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ABSTRAKT 

Färger, kläder, handlingar och aktiviteter är saker som tillskrivs män eller kvinnor och 

som sedan utgör en genusnorm för hur man bör vara som man eller kvinna. I 

bilderböcker finns genusnormer som barn i förskolan och grundskolan tar del av.  

Vi har undersökt tre bilderböcker från 1970-talet och tre böcker från 2000-talet. Genom 

en innehållsanalys har vi utformat analysfrågor där vi studerat karaktärernas utseende, 

egenskaper samt vilka aktiviteter som de tar sig an. Vårt syfte med studien är att ta reda 

på hur karaktärerna framställs i sex valda bilderböcker. Vi har även valt att se om 

samhällets rådande genusnormer syns i de bilderböcker som undersökningen bygger på 

under tidsperioderna 1970- och 2000-talet. Vi ville också undersöka hur relationen ser ut 

mellan bilderböckerna från 1970- och 2000-talet.  

Resultatet visar att karaktärerna framställs med liknande färger för att framhäva flickor 

och pojkar i både 1970- och 2000-talets bilderböcker. Pojkarna bär kläder med mörka 

färger i brunt och blått medan flickorna tenderar att ha klarare färger i rött och rosa. Det 

finns även exempel där färgskalorna är lika mellan flickorna och pojkarnas kläder, vilket 

motsäger den traditionella genusnormen. Vi har i våra valda bilderböcker sett hur både 

flickor och pojkar får ta plats i handlingen och de tillskrivs olika egenskaper som inte 

alltid tillhör den givna genusnormen. Resultatet visar vidare att det finns spår av 

samhällets rådande genusnormer i de bilderböcker som undersökningen bygger på. 

Jämställdhetsdebatten som på 1970-talet handlade om pappornas ansvar kring hem och 

uppfostran är situationer som visats i våra bilderböcker från 1970-talet och som även 

lever kvar i 2000-talets bilderböcker. De vuxna birollernas yrken är något som både 

motsvarar och motsäger den rådande genusnormen i 2000-talets bilderböcker, eftersom 

både kvinnor och män utför tekniska sysslor som anses vara ett manligt yrkesområde. 

Det har även visat sig att flickorna i 2000-talets bilderböcker tillåts vara modiga och 

göra saker som anses vara tillskrivna pojkar, fast att de fortfarande framställs som 

kvinnliga med hjälp av rosa klänningar. Vi kan även se förändring genom tiden då 

flickor och pojkar tenderar att samspela mer med varandra i 2000-talets bilderböcker, 

där det tydligt beskrivs hur både flickor och pojkar leker tillsammans med varandra.  

 

Nyckelord: genus, genusnorm, jämställdhet, bilderbok. 
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1 INTRODUKTION 

Flickor är rosa och pojkar är blå. Ett påstående som vi själva varit uppväxta med och 

många gånger hört och sett i sagornas värld. Tankar kring påståenden om flickor och 

pojkars olika tillskrivningar har lett till att vi vill ifrågasätta genusnormerna från vår 

uppväxt.  Traditionella genusnormer i bilderböcker är även något som diskuterats 

under vår utbildning och som lett till vårt intresse att genomföra denna studie. Frågor 

har ställts kring om flickor alltid framställs som lugna och snälla medan pojkarna 

alltid framställs som modiga i bilderböcker. Vi har därför blivit nyfikna på att 

undersöka vilka genusnormer som finns i bilderböcker och hur karaktärerna 

framställs sett ur ett genusperspektiv.  

Betydelsen av jämställdhet mellan flickor och pojkar är något som lyfts fram i både 

Läroplanen för förskolan samt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Utbildningsdepartementet, 2010; Utbildningsdepartementet, 

2011). Enligt Lpfö 98 ska förskolan sträva efter att motverka traditionella könsroller. 

Förskolan har till uppgift att främja alla människors lika värde och jämställdhet 

mellan könen, där flickor och pojkar ska ges lika möjligheter och rättigheter inom 

förskolans verksamhet (Utbildningsdepartementet, 2010). I Lgr 11 står det att skolan 

ska främja jämställdhet mellan flickor och pojkar där ingen elev ska utsättas för 

diskriminering beroende av kön (Utbildningsdepartementet, 2011). De nya 

läroplanerna trycker hårt på jämställdhet mellan flickor och pojkar vilket gör att 

genus blir ett aktuellt ämne för oss att undersöka i 2000-talets bilderböcker. Vi har 

även valt att undersöka bilderböcker från 1970-talet på grund av den 

jämställdhetsdebatt som uppkom och pågick under den tiden.  

Vårt syfte med studien är att ta reda på hur karaktärerna framställs ur ett 

genusperspektiv i tre bilderböcker från 1970-talet samt tre bilderböcker från 2000-

talet. Vi har även valt att undersöka hur samhällets rådande genusnormer speglas i de 

bilderböcker som undersökningen bygger på. Brule (2008) menar att berättelser och 

sagor många gånger återspeglar de värderingar och normer som finns kring flickor 

och pojkar i samhället. Vidare ska vi studera hur relationen ser ut mellan 1970- och 

2000-talets bilderböcker. I vårt framtida yrke som lärare i förskolan blir det 

intressant att se vilka genusnormer som bilderböcker förmedlar och på vilket sätt de 

har påverkats av samhället, eftersom bilderböcker är något som kontinuerligt läses på 

förskolan.   
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2 BAKGRUND 

I det här kapitlet presenterar vi tidigare forskning som är relevant för vår 

undersökning. Först ges en förklaring av väsentliga begrepp för denna studie samt en 

kort presentation av genusforskning. Därefter en närmare presentation av 

bilderboken med dess definition, historiska bakgrund och förekommande 

genusnormer. Vi fördjupar oss sedan genom ett genusperspektiv inom områdena 

familjebild, arbetssituation och skola under tidsperioderna 1970- och 2000-talet.  

2.1 Definition av begrepp 

I studien presenteras väsentliga begrepp så som genus, genusnormer, jämställdhet 

och genusforskning. Begreppen ges här en definition eftersom de är återkommande 

genom hela studien.  

2.1.1 Genus 

Genus är ett latinskt ord som innebär sort, slag, släkte och kön (Hirdman, 2003). 

Hirdman (2003) förklarar att ordet genus till en början användes inom språkläran för 

att symbolisera olika substantiv så som han, hon, den eller det. På 1980-talet kom det 

sedan att användas inom kvinnoforskningen i Sverige. För att belysa det som 

utmärker relationen mellan kvinnligt och manligt översattes ordet genus från det 

engelska lingvistiska begreppet gender.  

Broman (2002) belyser begreppet genus som tydliggör de sociala relationerna mellan 

kvinna och man. Kvinnliga och manliga egenskaper och beteenden är inte biologiskt 

formade utan historiskt och socialt konstruerande. Redan från födseln menar Olsson 

(2011) att vi människor tillskrivs könsroller utifrån vår kultur och att normer och 

förväntningar tillskrivs oss på grund av vårt kön. Andersson (2011) skriver att 

begreppet genus kan vara till hjälp för att bortse från det kroppsliga hos individen 

och istället fokusera på människans handlande och tänkande. Broman (2002) menar 

vidare att genus tydliggör och problematiserar maktaspekten i relationer mellan 

kvinnor och män, vad som är kvinnligt respektive manligt relateras till olika 

sammanhang och könsmönster.  

Begreppet genus behövs enligt Hirdman (2003) för att kunna samtala om hur man 

talar om kön. Begreppet är användbart för att kunna förstå att genus är något som 

genomsyrar allt gällande de båda könen. Inte bara de kroppsliga olikheterna, utan 

även tankar kring vad som är manligt och kvinnligt och hur det speglas i omvärlden. 

Fagrell (2000) lyfter fram att definitionen av kvinnligt och manligt är beroende av 

varandra och får sin betydelse när de ställs i relation till varandra.  

2.1.2 Genusnormer 

De genusnormer som uppstår kring kön menar Fagrell (2000) beror på hur man talar 

om vad som anses kvinnligt eller manligt samt hur man kategoriserar vad som 

tillskrivs mannen eller kvinnan. Handlingar, färger, ord, gester och aktiviteter är ting 

som tillskrivs mannen eller kvinnan och sedan utgör den genusnorm som anses 

normalt för respektive kön. Hedlin (2006) menar att genusnormer begränsar eller 

utvidgar handlingsutrymmet för kvinnor och män. Det finns normer för hur kvinnor 

och män ska bete sig och vad för sysslor de ska ägna sig åt, om dessa normer bryts 

finns risken att de stämplas som okvinnliga eller omanliga.  
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Nilsson (2008) skriver att betydelsen av att vara kvinna eller man är föränderlig, 

eftersom genusnormer hela tiden skapas i relation till samhällets rådande 

uppfattningar och dess utveckling. Hedlin (2006) menar dock att många 

genusnormer fortfarande är bestående och svåra att bortse från eftersom vi 

människor gör omedvetna tillskrivningar av vad som anses kvinnligt respektive 

manligt, vilket får genusnormerna att leva vidare. 

2.1.3 Jämställdhet 

Ett begrepp som i bakgrunden blir väsentligt att förklara är jämställdhet som handlar 

om förhållandet mellan kvinnor och män (Hedlin, 2006). Olsson (2011) skriver att 

jämställdhetsbegreppet stabiliserades under 1970-talet och syftade till att flytta fokus 

från biologi och kön till den praktiska relationen mellan kvinnor och män. 

Jämställdhet handlar enligt Hedlin (2006) om jämn könsfördelning där kvinnor och 

män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Tre områden som lyfts 

fram när man talar om jämställdhet är hem och familj, ekonomi och arbetsliv samt 

fritid och politik (a.a.). Nilsson (2008) menar att jämställdhetsbegreppet även 

flyttade fokus till att belysa den rättvisa relationen mellan kvinnor och män. Tidigare 

hade man använt sig av ordet jämlikhet som innebär lika rättigheter för alla oavsett 

kön, klass och etnicitet. Enligt Hedlin (2006) kom begreppet jämställdhet endast att 

peka på att relationen mellan män och kvinnor där alla ska ha lika rättigheter.  

2.1.4 Genusforskning 

Alnebratt (2009) skriver att genusforskningen i Sverige tog fart under mitten av 

1970-talet och kallades då kvinnoforskning. Syftet med forskningen var att samla 

argument samt att etablera nya perspektiv för jämställdhet i samhället där kunskap 

kring kvinnors liv och villkor låg i fokus. Olsson (2011) menar att det inte finns 

någon klar skillnad mellan könsrollsforskning och kvinnoforskning, hon väljer därför 

att definiera kvinnoforskning inom begreppet könsrollsforskning. Begreppet könsroll 

förklaras som de normer som en person bemöts av på grund av vilken kön man har. I 

könsrollsforskning studeras de normer och beteenden som är kulturellt och historiskt 

betingade (a.a.).  

Jämställdhet etablerades på allvar inom politiken enligt Alnebratt (2009) när 

dåvarande stadsminister Olof Palme tillsätter delegationen för jämställdhet mellan 

män och kvinnor år 1972. Den verkade som en plattform där forskningen gavs nya 

möjligheter och fick plats i underlag för propositioner och motioner i riksdagen. 

Alnebratt (2009) skriver vidare om den nya delegationen Jämfo som presenterades år 

1982 och som är knuten till arbetsmarknadsdepartementet. Syftet med den nya 

delegationen var att utveckla jämställdhetsforskningen genom att fastställa 

forskningsbehov, följa och samordna forskning samt att synliggöra 

forskningsresultaten så att de kunde bearbetas och tillämpas.  

Olsson (2011) menar att könsrollsdebatten tillsammans med 1970-talets 

kvinnorörelse och det politiska reformarbetet är viktiga delar när det gäller 

könsrollsforskningen. Isaksson (2007) anser att kvinno- och senare genusforskningen 

verkar som förvaltare av den kunskap som uppkom ur kvinnorörelsen på 1970-talet. 

Könsrollsforskningen har enligt Olsson (2011) påverkat debatterna kring politik, 

språk, vetenskaplig terminologi och begreppsbildning. Det har också gjort avtryck i 

utredningsväsendet samt öppnat upp dörrar för diskussioner kring makt och kön. 

Olsson (2011) menar vidare att det dock råder delade meningar om hur pass 
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frigörande och vilken kunskap som könsrollsforskningen bidrog med. Det pågår även 

idag diskussioner kring värdet och pålitligheten inom forskningen.  

2.2 Bilderboken 

Här ges en definition kring bilderboken och en historisk tillbakablick samt en 

presentation av genusnormer som existerar i bilderboken.   

2.2.1 Definition av bilderboken 

Simonsson (2004) beskriver bilderboken som inkluderar många olika kategorier, så 

som den traditionella bilderboken, pekboken, bildberättelser, ABC-böcker, 

populärlitteratur och faktalitteratur. Bilderboken skiljs ofta ut genom att den har ett 

större format som består av både text och bild, som sedan är inslagen i pärmomslag 

och trycks upp i olika upplagor (a.a.).   

Det förekommer två kommunikationsnivåer i bilderboken vilket Nikolajeva (2000) 

belyser och pekar på att både text och bild är lika viktiga att förmedla. Druker (2008) 

menar också att samspelet mellan bild och text är centralt när man beskriver 

bilderboken. Simonsson (2004) lyfter fram att bilderböckernas bilder har en 

kommunikativ och estetisk förmåga att förmedla många olika budskap. Budskapen 

tas emot av läsaren beroende på vilka kunskaper och erfarenheter personen har. 

Läskunniga är med och översätter texten för de yngsta barnen som inte kan läsa, 

medan de visuella bilderna förväntas avkodas på egen hand. Simonsson (2004) 

menar vidare att både bilden och texten kan komplettera varandra, då texten kan 

förtydliga den mångtydiga bilden och tvärtom. 

2.2.2 Historisk tillbakablick  

Bilderboken är en översättning från tyskans Bilderbuch som på 1600- och 1700-talet 

kännetecknade en bok med bilder i. Böckerna handlade främst om djur, växter och 

arkitektur och först på slutet av 1800-talet ansågs bilderboken vara avsedd för små 

barn (Kåreland och Werkmäster, 1985). Simonsson (2004) beskriver att bilderboken 

till en början främst var avsedd som läromedel i skolan. I bilderböckerna 

förmedlades den kristna läran och moraliska upplysningar som skulle spela in som en 

del i barnens uppfostran.  

Simonsson (2004) nämner år 1945 som ett nytänkande år i bilderbokens historia då 

nya tankesätt och uttrycksmöjligheter blev synliga. Kåreland och Werkmäster (1985) 

beskriver hur författarna under 1945 och framåt ställde sig på barnens sida mot den 

forna vuxenauktoriteten. Druker (2008) påpekar detta och menar att figurer som 

Pippi Långstrump hade ett annorlunda utseende och beteende jämfört med hur barn 

tidigare framställts i bilderböcker.  

Kåreland och Werkmäster (1985) skriver om hur bilderböckerna på 1970-talet kom 

att skildra vardagssituationer, där ämnen kring politik, miljö och sociala problem 

togs upp. Författarna beskriver vidare hur det nya intresset för historia och kultur 

under 1970-talets kvinnorörelser ledde till att bilderböckerna ville beskriva 

verkligheten. Nilsson (1985) menar att barnboksförfattarna under 1970-talet ville 

föra fram de nya idéerna kring jämställdhet och gestaltade nu nya kvinno- och 

mansroller, där de bullbakande mammorna eller frånvarande papporna fick nya roller 

och istället skedde det motsatta som i böckerna med Alfons Åberg som endast lever 

tillsammans med sin pappa. 
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Simonsson (2004) skriver att bilderböckerna på 2000-talet vill ge olika synvinklar 

genom både text och bild. Druker (2008) menar att det skett en historisk förändring i 

bilderboken då man tidigare såg bilderna som en illustration till texten men att texten 

och bilden idag samverkar med varandra. Simonsson (2004) skriver att varje 

bilderbok har ett givet syfte och budskap i den tid den är skriven. Med historiens 

gång kan dessa syften och budskap förändras och få andra betydelser och 

pedagogiska funktioner. 

2.2.3 Genusnormer i bilderboken  

Bilderbokens flickor och pojkar framställs enligt Österlund (2008) många gånger i 

var sin färg då flickorna bär rosa och pojkarna blått. Även Kåreland (2003) talar om 

bilderbokens val av färger och menar att pojkarna framställs i klara och starka färger 

för att förstärka deras tuffa personlighet medan flickorna bär ljusa och mjuka färger 

som pekar på deras kvinnliga sidor. Baker-Sperry och Grauerholz (2003) diskuterar 

kring att flickors skönhet har en betydande roll i de flesta sagor och där pojkarnas 

utseende många gånger inte nämns utan de framställs genom andra egenskaper. När 

man i bilderböcker talar om pojkars utseende handlar det främst om stiliga prinsar 

samtidigt som flickor för det mesta gestaltas som vackra och söta. Österlund (2008) 

lyfter också fram att flickor i bilderböcker beskrivs genom text och bild som vackra 

och prydliga med sina blommiga klänningar och sitt blonda hår uppsatt i en rosett.  

De flickor som förekommer i bilderböckerna framställs enligt Brule (2008) som 

unga, hjälplösa och passiva, samtidigt som pojkarna blir uppmålade som starka, 

mäktiga och intelligenta. Brule (2008) menar att det finns en norm inom sagorna där 

prinsen alltid räddar prinsessan från faror. Enligt Kåreland (2003) framställs 

pojkarna i bilderböckerna oftast som självständiga, olydiga och busiga medan 

flickorna är hjälpsamma, lydiga och utför sysslor inom hemmet. Österlund (2008) 

pekar på att 2000-talets bilderböcker skildrar en mer nyanserad bild av genus där 

flickor kan vara modiga samtidigt som de bär rosa kläder och där pojkarna tillåts 

vara känslosamma men ändå vara tuffa. Flickorna i dagens bilderböcker fortsätter 

enligt Österlund (2008) att behålla sin utseendemässiga norm men har större 

utrymme i sin personlighet, då de oftast har makten att bestämma över sig själva. 

Baker-Sperry och Grauerholz (2003) betonar också att flickors skönhetsideal 

fortfarande lever kvar men att flickors begränsningar i sagorna har minskat. 

Kåreland (2003) tar upp det faktum att pojkar dominerar som huvudroller i de flesta 

bilderböcker och i de fall där flickor har huvudrollen framställs de sällan som 

utåtriktade eller starka. Kåreland (2003) menar vidare att pojkarna har ett större 

utrymme i bilderböckerna då de kan ta mera plats för att undersöka saker och för att 

ge sig ut på äventyr. Flickornas roll tenderar att hållas inom hemmet där de hjälper 

till och är till lags, i och med detta får flickorna en mindre bärande roll i bilderboken. 

Österlund (2008) belyser den föräldraroll som finns i bilderböckerna och som många 

gånger innebär att föräldrarna har makt över barnen. Föräldrarollen är dock 

föränderlig och kan framställas i ombytta roller där barnen istället uppvisar ansvar 

och ordning. Österlund (2008) lyfter även fram att maktkampen inte endast existerar 

mellan föräldrar och barn utan även mellan flickor, då de i bilderböcker för det mesta 

leker med varandra och då det kan uppstå konflikter. Pojkarna i bilderböckerna 

gestaltas istället enligt Kåreland (2003) som självständiga och att de litar på sin egen 

förmåga.  
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2.3 Genusperspektiv inom familjebild, arbetssituation och 

skola 

Att genus står i relation till olika institutioner är något som Fagrell (2000) poängterar 

då hon menar att det som anses manligt eller kvinnligt står i relation med områden 

som exempelvis föräldraskap, idrott, arbete, skola, politik, vetenskap, näringsliv och 

media. I denna studie blir det relevant att skriva om genusperspektivet inom 

områdena familjebild, arbetssituation och skola, eftersom dessa områden även 

speglas i de bilderböcker som undersökningen bygger på.  

2.3.1 Familjebild 

I och med framväxten av industrisamhället på 1930-talet menar Lundqvist (2008) att 

mannen blev en tydligare försörjare och fick då hela ansvaret för familjens inkomst. 

Detta vande man sig vid och det blev till ett mönster som kom att fortsätta till början 

av 1960-talet. Olsson (2011) tar upp att nya uppfattningar kring jämställdhet uppkom 

på 1960-talet, då kvinnorna tidigare ansågs ha det omfattande ansvaret för barnens 

omvårdnad fick de nu större valmöjligheter mellan hem och arbete. Isaksson (2007) 

skriver om kvinnorörelsen och hur den gjorde sin stora entré i Sverige på 1970-talet. 

Kvinnorörelsen växte ur det kvinnoförtryck som tog sig flera uttryck och berörde 

flera områden. Det handlade om kvinnors huvudansvar för barn och hushåll, sämre 

villkor på arbetsmarknaden, mindre makt och inflytande i samhället samt en 

objektifiering och exploatering av kvinnors kroppar. Kvinnorörelsen ställde krav på 

förändring både på det offentliga och privata planet (a.a.). Det började föras 

diskussioner kring männens ansvar i hemmet, eftersom föräldraansvaret ansågs 

behövas förflyttas mer till mannens ansvarsområde (Lundqvist, 2008; Olsson, 2011).  

Jämställdhetsdebatten i dagens Sverige menar Andersson (2011) sällan beskriver 

kopplingar mellan samhällets genusnormer och den genusnorm som medborgarna i 

samhället sedan utgör. Jämställdhetsdebatten finns närvarande i arbetslivet och i 

samhället men hur man förhåller sig till det privat har inte samma betydelse. 

Andersson (2011) menar vidare att det är nödvändigt att få reda på de mest privata 

och personliga hos oss människor för att kunna bryta genusnormer och tankemönster. 

Hur familjesynen framställs inom politiken anser Lundqvist (2008) speglar hur 

människor sedan lever sina liv. Familjepolitiken blir betydande och förmedlar vad 

som avses manligt respektive kvinnligt inom arbetslivet och hemmet. Olsson (2011) 

poängterar att barnen tidigt påverkas av familjens tankar och handlingar gällande 

jämställdhet.  

Den bilden om att mannen i familjen försörjde hushållet och kvinnan skötte hemmet 

menar Fagrell (2000) till stor del har försvunnit. I dagens samhälle är det både 

kvinnan och mannens uppgift att ge barnen en trygg och stabil uppväxt samt 

uppfostra dem till goda medborgare i samhället. Lundqvist (2008) skriver att 

visionerna kring ett jämställt samhälle i Sverige startade under mitten av 1930-talet. 

Visioner som kom att förespråkas och debatteras under 1970-talet och som då 

förutspåddes ha uppnåtts tills 2000-talets början. Hagemann (2002) menar dock att 

det idag inte finns någon demokrati som inte fortfarande kämpar med dilemman 

kring jämställdhet. På 2000-talet finns många dilemman utan några enkla lösningar 

på problemen. Frågor och debatter kring jämställdhet i politik, samhälle och 

privatlivet kommer att fortsätta vara relevanta under hela 2000-talet (a.a.).  
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2.3.2 Arbetssituation 

Persson (2008) belyser att samtidigt som jämställdhetsdebatten under 1970-talet 

pågick efterfrågade arbetsgivare inom staten och kommunen mer arbetskraft. 

Kvinnorna fick mer plats i arbetslivet och ökade sina möjligheter till egen inkomst. 

Vidare beskriver Isaksson (2007) om den kvinnofrigörelse som på 1970-talet ställde 

krav på att kvinnor ska ha samma möjligheter och rättigheter som män.  Kraven 

handlade om kvinnors ekonomiska självständighet och att de skulle ges tillfällen att 

utvecklas både personligt och professionellt med mer inflytande i politiken. 

Läraryrket lyfter Persson (2008) fram och beskriver en ny lärartyp som framkom på 

1970-talet. Tidigare hade läraren framställts som en auktoritet med stor kunskap. Nu 

blev läraren istället vänligare och allt mer flexibel i yrket och anpassade sig då efter 

andras behov och krav. I och med detta förändrades läraryrket till att skildras som 

kvinnligt.  Bristen på kvinnliga ledare inom skolväsendet tar Hedlin (2009) upp, då 

spridningen av kvinnliga lärare ökade var fortfarande bristen på kvinnliga rektorer 

stor. Det sågs på 1970-talet som ett problem enligt regeringen eftersom kvinnorna 

även borde vara verkande inom en ledarroll. Därför gjordes vissa satsningar för att 

rekrytera kvinnor till skolledarkåren. Brist på kvinnliga ledare inom politiken är 

något som Nilsson (2008) belyser då politiken på 1970-talet dominerades av män 

som även hade tolkningsföreträde i beslutsprocesser. Kvinnorna uteslöts från den 

politiska makten samt att deras deltagande var begränsat, vilket gjorde att de 

kvinnliga politikerna strävade efter att förändra denna maktordning. 

För att beskriva samhällets rådande genusordning beskriver Hjalmarsson (2009) att 

det verkar finnas en tyst överenskommelse mellan de olika könen om vem som tar 

ansvar och makt för vad, vilket sätter spår både i privatlivet och i arbetslivet. Fagrell 

(2000) menar att olika arbeten och syften knyts till män och kvinnor i och med att de 

är olika både biologiskt och fysiskt. Männen har en större fysisk styrka och 

kvinnorna sitt barnafödande, vilket klargör de olika arbetsinriktningar som görs. 

Hjalmarsson (2009) beskriver även att samhällets rådande genusordning styr att olika 

yrken blir genusmärkta och blir fastställda som kvinnoyrken respektive mansyrken. 

Det som föreskriver kvinnoyrken är de arbetsplatser som är omsorgsrelaterade 

medan mansyrken ofta är förknippade inom tekniska områden.  

Persson (2008) menar att det idag till stor del är kvinnliga lärare i de lägre 

åldersgrupperna i skolan. Även de äldre årskurserna präglas av kvinnliga lärare, då 

de tidigare har varit dominerade av männen. Nilsson (2008) belyser att kvinnor under 

2000-talet är mer inkluderade i den politiska styrningen. Hagemann (2002) menar att 

kvinnors sociala, politiska och privata medborgarskap fått större plats under 2000-

talet, där kvinnors ekonomiska status är ett av huvudämnena i 2000-talets 

jämställdhetsdebatt. 

2.3.3 Skola 

År 1962 togs det ett beslut i riksdagen om att det skulle införas en ny skolform, i det 

här fallet grundskolan. Det som utmärkte den nya reformen var att det skulle ske en 

sammanslagning av alla barn, oavsett kön eller tidigare bakgrund (Persson, 2008). I 

och med sammanslagningen menar Hedlin (2009) att lärarna fick arbeta med 

individualisering i klassrummet genom att anpassa svårighetsgraderna ut efter varje 

elev. Broman (2002) lyfter fram att när 1969 års läroplan för grundskolan kom var 

det första gången begreppet jämställdhet fanns med. I och med läroplanen 

fastställdes det att flickor och pojkar skulle börja få undervisning i könsrollskunskap 
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för att förändra synsättet gällande de könsroller som fanns i samhället. Läroplanen 

menar att det ska ske en likabehandling mellan pojkar och flickor. År 1979 kom 

skollagen som betonade att skolan skulle börja arbeta för jämställdhet.  

Alnebratt (2009) beskriver att kunskap är ett faktum för att förändring ska ske inom 

jämställdheten i Sverige. Skolan kan då verka som ett redskap för att åstadkomma en 

förändring av de stereotypa roller som finns för män och kvinnor (a.a.).  I läroplan 

för förskolan finns förskolans uppdrag tydligt beskrivet kring grundläggande värden. 

Barnen ska oavsett kön få lika rättigheter och möjligheter i förskolans verksamhet. 

Förskolan ska även motverka stereotypa könsroller (Utbildningsdepartementet, 

2010). I läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 finns 

tydliga mål och riktlinjer kring arbetet med jämställdhet. Ingen elev i skolan ska 

utsättas för diskriminering beroende av kön utan skolan ska främja jämställdhet 

mellan flickor och pojkar (Utbildningsdepartementet, 2011).  

Broman (2002) beskriver förskolan och grundskolan som den mötesplats där det sker 

mest möten mellan de olika könen. I dessa verksamheter sker möten mellan barnen 

där de varje dag gör liknande saker och delar samma vardagsmiljö, vilket är mycket 

ovanligt i sammanhang så som på fritiden eller sedan i vuxenlivet.  
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Vårt syfte med studien är att genom text och bild analysera sex bilderböcker samt 

jämföra dem med samhällets aktuella genusnormer under den tidsperiod de är 

skrivna. Vi vill veta hur karaktärerna framställs ur ett genusperspektiv i 1970-talets 

bilderböcker samt 2000-talets nutida bilderböcker. Vi har valt att utgå från 

bilderböcker skrivna på 1970-talet på grund av den jämställdhetsdebatt som rådde 

under den tiden. Vi har även valt att analysera bilderböcker från 2000-talet eftersom 

det fortfarande är aktuellt att tala om genus och jämställdhet, vilket genomsyras i 

både Lpfö 98 och Lgr 11. Där förskolan och skolan ska främja flickor och pojkars 

jämställdhet (Utbildningsdepartementet, 2010; Utbildningsdepartementet, 2011).  

 

Utifrån våra tankar kring vårt syfte med studien har vi formulerat följande 

frågeställningar: 

 Hur framställs karaktärerna genom text och bild i de bilderböcker som 
undersökningen bygger på?  

 Hur syns samhällets rådande genusnormer i de bilderböcker som 

undersökningen bygger på? 

 Hur ser relationen ut mellan 1970- och 2000-talets bilderböcker som 
undersökningen bygger på? 
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4 METOD 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för vår valda metod för undersökningen. 

Därefter presenteras vårt urval samt en närmare beskrivning av de bilderböcker som 

vi valt att undersöka. Vi fortsätter genom att redovisa genomförandet samt 

databearbetning av vår analys för att sedan avsluta med reliabilitet och validitet samt 

metodkritik.  

4.1 Undersökningsmetod 

Vi har samlat in data genom kvalitativ innehållsanalys, vilket Bryman (2011) 

beskriver som den vanligaste metoden när det gäller kvalitativa analyser av 

dokument. Dokument som datakälla innefattar både skrift och bilder. Vi ville genom 

vår innehållsanalys ta reda på hur karaktärerna framställs i bilderböcker genom text 

och bild sett ur ett genusperspektiv. För att försöka få fram vilka framställningar av 

karaktärerna som finns i våra valda bilderböcker har vi sökt efter olika teman (a.a.). 

Bryman (2011) menar vidare att det inte finns någon beskriven metod för hur man 

upptäcker dessa teman utan pekar istället på att de teman som framkommer oftast 

förtydligas genom att lyfta fram befästande citat.  

I vår undersökning har vi valt att utgå från det vetenskapliga förhållningssättet 

hermeneutik, vilket Bryman (2011) menar kan utgöra en del av den kvalitativa 

innehållsanalysen. Vikström (2005) skriver att hermeneutik är konstruerat för att få 

en tolkning och en förståelse av ett dokument. Tolkningsprocessen beskrivs som en 

spiral där ett flertal tolkningar av dokumentet utförs för att nå fram till textens helhet. 

Det som är dominerande för detta synsätt är att undersökaren ska få en insikt i 

textens innebörd utifrån författarens perspektiv, med utgångspunkt i det historiska 

och sociala sammanhang som texten blev till (a.a.).  

För att genomföra innehållsanalysen har vi utformat analysfrågor som vi använder 

oss av för att få fram data till undersökningen (se Bilaga 1). Vi har valt att utgå från 

Nikolajevas (2000) analysfrågor genom att vi tagit inspiration från hennes frågor för 

att sedan formulera egna. Dessa frågor är anpassade till vår studie för att undersöka 

hur flickor och pojkar samt kvinnor och män framställs ur ett genusperspektiv i våra 

valda bilderböcker.  

4.2 Urval 

Vi har utifrån ett genushistoriskt perspektiv valt att studera bilderböcker från just 

1970-talet, eftersom jämställdhet var ett omskrivet och debatterat ämne inom 

forskning, politik och kvinnorörelser (Persson, 2008). Vi har även valt att studera 

bilderböcker från 2000-talet eftersom det fortfarande anses vara angeläget att tala om 

genus och jämställdhet (Hagemann, 2002).  

Inför vårt urval har vi försökt att ta reda på statistik över de mest utlånade 

bilderböckerna från 1970- och 2000-talet.  För att ta reda på statistiken har vi besökt 

Kalmar Stadsbibliotek samt tagit kontakt med Svenska barnboksinstitutet men utan 

något resultat, då det saknas uppgifter från 1970-talet. Vårt urval baseras istället på 

de bilderböcker från 1970-talet som fortfarande ges ut i nyutgåvor och som ständigt 

lånas ut på biblioteket och som läses av barnen på 2000-talet. Vårt urval från 2000-

talet är också bilderböcker som lånas ut på biblioteket och läses av barnen i 

förskoleverksamheten. Under våra verksamhetsförlagda utbildningsperioder i 

förskolan har vi upplevt att dessa bilderböcker är populära under lässtunden.  
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I vårt urval finns endast bilderböcker skrivna av svenska författare, då vi valt att 

studera de svenska genusuppfattningarna i samhället och därför gjort en geografisk 

avgränsning. Vi har medvetet valt bilderböcker med både kvinnliga och manliga 

författare då vi vill att båda ska vara representerade i vårt urval. Vår strävan har varit 

att hitta både kvinnliga och manliga författare, trots detta medverkar flest kvinnliga 

författare i vår studie. En möjlig förklaring till detta kan vara att det i större 

utsträckning skrivs bilderböcker av kvinnliga författare. Vi har även avgränsat vårt 

urval genom vilka personer som gestaltas i bilderbokens titel. Vi har valt 

bilderböcker med endast flickor i titeln, med endast pojkar i titeln samt med både 

flickor och pojkar i titeln. Urval har lett till att studien består av tre bilderböcker från 

1970-talet och tre bilderböcker från 2000-talet, eftersom vi valt att ha en jämn 

fördelning av flickor och pojkar i bilderbokens titel.  

4.2.1 Lilla Anna och Långa Farbrorn på havet, 1971 

Lilla Anna och Långa Farbrorn är en bokserie som är skriven och illustrerad av Inger 

och Lasse Sandberg. vilket också gjorde att vi valde just Lilla Anna och Långa 

Farbrorn på havet, då det är den enda boken från 1970-talet med både Lilla Anna 

och Långa Farbrorn i titeln. Bilderboken handlar om Lilla Anna och Långa Farbrorn 

som ger sig ut för att segla i en båt på havet. På utflykten händer det många 

spännande saker. De möter en snäll val som kan agera som deras ö när de ska äta sin 

matsäck. Lilla Anna får även använda Långa Farbrorns magiska trolleri-titthål, där 

kan Anna se många undervattensvarelser. När vännerna sedan ska segla hem är det 

vindstilla men som tur är kan Långa Farbrorn blåsa båten hem igen.  

4.2.2 Emma dammsuger, 1975 

Gunilla Wolde är en text- och bildillustratör som har skapat serien om Emma. I 

boken Emma dammsuger får vi följa med Emma när hon upptäcker dammsugaren. 

Emma kan dammsuga alldeles själv, ibland följer det med både knappar och 

legobitar. Till och med lillebrors socka får plats i dammsugarröret. När lillebrors 

socka försvinner blir han ledsen och Emma beslutar sig för att ta reda på vart sockan 

tog vägen. Bland allt damm och skräp som finns i dammsugaren hittar Emma tillslut 

lillebrors socka. Lillebror blir glad igen och vill gärna hjälpa Emma att dammsuga. 

4.2.3 Raska på, Alfons Åberg, 1975 

Serien av Alfons Åberg är illustrerad och skriven av Gunilla Bergström. Bilderboken 

Raska på, Alfons Åberg handlar om Alfons Åberg och hans pappa. Alfons pappa har 

bråttom till dagis, men Alfons har mycket saker att göra innan han är färdig och kan 

gå. Han ska bara… klä på dockan. Han ska bara… laga däcket på bilen. Han ska 

bara… hämta tidningen till pappa. Pappa hinner bli riktigt arg och tröttnar på Alfons 

bortförklaringar. Men när Alfons ger honom tidningen blir han lite gladare och 

glömmer själv bort tiden när han läser. Alfons gör sig redo för att gå men när 

klockan slår sju är inte pappa färdig. Han ska bara… läsa tidningen.  

4.2.4 Billy och Lotta på rymmen, 2001 

Mati Lepp illustrerar bilderna till Birgitta Stenbergs bokserie om Billy. Bilderboken 

om Billy och Lotta på rymmen handlar om Billy som är ute i trädgården och leker. 

Vännen Lotta dyker upp och är arg över att hennes lillebror ska flytta in i hennes 

rum. Lotta vill rymma och undrar om Billy vill följa med. Först tvekar Billy men han 
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vill inte lämna Lotta ensam. De packar var sitt knyte med mat sedan tar de kälken 

och ger sig iväg. När kälken fastnar i snön tar de en paus och äter matsäcken. 

Hunden Ruffe kommer förbi och han blir sedan deras draghjälp. De flyger i en väldig 

fart rakt in på grannens trappa. Under tiden har deras föräldrar blivit oroliga, vad 

glada de blir när de upptäcker att Billy och Lotta inte är allt för långt borta.  

4.2.5 Så gör prinsessor, 2003 

Så gör prinsessor är en bilderbok skriven och illustrerad av Per Gustavsson. 

Berättelsen handlar om en prinsessa som berättar vad prinsessor gör, vad de har på 

sig och vilka äventyr de kan stöta på. Vi får följa med prinsessan från morgon till 

kväll. Dagen börjar med en bit prinsesstårta, sedan måste man välja klänning, skor 

och smycken. Sedan spelar hon ishockey, jagar bort otäcka rövare och drakar. Har 

hon tur kanske hon kan rädda en snygg prins. 

4.2.6 Kenta och barbisarna, 2007 

Pija Lindenbaum har skrivit och illustrerat bilderboken om Kenta och barbisarna. 

Händelsen utspelar sig på förskolan där Kenta brukar spela fotboll med sina 

killkompisar. Men idag har han inte tagit med sig fotbollen utan barbiedockan och 

vill istället vara med tjejerna och leka. Först får inte Kenta vara med tjejerna men 

efter en stund leker de alla med sina barbiedockor. Barnen klär även ut sig själva i 

sjalar och kjolar, då vill även de andra killarna vara med till Kentas stora förvåning.  

4.3 Genomförande av innehållsanalys 

Bryman (2011) beskriver kvalitativ innehållsanalys som ett vanligt verktyg när en 

analys av dokument ska göras. Vikström (2005) menar att när man jämför dokument 

så undersöker man om det finns likheter, eventuella band, lånade tankar eller citat 

mellan varandra.  

Det krävs skicklighet när man ska tolka dokument för att se deras betydelse 

(Bryman, 2011). Vi har därför genomfört två pilotanalyser där vi övat på att tillämpa 

vår analysmetod genom att ställa våra frågor till två bilderböcker som inte är med i 

studien. På detta sätt har vi kontrollerat att frågorna stämmer överens med vad 

studien har till syfte att undersöka.  

När vi skulle göra vår innehållsanalys valde vi att tillsammans analysera en bilderbok 

i taget, tiden för varje genomförd analys har varierat på grund av bilderbokens längd 

samt vad innehållet speglat. Vi började med att läsa igenom hela bilderboken som vi 

valt för att få en övergripande uppfattning om innehållet. Sedan började vi analysera 

dokumenten med hjälp av en analysfråga i taget och skrev sedan ned det vi hittade 

gällande ämnet. Efter det följde samma tillvägagångssätt gällande varje bilderbok 

samt varje analysfråga. För att besvara våra analysfrågor har vi studerat både text och 

bild i våra valda bilderböcker. Vi har använt oss av en löpande analys när vi har 

analyserat innehållet i bilderböckerna, vilket Patel och Davidsson (2003) beskriver 

som en vanlig metod när man gör en kvalitativ undersökning. Genom löpande analys 

har vi skrivit ned våra tankar med en gång efter varje analyserad bilderbok, för att på 

så sätt upptäcka om det är någon analysfråga som inte passar in eller om det är något 

vi behöver utveckla.  

Inom det hermeneutiska synsättet arbetar man i form av en spiral, där man flera 

gånger gör återkommande tolkningar. Arbetsprocessen innefattar att man läser texten 

och analyserar den för att skapa en förståelse. Vidare i processen görs en ny läsning 
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och tolkning vilket leder till en ytterligare förståelse för dokumentet (Patel och 

Davidsson, 2003). När vi genomfört våra analyser av bilderböckerna har vi gjort en 

övergripande tolkning utefter våra analysfrågor och därefter sökt efter teman. Vi har 

tidvis fått gå tillbaka till materialet för att göra nya tolkningar då vi återgått till 

bilderboken och analyserat den ytterligare en gång för att få ett bredare resultat.  

4.4 Reliabilitet och validitet  

Bryman (2011) beskriver att begreppen reliabilitet och validitet inom kvalitativ 

forskning är svåra att definiera. Det blir istället relevant att inom kvalitativ forskning 

ge begreppen en annan innebörd, då mätning inte är det mest primära i kvalitativa 

undersökningar.  

4.4.1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om undersökningens pålitlighet (Bryman, 2011). Bryman (2011) 

menar att det inom kvalitativ forskning är svårt att upprepa samma undersökning 

flera gånger, eftersom det är svårt att uppnå exakt samma sociala sammanhang där 

studien är genomförd. Här ges istället exempel på att undersökaren behöver gå in i 

samma roll inför varje studie med ett öppet förhållningssätt, för att andra forskare ska 

kunna tillämpa samma metod. I vår undersökning har vi inför varje analys strävat 

efter att inta ett professionellt förhållningssätt då vi har tagit oss an varje bilderbok 

som tomma blad. Våra tidigare upplevelser och tankar kring bilderböckerna har vi 

försökt att bortse ifrån, då vi tittat på dem ur ett nytt perspektiv genom våra 

analysfrågor. Vikström (2005) menar dock att undersökaren alltid är beroende av den 

historiska, sociala och ideologiska miljö som den lever i. Tolkningen blir förankrad 

beroende på vilken livssituation undersökaren befinner sig i.  

Bryman (2011) beskriver innehållsanalys av dokument som en icke-reaktiv form där 

forskaren inte påverkar materialet med sina egna uppfattningar och värderingar. Till 

skillnad från de undersökningsmetoder där observatören kan påverka den som 

intervjuas eller observeras, så kan inte de skrivna dokumenten som vi undersöker 

ändras eller påverkas efter våra egna värderingar kring ämnet. 

Som observatör kan man påverkas av sina tidigare erfarenheter när man analyserar 

dokument, vilket kan resultera i att man stödjer eller lägger till information för att 

förtydliga dokumenten (Bryman, 2011; Vikström, 2005). Vikström (2005) menar 

dock att man som undersökare behöver vissa erfarenheter för att kunna förstå en text 

och ger exempel på att det är nödvändigt för undersökaren att ha språklig kompetens, 

då man behöver förstå språket i det dokument man ska analysera. Förförståelsen gör 

det möjligt för undersökaren att ställa betydelsefulla frågor till det dokument som ska 

analyseras (a.a.).  

4.4.2 Validitet 

Validitet tar upp frågan om undersökningen mäter det som forskaren har i syfte att 

mäta (Bryman, 2011). Patel och Davidsson (2003) lyfter fram validitet inom den 

kvalitativa forskningen, där man fokuserar på forskningsprocessens helhet och tar 

reda på om undersökningen studerar rätt saker. 

Patel och Davidsson (2003) skriver att det är viktigt att undersökningsinstrumentet är 

utformat på rätt sätt för att få fram det reslutat man söker. Vi har i vår undersökning 

utformat analysfrågor för att undersöka hur karaktärerna framställs i våra valda 

bilderböcker. Våra analysfrågor har ändrats under tidens gång då flera frågor 
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tillkommit eller behövts utvecklas. Vi har efter analysfrågornas ändring analyserat 

våra valda bilderböcker igen för att få fram nytt resultat. 

Patel och Davidsson (2003) menar att man som undersökare inom en kvalitativ 

studie bör vara medveten om och reflektera kring de val man gör vid insamlingen av 

data ur dokumenten, vilket kan påverka den senare analysen. Det vi väljer att ta fram 

och belysa påverkar analysen.  

Bryman (2011) belyser att då man begränsar sitt urval så begränsar man även 

utsträckningen av resultatet. Vi har i vårt urval begränsat oss efter olika förhållanden 

för att nå vårt syfte med undersökningen. Vi har till exempel valt att ha med både 

flickor och pojkar representerade i bilderbokens titel, vi har även riktat in oss på både 

kvinnliga och manliga svenska författare samt valt bilderböcker som vi har sett läsas 

ute på förskolorna. I urvalet har vi valt dessa olika infallsvinklar som kan få 

innehållet att spegla olika saker. 

4.5 Databearbetning och redovisning 

Inom kvalitativa undersökningar kan det fort bildas mycket textmaterial då det 

bygger på analyser av dokument (Bryman, 2011; Patel och Davidsson, 2003).  Våra 

analysfrågor har resulterat i anteckningar som vi valt att bearbeta på följande sätt. 

Utifrån den datainsamling vi fick ur analysfrågorna har vi tillsammans sökt efter 

genomgående teman då vi vill få reda på hur karaktärerna framställs i våra valda 

bilderböcker. Teman som framkommit genom att vi studerat både text och bild i våra 

valda bilderböcker. De teman vi har funnit är hur karaktärerna ser ut, vilka 

aktiviteter de gör, vilka egenskaper de har samt vem som dominerar i bilderboken. 

Vi skapade ett textdokument för varje utvalt tema, där vi placerade ut våra tolkningar 

och citat under lämpligt tillhörande tema. Dessa dokument använde vi sedan 

kontinuerligt när vi sammanställde vårt resultat.  

Resultatet är uppdelat i fyra olika kapitel där våra funna teman står som rubriker. 

Patel och Davidsson (2003) beskriver resultatet av en kvalitativ undersökning där en 

text många gånger är bestående av citat som samtidigt varvas med egna tankar. Våra 

resultatanteckningar är upplagda på samma sätt då vi har blandat citat från 

bilderböckerna med våra tolkningar för att befästa innehållet. I vårt resultat finns 

även bilder från några av bilderböckerna som undersökningen bygger på. Bilderna 

som syns i resultatet finns med för att stärka våra tolkningar och ge ett tydligt 

resultat. I resultatdelen saknas sidhänvisningar till alla bilderböcker förutom Raska 

på, Alfons Åberg eftersom det är den enda boken som har sidhänvisningar.  

4.6 Metodkritik 

Vi har i vårt urval begränsat oss till endast sex bilderböcker med både flickor och 

pojkar i titeln. Ett annat urval med exempelvis endast flickor representerade i 

bilderböckernas titlar hade gett ett annat resultat. I vår studie ville vi ta reda på hur 

både flickor och pojkar samt kvinnor och män framställs i våra valda bilderböcker, 

vilket gjorde att vårt urval representerades av både flickor och pojkar i titeln. Med 

flera bilderböcker med i undersökningen hade ett bredare resultat kunnat redovisas.  

En annan faktor som kan påverka vårt resultat är att vi själva är kvinnor och då kan 

ta parti eller ställning för kvinnorna. Vår förförståelse kan även vara påverkad av den 

tid då vi själva är uppväxta och de normer som var aktuella på den tiden. Vi är båda 

födda i slutet av 1980-talet, efter den stora jämställdhetsdebattens början. Våra 

tankar kring genusnormer kan omedvetet ha haft inverkan på vår syn av resultatet.  
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5 RESULTAT 

I detta kapitel kommer vi utifrån en innehållsanalys att redovisa hur karaktärerna 

framställs i våra sex valda bilderböcker. Vi har i vår resultatdel blandat citat och 

bilder från bilderböckerna med våra tolkningar för att tydliggöra resultatet. Resultatet 

är uppdelat i olika teman med 1970-talets och 2000-talets bilderböcker presenterade 

var för sig. 

5.1 Flickor är rosa och pojkar är blå 

Här redogör vi resultatet kring karaktärernas utseende i våra valda bilderböcker. Vi 

har utifrån våra analysfrågor studerat deras kroppsform, kläder och färger samt 

frisyrer för att se om något utmärker om personen är flicka eller pojke, kvinna eller 

man. 

5.1.1 Karaktärernas utseende, 1970-talet 

I de tre bilderböckerna från 1970-talet har vi studerat kroppsformen på karaktärerna. 

Barnen i böckerna har inga utmärkande kroppsformer som skiljer flickor och pojkar 

åt utan de har liknande kroppsbyggnad. När vi studerat de vuxna karaktärerna i 

bilderböckerna från 1970-talet handlar det om tre manliga personer. Männen i 

bilderböckerna är långa utan några tydliga former. I Lilla Anna och Långa Farbrorn 

på havet och Emma dammsuger är männen slanka och smala medan pappan i Raska 

på, Alfons Åberg har en rundare kroppsbyggnad.  

När vi studerat kläderna kan vi i Lilla Anna och Långa Farbrorn på havet se att Lilla 

Anna har en röd klänning och rosa strumpor (se Bild 1). I Raska på, Alfons Åberg har 

Alfons en brun tröja och bruna shorts. I Emma dammsuger har Emma röda byxor och 

grön tröja (se Bild 2). Alla de vuxna manliga karaktärerna har liknande kläder i form 

av byxor och tröja eller skjorta. Färgerna på deras kläder är bruna, gröna, röda, blåa 

och gula.  

När vi har analyserat bilderböckerna har vi studerat karaktärernas frisyrer för att 

avgöra om det är en flicka eller pojke, kvinna eller man. Alla de manliga karaktärer 

som är med i bilderböckerna har kort hår, två av de vuxna männen har även mustasch 

eller skägg. Både Lilla Anna och Emma har längre hår och Lilla Anna har två tofsar i 

håret (se Bild 1).  

    

        Bild 1 (Sandberg och Sandberg, 1971).  Bild 2 (Wolde, 1975).    
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5.1.2 Karaktärernas utseende, 2000-talet  

De karaktärer i bilderböckerna från 2000-talet som vi kunnat se olika kroppsformer 

på är i huvudsak de vuxna bipersonerna då barnen även här har en liknande 

kroppsbyggnad, oberoende på vilket kön de har. Kvinnorna har en mer kurvig och 

fyllig figur medan männen är långa och smala. I Kenta och barbisarna är pappan 

muskulös, han ser stor och stark ut. 

I Kenta och barbisarna samt Så gör prinsessor kan vi se att pojkarna och männen 

har mörka och murriga kläder i färgerna svart, brunt, blått och grönt. Pojkarna i 

Kenta och barbisarna bär byxor eller jeans med tröja eller skjorta till (se Bild 3). 

Flickorna i Kenta och barbisarna bär ljusare färger på sina kläder så som rosa, gult, 

orange och rött. I många fall har flickorna klänningar och deras kläder har ofta 

mönster i prickigt, randigt eller blommigt (se Bild 4). I bilderboken Så gör 

prinsessor beskrivs det tydligt i både text och bild när prinsessan ska välja kläder på 

morgonen.  

Sen är det dags att välja klänning, skor… och smycken. (Gustavsson, 2003). 

I Billy och Lotta på rymmen är både Lotta och Billy klädda i byxor och tröja samt att 

kläderna går i liknande färgskala. Även frisyrerna är liknande i färg och form, då det 

ibland göms av en mössa. När de är inomhus kan man se att Lotta har en tofs i håret. 

I Kenta och barbisarna har pojkarna och en av flickorna kort hår medan de andra 

flickorna har längre hår eller håret uppsatt i tofs (se Bild 4). I Så gör prinsessor har 

prinsessan längre hår med krona på huvudet. När det gäller de vuxna karaktärerna i 

våra tre bilderböcker från 2000-talet har kvinnorna långt hår och männen kort hår, 

Kentas pappa har även skägg.  

    

Bild 3 (Lindenbaum, 2007).    Bild 4 (Lindenbaum, 2007).  

5.2 När prinsessan räddar prinsen 

Här redogör vi för vilka aktiviteter som karaktärerna sysslar med i våra valda 

bilderböcker. Vi har tittat närmare på vad karaktärerna gör och hur de agerar i olika 

situationer och händelser.  

5.2.1 Aktiviteter i bilderboken, 1970-talet 

I bilderböckerna från 1970-talet har vi sett att flickorna gör husliga uppgifter som att 

dammsuga eller packa matsäck. Emma är med och hjälper till att dammsuga, det 

tycker hon är roligt. Lilla Anna tar ansvar för att ordna med matsäck inför utflykten. 
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Att dammsuga själv tycker Emma är roligt. Stora dammtussar blir smala 

dammkorvar, när dom flyter in i dammsugarslangen (Wolde, 1975).  

Vi har även sett hur Emma och Alfons pappor utför husliga sysslor. Så som när 

Alfons pappa lagar frukost på morgonen innan förskolan. Det beskrivs att Emmas 

pappa har det stora ansvaret om städningen eftersom han brukar dammsuga. 

En aktivitet som vi ser är när Emmas lillebror leker med en bil, bilen finns med på 

bild genom hela berättelsen. Alfons leker med många olika leksaker, bland annat en 

bil och en docka.  

”Ja, jag ska bara… klä Lisa också”, svarar Alfons och klär dockan 

(Bergström, 1975, s.5-6).  

I Lilla Anna och Långa Farbrorn på havet är det Långa Farbrorn som räddar båda 

karaktärerna från en nödsituation, eftersom han blåser båten tillbaka till land när 

vinden har avtagit.  

5.2.2 Aktiviteter i bilderboken, 2000-talet 

Aktiviteter som vi kan se i bilderboken Kenta och barbisarna är att pojkarna är vilda 

och leker krig medan flickorna är lugna och leker med barbiedockor (se Bild 3 och 

Bild 4). 

Då leker dom krig. Kenta fixar en pangare. – SKA JAG KNIVA DEJ MED 

LASERKNIVEN! skriker Anton (Lindenbaum, 2007).  

I Billy och Lotta på rymmen erbjuder sig Billy att putta kälken medan Lotta sitter i. 

- Lotta, jag har fått en idé, sa han. Om vi binder fast skidorna under hjulen 

på min röda bil så blir den en släde. Du kan sitta i och jag knuffar 

(Stenberg och Lepp, 2001).  

I samma bok får vi reda på att Billys mamma måste arbeta och att Billy då får leka 

ensam. Billy och Lotta hör från mammans arbetsrum hur hon slår på tangentbordet 

när hon arbetar vid datorn, hon bara skriver och skriver och märker då inte när Billy 

och Lotta rymmer.  

Vi har i bilderboken Så gör prinsessor sett hur flickan som är en prinsessa, slåss mot 

både rövare och läskiga drakar samt spelar ishockey då hon tacklar hårdast. I den här 

sagan räddar prinsessan även en prins. 

Och har prinsessor tur, kanske de råkar rädda en kung eller en snygg prins 

som de kan gifta sig med (Gustavsson, 2003).  

Fler aktiviteter som förekommer är när pojkarna i Kenta och barbisarna är med 

flickorna och de klär ut sig med sjalar och kjolar samt dansar omkring. Vi ser även 

att huvudkaraktären Kenta leker med barbiedockor.  

Vi har även studerat aktiviteter kring de vuxna manliga karaktärerna som finns med i 

bilderböckerna. Vi har sett att Kentas pappa förbereder väskan inför förskolan samt 

han är den som lämnar och hämtar Kenta på förskolan. I Billy och Lotta på rymmen 

beskrivs det att Lottas pappa kan snickra. 

- Kära lilla Lotta, hojtade hennes pappa. Var inte arg nu, jag ska snickra 

ett eget rum åt Lillebror (Stenberg och Lepp, 2001).   
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5.3 Rädda pojkar och modiga flickor 

Här redogör vi för hur karaktärerna beskrivs i våra valda bilderböcker. Vi har tittat 

närmare på deras sätt att uttrycka sig, deras egenskaper samt vilket humör de visar 

upp.  

5.3.1 Karaktärernas egenskaper, 1970-talet 

I bilderböckerna från 1970-talet beskrivs de vuxna manliga karaktärerna som 

omhändertagande, då de lagar mat till sina barn, städar eller tänker på säkerheten när 

de ska ut och segla.  

”Glöm inte flytvästen, Anna!” påminde Långa Farbrorn (Sandberg och 

Sandberg, 1971).  

I Emma dammsuger och i Lilla Anna och Långa Farbrorn på havet är Emma och 

Lilla Anna nyfikna och vill veta mer och undersöka saker. Lilla Anna undersöker vad 

som finns i havet genom ett periskop och Emma plockar isär en dammsugare för att 

se hur den är uppbyggd.  

Vi kan se hur Alfons pappa förmedlar olika känslor och egenskaper. När Alfons inte 

kommer till bordet för att äta sin frukost blir hans pappa arg.  

”Inga mer ska bara”, ropar pappa strängt. ”Kom genast nu!” (Bergström, 

1975, s. 13).  

Vi kan senare i boken se att Alfons pappa lugnar ner sig och visar en gladare sida. I 

slutet av boken skrattar både Alfons och hans pappa åt hur tokig den här morgonen 

blev.  

5.3.2 Karaktärernas egenskaper, 2000-talet 

I Så gör prinsessor ser man hur prinsessan räddar byar från rövare och en drake. Hon 

har ett svärd som hon använder för att skrämma bort inkräktare med (se Bild 5). 

Prinsessan beskrivs som listig då hon kan jaga bort både rövare och draken. 

 Men prinsessor lyckas alltid överlista dem till slut (Gustavsson, 2003). 

 

Bild 5 (Gustavsson, 2003).  

Ur samma bilderbok kan man se hur prinsessan är hjälpsam eftersom hon hjälper till 

att ge båtar namn och att inviga broar. I Billy och Lotta på rymmen kan vi se att Billy 

är hjälpsam och omtänksam mot Lotta. Han vill låna ut sina varma kläder och vill 

inte lämna henne ensam i skogen ifall det skulle hända henne något.  



21 

- Jag kan följa dej en bit på vägen, sa han. Men då måste vi klä på oss en 

massa. Du får låna vantar av mej. Och en halsduk (Stenberg och Lepp, 

2001).  

I Kenta och barbisarna beskrivs det att Kenta och hans pappa är bra på att spela 

fotboll. En annan dag leker Kenta med barbiedockor och klär ut sig, då vill han 

gömma sig för de andra pojkarna som är på förskolan. 

Kenta ser att killarna kommer. Nu kollar dom på honom och på alla kjolarna. 

Det är nog bäst att han går på toan (Lindenbaum, 2007).  

Vi kan i samma bilderbok se att pojkarna är stökiga under flera situationer under 

dagen på förskolan medan flickorna framställs som lugna. Till exempel under vilan 

då flickorna ligger stilla på sina madrasser medan pojkarna brottas med varandra.  

Lotta i Billy och Lotta på rymmen beskrivs som arg då hon inte vill dela rum med sin 

lillebror. Hon går genast hem till Billy för att berätta vad som hänt och hon visar 

både i text och bild att hon är arg  

Genom staketet kom Lotta och hon var verkligen arg. Hon var så ilsken att 

hon hoppade jämnfota [sic] i snön (Stenberg och Lepp, 2001).  

5.4 Osynliga flickor och framträdande pojkar  

Här redogör vi vilka karaktärer som får mest plats i de bilderböcker som 

undersökningen bygger på. Vi har studerat om det är en flicka eller pojke som har 

den drivande rollen i bilderbokens handling och som för historien vidare. 

5.4.1 Dominerande karaktärer, 1970-talet 

I våra valda bilderböcker från 1970-talet har både flickor och pojkar huvudrollen. I 

Lilla Anna och Långa Farbrorn på havet möter vi både Lilla Anna och Långa 

Farbrorn. I Emma dammsuger träffar vi Emma, hennes pappa och lillebror. Alfons 

och hans pappa är de karaktärer som förkommer i Raska på, Alfons Åberg. Vi kan se 

att både flickor och pojkar finns representerade men att det är flest manliga 

karaktärer som medverkar. I Raska på, Alfons Åberg kan man se att Alfons och han 

pappa lever själva. 

I bilderböcker från 1970-talet beskrivs endast Alfons och Emmas pappor och vi får 

ingen bild av var deras mammor är. Lilla Anna har varken mamma eller pappa i vår 

bilderbok utan umgås med Långa Farbrorn. Samtliga bilderböcker från 1970-talet 

saknar vuxna kvinnliga karaktärer.  

I Raska på, Alfons Åberg är det Alfons som dominerar och pappan som har en biroll i 

sagans handling. I Emma dammsuger har Emma huvudrollen och det är hon som hela 

tiden leder historien framåt genom att hälla ut dammsugar påsen och undersöka den 

eller suga upp lillebrors strumpa med dammsugaren. I Lilla Anna och Långa 

Farbrorn på havet agerar båda två framträdande roller där båda karaktärerna tar 

initiativ i olika händelseförlopp och hjälper varandra. 

Och Lilla Anna höll i rodret och Långa Farbrorn blåste hem Anna till 

bryggan där hennes lilla hund stod och väntade på henne (Sandberg och 

Sandberg, 1971).  
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5.4.2 Dominerande karaktärer, 2000-talet 

I våra bilderböcker från 2000-talet finns både flickor och pojkar representerade i 

huvudrollen. I Så gör prinsessor möter vi en prinsessa som träffar många olika 

karaktärer som medverkar i historien. Vi möter biroller i form av olika folksamlingar 

med både kvinnor och män samt rövare som bara är män. Vi möter även pojkar som 

spelar ishockey och en prins. I Kenta och barbisarna är Kenta huvudrollen och bor 

tillsammans med sin pappa. På förskolan arbetar fröken och där har Kenta sina tre 

killkompisar Åke, Nils och Anton. På förskolan går även flickorna Agnes, Gittan och 

Mira. På bilderna kan vi även se andra barn då de gör olika aktiviteter under dagen 

på förskolan. I Billy och Lotta på rymmen är både Billy och Lotta huvudroller. Billy 

bor med sin mamma och Lotta bor med sin mamma, pappa och lillebror.  

Vi kan se att både flickor och pojkar finns med i våra valda bilderböcker men i Så 

gör prinsessor är det mest manliga karaktärer beskrivna utöver huvudrollen som är 

en flicka. I Kenta och barbisarna och Billy och Lotta på rymmen finns ungefär lika 

många flickor och pojkar representerade. I våra bilderböcker från 2000-talet kan vi 

se både kvinnliga och manliga vuxna karaktärer.  

I 2000-talets bilderböcker kan vi se olika familjeförhållanden. I Kenta och 

barbisarna bor Kenta med sin pappa och vi får ingenting veta om hans mamma. I 

Billy och Lotta på rymmen får vi träffa Billys mamma men ingen pappa benämns. I 

Så gör prinsessor beskrivs varken prinsessans mamma eller pappa.  

I Kenta och barbisarna är det Kenta som dominerar och pappan samt hans kamrater 

på förskolan är biroller i sagans handling. I Så gör prinsessor har prinsessan själv 

huvudrollen och det är hon som genom sin modiga framtoning leder historien framåt. 

I Billy och Lotta på rymmen agerar båda två barnen framträdande roller och tar 

initiativ i olika händelseförlopp när de ska ge sig ut på äventyr.  

– Vet du vad, sa Billy, Ruffe är ju jättestark. Vi sätter fast linan runt hans 

axlar så får han dra oss! (Stenberg och Lepp, 2001).  

– Nej, sa Lotta. När man är på rymmen ska man ha ett bylte på en pinne 

(Stenberg och Lepp, 2001).  

5.5 Sammanfattning  

Vi kan i våra valda bilderböcker se att både flickor och pojkar samt kvinnor och män 

finns representerade men att de manliga karaktärerna är dominerande. Vad som 

skiljer 1970- från 2000-talet är att 1970-talets bilderböcker saknar vuxna kvinnliga 

karaktärer. I vårt resultat finns dock både flickor och pojkar från båda tidsperioderna 

som är ledande karaktärer, eftersom de tar initiativ och därmed leder handlingen. 

När vi studerar karaktärernas utseende kan vi se liknande kroppsformer då barnen 

under båda tidsperioderna inte utmärks som flickor eller pojkar. De vuxna 

karaktärerna har kroppsformer som förstärker om de är män eller kvinnor. Vi kan se 

att liknande färger används för att framställa flickor och pojkar både på 1970- och 

2000-talet. Flickorna tenderar att ha klarare färger i rött och rosa medan pojkarna bär 

mörka färger i brunt och blått. Vi har även sett exempel från båda tidsperioderna där 

färgskalorna är mer lika mellan flickor och pojkar där båda karaktärerna bär kläder i 

samma färgskala. Det som är bestående med klädesplaggen är att alla pojkar alltid 

bär tröja och byxor medan flickorna bär både klänningar eller byxor med tröja.  
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Det finns nyfikna flickor och pojkar i både 1970- och 2000-talets bilderböcker, då 

barnen vill undersöka nya saker eller ger sig ut på äventyr. Det som skiljer 1970- och 

2000-talets karaktärer är att flickorna under 1970-talet är lydiga och lugna medan 

flickorna på 2000-talet tillåts vara mer vilda och utmanande. Pojkarna i våra valda 

bilderböcker framställs på olika sätt, eftersom de besitter både lugna och vilda 

egenskaper vilket även visar sig i val av aktiviteter. I våra valda bilderböcker har vi 

även sett att flickor och pojkar i båda tidsperioderna visat ilska samt att de har varit 

hjälpsamma och omsorgstagande.  

 

 



24 

6 DISKUSSION 

Vi har genomfört en innehållsanalys på sex valda bilderböcker för att försöka nå 

fram till de frågeställningar som vår undersökning grundar sig på. Vi ville ta reda på 

hur karaktärerna framställs i våra valda bilderböcker för att sedan undersöka om 

samhällets rådande genusnormer gjort avtryck i bilderbokens framställning av 

karaktärerna. Vi ville även ta reda på om det finns några spår av förändring genom 

tiderna 1970- till 2000-talet.  

Vi har valt att benämna rubrikerna i diskussionen med våra valda frågeställningar.  

6.1 Hur karaktärerna framställs genom text och bild i de 

bilderböcker som undersökningen bygger på 

I vårt resultat kan vi övervägande se tydliga skillnader på flickor och pojkar med 

tanke på deras kläder och dess färger. Pojkarna har precis som Kåreland (2003) 

beskriver mörka och starka färger på sina kläder. Den genusnorm som Kåreland 

(2003) menar att pojkarna tillskrivs beroende på vilka färger de har på kläderna, är 

att de anses vara tuffa. I våra bilderböcker har vi fått olika uppfattningar kring 

karaktärerna, eftersom både Alfons och Billy har mörka färger på sina kläder men 

framstår som lugna pojkar. Det som motsvarar denna genusnorm är pojkarna i Kenta 

och barbisarna som har en hårdare framtoning i sitt beteende under större delen av 

sagan. De vuxna manliga karaktärerna motsvarar denna genusnorm och den förstärks 

även med skägg och mustasch samt att Kentas pappa är muskulös i sin kroppsform.  

Österlund (2008) belyser att flickor i bilderböcker ofta har mönstrade klänningar, 

vilket även stämmer överens med många av våra valda bilderböcker.  Lilla Anna, 

Prinsessan och flickorna i Kenta och barbisarna har rosa och röda färger på sina 

mönstrade kläder i randigt och blommigt. Emma och Lotta är exempel på flickor som 

skiljer sig från genusnormen eftersom deras typ av kläder och dess färger har 

liknande bildbeskrivningar som pojkarna. Utan textbeskrivning blir det svårt för oss 

att avgöra om dessa karaktärer är flickor eller pojkar. Denna framställning av flickor 

stämmer inte överens med Kårelands (2003) beskrivning om de ljusa färgerna som 

framhäver den kvinnliga sidan hos karaktärerna. En övervägande del av flickorna har 

längre hår och många av dem har det uppsatt i spännen eller i tofsar, vilket även 

stämmer in i Österlunds (2008) skildring om att flickor många gånger har håret 

uppsatt i rosett. Det finns dock ett undantag i en av våra valda bilderböcker där en av 

flickorna har samma korta längd på håret som pojkarna.  

Baker-Sperry och Grauerholz (2003) poängterar att skönhet i bilderböcker många 

gånger tillskrivs flickorna och där pojkarna ges andra egenskaper.  I våra 

bilderböcker som studerats kan vi se att flickorna på bild gestaltas som flickaktiga 

och söta men i texten finns det inga beskrivningar av deras utseende. Baker-Sperry 

och Grauerholz (2003) menar att pojkars utseende inte tilldelas någon större plats i 

bilderboken, men att prinsar ofta beskrivs som stiliga. Något som motsvarar denna 

genusnorm är en händelse i Så gör prinsessor då prinsessan räddar en snygg prins. 

Denna händelse bryter också mot genusnormen då det brukar vara den vackra 

prinsessan som blir räddad av den modiga prinsen.  

Vi kan dra slutsatsen om att flickor och pojkar tillskrivs olika egenskaper i våra valda 

bilderböcker. Enligt Kåreland (2003) framställs flickor ofta som lydiga, hjälpsamma 

och där de utför hushållssysslor, vilket stämmer överens med många av våra 

bilderböcker. Flickorna utför sysslor som att städa eller laga mat, de är även 
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hjälpsamma i olika situationer samt är ordentliga och lyssnar på vad fröken i 

förskolan säger. Men vi ser dock att dessa flickor även får utrymme till att bryta 

genusnormerna genom att tillskrivas egenskaper som liknar Kårelands (2003) 

beskrivning kring pojkarnas beteende, då de är busiga, självständiga och olydiga. 

Österlund (2008) skildrar dagens bilderböcker genom en mer nyanserad bild, där 

flickor kan bära rosa kläder och samtidigt vara modiga. Utifrån resultatet kan vi se 

denna nyanserade bild som Österlund (2008) belyser eftersom prinsessan i Så gör 

prinsessor ser ut som en prinsessa vanligtvis gör med både rosa klänning och 

guldkrona, men har mycket modiga egenskaper då hon slåss mot rövare och drakar. 

Något som också motsäger genusnormen är då prinsessan räddar en prins, eftersom 

det enligt Brule (2008) är vanligt att prinsar räddar prinsessor från faror i sagorna. En 

genusnorm som vi istället kan se i Lilla Anna och Långa Farbrorn på havet är då 

Långa Farbrorn räddar båda karaktärerna ur den nödsituation som de hamnat i.  

Brule (2008) menar att pojkar tenderar att bli uppmålade som intelligenta, starka och 

mäktiga, vilket vi kan se i våra valda bilderböcker när det gäller några karaktärer. 

Pojkarna i Kenta och barbisarna leker krig och är våldsamma mot andra barn på 

förskolan. Det har dock framkommit manliga karaktärer som är mer mjuka i sin 

framtoning då de är omhändertagande och hjälpsamma. Billy är den pojke som visar 

en snäll och omhändertagande sida, det skildras på många sätt att han bryr sig om sin 

vän Lotta. Kenta visar också på att han inte bara vill leka våldsamma lekar med 

pojkarna eftersom han vill leka med barbiedockor tillsammans med flickorna. När 

hans vänner ser detta blir Kenta först rädd och vågar inte visa pojkarna vad han leker 

med. Alfons framställs även som en lugn pojke vilket skildras i hans valda lekar i 

bilderboken. Att pojkarna många gånger framställs som busiga, olydiga och 

självständiga är något som Kåreland (2003) påpekar och som även beskrivs tydligt i 

bilderböckerna som vi undersökt. Samtliga pojkar beskrivs som självständiga 

eftersom de tar initiativ och är bestämda med vad de vill leka.  Pojkarna är även 

olydiga och motsäger de vuxna karaktärerna när de till exempel rymmer hemifrån 

samt inte lyssnar på vad fröken i förskolan säger till dem.   

Det faktum som Kåreland (2003) tar upp gällande pojkars dominans som huvudroller 

i de flesta bilderböcker stämmer inte överens i vårt urval eftersom vi valt både flickor 

och pojkar som huvudkaraktärer. Intressantare i vårt resultat blir att diskutera kring 

vem som dominerar i bilderbokens handling. Här menar Kåreland (2003) vidare att 

pojkarna tar mer plats i bilderböckerna genom att de får större handlingsutrymme. 

Flickorna ges mindre bärande roller och framställs som mindre starka karaktärer, de 

är många gånger placerade i hemmiljön där de hjälper till. I de bilderböcker vi valt 

att undersöka får både flickor och pojkar bärande roller i handlingen. När det endast 

är flickor eller pojkar i bilderboken får de självklart den dominerande rollen, men i 

de bilderböcker där både flickor och pojkar medverkar får alla handlingsutrymme. 

Lilla Anna och Långa Farbrorn är båda med och tar initiativ till handlingens 

händelseförlopp, vilket vi också kan se mellan Billy och Lotta eftersom båda 

karaktärerna är delaktiga i deras rymningsplan. Utifrån detta kan vi se att pojkarna 

aldrig bestämmer över flickorna i våra valda bilderböcker samt att både flickor och 

pojkar har bärande roller som för handlingen framåt. 

6.2 Hur samhällets rådande genusnormer syns i de 

bilderböcker som undersökningen bygger på 

För att förtydliga diskussionen kring denna frågeställning delar vi upp diskussionen i 

respektive tidsperiod.  
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6.2.1 1970-talet 

Isaksson (2007) skriver om kvinnorörelsen som växte fram i Sverige på 1970-talet. 

Kvinnorörelsen protesterade bland annat mot kvinnors huvudansvar för barn och 

hushåll. Lundqvist (2008) pekar även på att kvinnorna var underordnade och 

förväntades ta hand om hemmet. Detta kan vi se tydliga spår av i våra valda 

bilderböcker från 1970-talet då vi sett hur flickorna gör hushållssysslor genom att de 

förbereder matsäck samt hjälper till att städa. Vidare menar Olsson (2011) att 

familjens tankar kring jämställdhet kan påverka barnen tidigt i deras uppfostran. Det 

finns en tendens av att barnen i bilderböckerna påverkas av hur föräldrarna fördelar 

hushållsarbetet i hemmet. I våra valda bilderböcker från 1970-talet finns inga vuxna 

kvinnliga karaktärer beskrivna utan det är papporna som har ansvar för hemmet. Vi 

funderar därför kring om de vuxna kvinnliga karaktärernas frånvaro leder till att 

flickorna tar ett större ansvar i hemmet. Vi kan se att barnen i bilderböckerna 

inspireras av föräldrarnas sysslor men att det inte är mammorna utan istället är 

papporna som de påverkas av. Lundqvist (2008) lyfter fram att det under 1970-talet 

fördes debatter kring männens ansvar för barnens uppfostran och hushållet. Olsson 

(2011) beskriver hur männens ansvarsområden inom familjen och hemmet behövde 

utökas. De manliga karaktärerna i bilderböckerna visar också på att de har större 

inflytande inom hemmet då de tar hand om barnen samt utför hushållssysslor.  

Nilsson (2008) påpekar att det under 1970-talet var män som var dominerande inom 

politiken där de hade tolkningsföreträde före kvinnorna. Detta kan även kopplas till 

Kårelands (2003) tankar kring att pojkar dominerar inom bilderböcker. I vår 

undersökning kring 1970-talets bilderböcker har vi inte märkt någon större skillnad 

mellan flickor och pojkars utrymme i handlingen. Både flickor och pojkar får 

tillfällen att bestämma lika mycket, vilket gör att alla leder berättelsen framåt. Det 

blir annorlunda när endast en flicka eller pojke har huvudrollen i bilderboken då de 

själva har den dominerande rollen.  

Persson (2008) skriver att kvinnorna på 1970-talet fick större plats inom arbetslivet 

och möjligheter till egen inkomst. I bilderböckerna från 1970-talet finns inga vuxna 

kvinnliga karaktärer beskrivna, vilket gör att vi inte kan avgöra hur deras 

arbetssituation ser ut. Vi får inte reda på någon av de manliga karaktärernas arbete 

men kan tyda att Alfons pappa ska till arbetet efterson Alfons ska till förskolan. Vi 

kan dra slutsatsen att bilderböckernas författare under 1970-talet inte lagt någon vikt 

vid karaktärernas arbete. Det blir i vårt resultat mer intressant att diskutera kring 

2000-talets bilderböcker och karaktärernas arbetssituationer.   

6.2.2 2000-talet 

Vi har i en bilderbok från 2000-talet sett att den genusnorm som Hjalmarsson (2009) 

beskriver kring att kvinnoyrken är omsorgsrelaterade medan mansyrken är tekniskt 

inriktade är motsvarad. Här beskrivs hur Lottas pappa är duktig på att snickra när han 

själv berättar att han ska bygga ett nytt rum åt Lottas lillebror. I samma bilderbok kan 

vi se att genusnormen istället bryts eftersom Billys mamma arbetar framför sin dator. 

Här tydliggörs att både kvinnor och män kan ha tekniska yrken. Hjalmarsson (2009) 

skriver vidare att det är flest kvinnliga lärare som arbetar med yngre barn vilket 

innefattar att man är omsorgsfull. I en av våra bilderböcker presenteras en kvinnlig 

förskollärare, vilket stämmer tydligt överens med den genusnorm som Hjalmarsson 

(2009) beskriver. 
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I våra valda bilderböcker från 2000-talet har vi sett hur både mammor och pappor tar 

ansvar för barnen, arbetet och hemmet. Detta stämmer väl överens med den bild som 

Fagrell (2000) beskriver, då det i dagens samhälle anses vara både mannen och 

kvinnas uppgift att sköta hemmet samt uppfostra barnen. Lundqvist (2008) menar att 

den familjesyn som finns förmedlar vad som är kvinnligt respektive manligt inom 

hemmet. I 2000-talets bilderböcker finns exempel på både ensamstående mammor 

och pappor då vi aldrig får bekanta oss med deras respektive. Vi kan tydligt se att 

både mammor och pappor ges utrymme till att ta det största ansvaret för barn och 

hem. Olsson (2011) poängterar att barn tidigt påverkas av sina föräldrars syn på 

jämställdhet inom familjen. I våra bilderböcker från 2000-talet blir det påtagligt att 

barnen har olika familjesituationer där både mammor eller pappor beskrivs som 

trygga förebilder.  

Hagemann (2002) menar att det på 2000-talet fortfarande finns dilemman kring 

jämställdhet som är viktiga att debattera. Nilsson (2008) beskriver dock att kvinnor 

inom politiken fått ett större handlingsutrymme och är mer inkluderade. Resultatet 

från våra bilderböcker från 2000-talet visar på både starka flickor och pojkar som är 

jämlika i handlingen. Vi har fått se exempel på starka flickor som är modiga och på 

många sätt bryter de traditionella genusnormerna. Flickorna vågar ta plats och utför 

handlingar som tidigare tillskrevs de manliga karaktärerna. 

6.3 Hur relationen ser ut mellan 1970- och 2000-talets 

bilderböcker som undersökningen bygger på 

Alnebratt (2009) skriver om genusforskningen och hur den startade i Sverige på 

1970-talet för att samla nya perspektiv till jämställdhet i samhället. Perspektiv kring 

kvinnors livssituation som enligt Isaksson (2007) innebar att kvinnor och män skulle 

ha samma möjligheter och rättigheter.  Olsson (2011) poängterar att 1970-talets 

jämställdhetsdebatt tillsammans med genusforskningen lett till att det idag 

fortfarande förs diskussioner kring män och kvinnors lika rätt i samhället. I våra 

valda bilderböcker från 1970-talet kan vi se hur papporna tar ansvar för barn och 

hem, vilket också stämmer med de tankar som enligt Lundqvist (2008) debatterades 

under just 1970-talet. Dessa tankar lever kvar i 2000-talets bilderböcker där vi kan se 

ansvarsfulla pappor som är närvarande för barnen. I 2000-talets bilderböcker kan vi 

även se hur en mamma är upptagen i sitt arbete, vilket kan tänkas vara en förändring 

som kommit ur den jämställdhetsdebatt som verkade under 1970-talet och framåt.  

En annan förändring vi har sett i bilderböckerna genom tidsperioderna är precis som 

Österlund (2008) beskriver att flickorna i 2000-talets böcker framställs som modiga 

och tuffa. Flickorna är fortfarande klädda i rosa klänningar, men besitter andra 

egenskaper än de flickorna som framställs i 1970-talets bilderböcker. Dessa flickor 

gestaltas mer nyfikna på ett stillsamt sätt och gör sysslor som är verklighetsbaserade. 

Detta kan vi koppla till det Lundqvist (2008) skriver om att kvinnorna på 1970-talet 

förväntades ta hand om hushållet. Jämställdhetsdebatten som pågick under 1970-talet 

och framåt har påverkat samhället och vi kan även se att våra bilderböcker från 2000-

talet fått andra genusnormer. Likt det som Baker-Sperry och Grauerholz (2003) 

påpekar gällande att flickor fortfarande framställs som flickaktiga, men att deras 

egenskaper får ett större utrymme.  

Österlund (2008) menar att pojkarna i dagens bilderböcker tillåts vara känslosamma 

samtidigt som de är tuffa. Kenta lyfter vi fram som ett tydligt exempel på detta 

eftersom han både leker vilda lekar med pojkarna samtidigt som han framställs som 
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ängslig och orolig för vad vännerna ska tycka om honom när han leker med 

barbiedockor. Men vi kan ana detta i en bilderbok redan på 1970-talet, eftersom 

Alfons framställs som lugn men som ändå utför aktiviteter som anses tillhöra det 

manliga könet.  

Vi kan se likheter i bilderböckerna som undersökningen bygger på eftersom de flesta 

skildrar vardagssituationer. Kåreland och Werkmäster (1985) skriver att det var på 

1970-talet som bilderböckerna kom att börja skildra vardagssituationer där 

verkligheten skulle beskrivas. I de bilderböckerna som är skrivna på 1970-talet kan 

vi se hur karaktärerna dammsuger, lagar mat och förbereder inför utflykten. Nilsson 

(1985) lyfter fram att barnboksförfattarna under 1970-talet skapade nya kvinno- och 

mansroller i och med de nya tankarna kring jämställdhet. I bilderböckerna från 1970-

talet finns inga vuxna kvinnliga karaktärer utan de vuxna mannliga bipersonerna 

dominerar. Alla böckerna har verklighetstrogna händelser som speglar hur vardagen 

ser ut för barnen och bipersonerna. Något som vi även kan se lever vidare i 2000-

talets bilderböcker, där barnen leker i förskolan, gör matsäck eller föräldrarna 

arbetar. Under båda tidsperioderna kan vi se hur författarna vill skildra 

verkligenheten och de situationer som kan uppstå i verkliga livet. 

6.4 Sammanfattande slutsats 

Något som vi avslutningsvis har funderat över när vi studerat våra bilderböcker från 

1970- och 2000-talet är att det sker ett ökat sampel i 2000-talets bilderböcker. I 

böckerna från 2000-talet är det mer karaktärer medverkande i berättelsen, både 

flickor och pojkar. Persson (2008) skriver att det inom skolan skedde en 

sammanslagning av flickor och pojkar år 1962. Broman (2002) lyfter fram att 

begreppet jämställdhet första gången förekom i 1969 års läroplan för skolan. Vi 

tänker att tankarna fortfarande var nya kring sammanslagning mellan flickor och 

pojkar, vilket även speglas i de bilderböcker som undersökningen bygger på. Barnen 

i bilderböckerna från 1970-talet är själva och leker inte med några andra barn, utan 

samspelar istället med en vuxen biperson. I både Lpfö 98 och Lgr 11 finns tydliga 

mål och riktlinjer för hur flickor och pojkar ska bemötas jämställt 

(Utbildningsdepartementet, 2010; Utbildningsdepartementet, 2011). Broman (2002) 

menar även att förskolan och grundskolan är platser där det sker mycket samspel 

mellan flickor och pojkar. Vi kan i bilderböckerna från 2000-talet se hur karaktärerna 

är flera samt att de samspelar mer med varandra. Billy och Lotta leker tillsammans 

och så även Kenta och hans förskolekamrater. Det blir tydligt att det är tillåtet att 

flickor och pojkar kan leka tillsammans med varandra.  

6.5 Förslag till fortsatt forskning 

Under vårt arbete med studien har tankar väckts kring vilka genusnormer som lever 

kvar i bilderböckerna. De bilderböcker vi har valt från 1970-talet läses fortfarande i 

förskoleverksamheten och ges hela tiden ut i nytryck. Våra tankar blir då om man 

kan säga att 1970-talets genusnormer år 2011 fortfarande lever kvar? Framställningar 

kring våra karaktärer i bilderböckerna från 1970-talet är fortfarande aktuella och 

förekommer tillsammans med 2000-talets nyanserade karaktärer.  Intressant blir då 

att ta reda på om 1970-talets bilderböcker är populära idag eftersom de var 

nytänkande på sin tid? Vad det är som avgör vilka bilderböcker som lever kvar och 

varför de fortfarande är populära och läses i förskoleverksamheten? 
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Tack 

Avslutningsvis vill vi tacka vår handledare Kristina Kakoulidou som tålmodigt 

besvarat våra frågor och handlett oss framåt under arbetets gång. Ett givande 

samarbete som gjort att vi under processen gång utvecklat nya kunskaper. Vi vill 

även tacka Kalmar Stadsbibliotek som guidat oss bland bilderböckerna samt hjälpt 

till i arbetet med urvalet när vi sökt statistik över bilderböcker.  
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BILAGA 1 

Analysfrågor: 

Vad får man för första intryck av bilderbokens handling och karaktärer från titeln 

och bokens framsida? 

Är huvudpersonen/huvudpersonerna i bilderboken flicka eller pojke? 

Vilken ålder har huvudpersonen/huvudpersonerna? 

I vilken miljö vistas karaktärerna?  

Används några överförtydligande medel, så som i ord eller bild, för att framhäva om 

huvudpersonen/huvudpersonerna är flicka eller pojke? Undersök: kroppsform, kläder 

och färger samt frisyrer. 

Har bilderboken några bipersoner och i så fall, är de flickor eller pojkar? På vilket 

sätt framhävs det i ord och bild? Undersök: kroppsform, kläder och färger samt 

frisyrer. 

Vilken ålder har bipersonerna? 

Finns det några beteenden hos personerna i bilderboken som motsvarar 

genusnormen, hur framställs de egenskaperna i ord och bild? 

Finns det några beteenden hos personerna i bilderboken som inte stämmer överens 

med genusnormen, hur framställs de egenskaperna i ord och bild? 

Finns det några sysslor eller händelser som motsvarar genusnormen, hur framställs 

de aktiviteterna i ord och bild? 

Finns det några sysslor eller händelser som inte stämmer överens med genusnormen, 

hur framställs de aktiviteterna i ord och bild? 

Beskrivs karaktärerna så att man får en tydlig uppfattning om vilka de är? 

Dominerar flickor eller pojkar i bilderboken, vilka får mest utrymme i text och bild? 

 

 

 

 


