- 323 372 359 187 404 469 

24 Mats Vänehem 1967- 320 994 346 904 325 923 

25 Torsten Bengtsson 1956- 317 970 303 540 275 495 

26 Ingelin Angerborn 1966- 315 569 312 050 304 834 

27 Jens Ahlbom 1954- 305 791 339 047 380 623 

28 Anna Jansson 1958- 296 053 329 928 325 449 

29 Erika Eklund 1964- 290 375 306 371 292 356 

30 Katerina Janouch 1964- 279 550 264 167 257 729 

31 Anna Sandler 1973- 277 452 302 226 266 349 

32 Nora Roberts 1950- 277 182 284 177 293 682 

33 Joanne K. Rowling 1965- 276 738 240 335 219 855 

34 Petrus Dahlin 1964- 276 212 266 363 262 071 

35 Kristina Ohlsson 1979- 275 893 232 836 156 293 
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