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Abstract  
The purpose of this essay was to study women’s and men’s place in the room, the public room 

or the private room, in the five best sold picture books written by Astrid Lindgren and the 

analysis was done with a feministic perspective. A lot of children read Astrid Lindgren’s 

picture books and therefore this might influence what’s female and masculine. The five best 

sold picture books written by Astrid Lindgren is: 1) Känner du Pippi Långstrump 2) Den där 

Emil 3)Visst kan Lotta cykla 4) Nils Karlsson-Pyssling flyttar in 5) Kajsa Kavat hjälper 

mormor. The women and the men on the pictures in these books was analysed through the 

categories “female” “masculine” or “neutral”. In the essay there are quotes from each book in 

order to show the reader what the characters in each book were doing and how they did it. 

Feminism developed during the late 1900
th
 century to the year 1920 as well as during the 

1960s and the 1970s. Feministic geographers want to approve the life of women and they 

focus on gender. Gender is the cultural differences between women and men. Every 

individual is born with a biological sex, either female or male, and through this biological sex 

feminine and masculine is developed. Masculine is not necessary connected with a man’s 

body, masculine could be connected to a women’s body as well, likewise when it comes to 

feminine. This is the case with Pippi Långstrump, she has the biological female sex but in the 

picture book she’s more masculine than feminine. Therefore, this book is the only book of 

these five picture books where the woman is out of the ordinary women’s standard. The 

women in the picture books Kajsa Kavat hjälper mormor, Den Där Emil and Visst kan Lotta 

cykla are working inside the home, in the private room, while the men in these books are 

working in the public room. The women in these books are doing typical female chores such 

as cooking, cleaning and taking care of old people and kids. In Nils Karlsson-Pyssling flyttar 

in the woman is working outside the house together with her husband in order to support her 

family. But this woman is never seen in one of the pictures in the book but she is mentioned 

in the text.   
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Inledning  
Feminismen växte fram under två tidsperioder den första perioden var från andra hälften av 

1800-talet till cirka år 1920 och den andra perioden var på 1960-1970talen (Gemzöe 2004). 

Feministiska geografer förstår världen genom att människor är män eller kvinnor (Schough 

2002) och kvinnor var fångar i det privata rummet (Johansson 2000) fram till 1960-talet då 

deras förvärvsarbete ökade (Gren, Hallin och Molina 2000). Husmodersepoken, som varade 

från 1940-talet fram till slutet av 1960-talet, samt den förändring som skedde under 1960-talet 

och framåt kommer att studeras i denna uppsats utifrån Astrid Lindgrens fem bäst sålda 

bilderböcker. Studien kommer att innefatta var män respektive kvinnor placeras på bilderna, i 

vilket rum, samt vad de utför för sysslor på bilderna. Föreställningarna om vad som anses vara 

kvinnligt respektive manligt kommer också att analyseras med hjälp av bilderböckerna. Astrid 

Lindgren har sålt cirka 145 miljoner böcker världen över (www.astridlindgren.se). Böckerna 

läses av många barn och troligtvis påverkar detta vad som anses vara kvinnligt och manligt 

och därför valdes just Astrid Lindgrens bilderböcker.  

 

Syfte och problemformulering 
 

Astrid Lindgrens bilderböcker är väldigt populära och detta medför att de läses av många barn 

samt att vuxna läser dessa böcker för många barn. När barn läser bilderböcker tittar de på 

bilderna och bilderna kan påverka vad barnen anser är kvinnligt och manligt. Därför är det av 

värde att undersöka Astrid Lindgrens bilderböcker. Syftet med studien är att undersöka 

kvinnors och mäns plats i rummet genom att analysera de fem bäst sålda bilderböckerna 

skrivna av Astrid Lindgren och analysen görs utifrån ett feministiskt perspektiv. För att få 

svar på syftet kommer följande frågeställningar att besvaras i arbetet:  

 

- Vad innebär det offentliga rummet samt det privata rummet och i vilket rum befinner sig 

männen och kvinnorna i de fem bäst sålda bilderböckerna av Astrid Lindgren?   

- Vad innebär begreppet genus och hur skildras kvinnor och män i de utvalda böckerna av 

Astrid Lindgren?   
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Metod 

Kvantitativ och Kvalitativ metod 
Enligt Bryman (2009) handlar kvantitativt och kvalitativt om att klassificera olika metoder 

inom den samhällsvetenskapliga forskningen. Kvantitativ forskning innebär att numerisk data 

insamlas. Kvalitativ forskning fokuserar mer på ord än på siffror (Bryman 2009). I min studie 

har jag valt att blanda en kvantitativ metod med en kvalitativ metod. Detta innebär att jag har 

analyserat bilderna i Astrid Lindgrens barnböcker och samlat in numerisk data, det vill säga 

vad kvinnorna respektive männen gör på bilderna, samt om de befinner sig i det offentliga 

eller det privata rummet. Jag har sedan valt att ta med olika citat från samtliga böcker som 

visar hur centralfigurerna i böckerna utför manliga eller kvinnliga sysslor. Citat tas med för 

att läsaren ska få en djupare förståelse om hur kvinnor och män skildras i böckerna.  Detta kan 

kopplas till en kvalitativ metod eftersom fokus ligger på ord, detta för att kunna beskriva så att 

läsaren förstår.   

 

Urval och avgränsingar 
Problemställningen samt syftet bestämmer studiens urval. Urvalet blir de enheter som 

studeras och tillsammans kallas alla enheter för population (Grønmo 2006). Eftersom syftet 

med denna studie är att undersöka kvinnors och mäns plats i rummet genom att analysera de 

fem bäst sålda bilderböckerna skrivna av Astrid Lindgren, är urvalet just de fem bäst sålda 

bilderböckerna av Astrid Lindgren. Dessa böcker är:  

1. Känner du Pippi Långstrump 

2. Den där Emil 

3. Visst kan Lotta cykla 

4. Nils Karlsson-Pyssling flyttar in 

5. Kajsa Kavat hjälper mormor 

(Blom 14/12 2011) 

Dessa fem bilderböcker är studiens population och en populationsstudie innefattar alla enheter 

i populationen. Grønmo (2006) menar att ibland är populationen så pass liten att det går att 

studera samtliga enheter. Populationsstudier som innefattar en hel population kan inte 

resultatet generaliseras (Grønmo 2006). Detta kan kopplas till min studie eftersom fem 

bilderböcker har studerats och analyserats. Utifrån dessa fem böcker och studiens syfte har tre 

kategorier skapats: Kvinnligt, manligt och neutralt. Centralfigurerna i böckerna har studerats 

utifrån dessa kategorier, det vill säga, om de utför en kvinnlig, manlig eller neutral syssla. 
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Centralfigurerna är de figurer som namnges i texten och som återkommer i böckerna.  Jag har 

även studerat om centralfigurerna befinner sig i det offentliga eller i det privata rummet. 

Tabeller har sedan utformats för varje centralfigur i samtliga böcker. En del bilder i dessa 

böcker har valts bort och inte medtagits i studien. De bilder som valdes bort föreställde bland 

annat djur och mat och dessa var inte intressanta utifrån studiens syfte samt frågeställningar. I 

empirin är det endast några bilder som det står en förklaring till och detta beror på att inte alla 

bilder ansågs behöva förklaras varför de hamnade under en viss kategori. De bilder som 

innehöll figurer som inte är centralfigurer var tvungna att förklaras på grund av detta, att de 

inte är centralfigurer. En del bilder behövde förklaras ytterligare och detta för att läsaren 

skulle få en större förståelse för i vilket rum karaktärerna befinner sig i på bilderna samt förstå 

vad karaktärerna gör på bilderna. Bilderna kan inte medtas i studien på grund av 

upphovsrättliga skäl. Eftersom bilderna inte är med kan få konsekvenser för läsaren genom att 

läsarens förståelse inte blir lika djupgående.  

 

Bildanalys och Forskarens roll  
Enligt Borgersen och Ellingsen (1994) kan människor titta på ett bilduttryck och hitta ett 

budskap samt en mening. Då människor ser en bild på detta vis kan bilden ses som en typ av 

text som framställs med hjälp av bildspråk. När en person ser en bild och ”läser av den” 

uppstår den visuella kommunikationsprocessen som består av: 1) Bildskapare 2) Bildspråkligt 

uttryck 3) Bildläsare. Borgersen och Ellingsen (1994) menar att en bildanalys är att försöka 

avläsa bilderna som bildspråkliga meddelanden samt att bildläsaren måste anstränga sig för att 

läsa av bilden för att få ett budskap eller en mening (Borgersen och Ellingsen 1994). I min 

undersökning är det jag som är bildläsaren och när jag har analyserat bilderna i de fem bäst 

sålda bilderböckerna av Astrid Lindgren har jag inte bara tittat på bilderna, utan jag har 

kopplat det centralfigurerna gör till en kvinnlig, en manlig eller en neutral syssla. När en 

bildanalys sker har bildläsarens tankar och känslor stor påverkan på analysen. Bildanalysen 

påverkas av bildläsarens personlighet, åsikter samt uppfattningar (Borgersen och Ellingsen 

1994). Jag är en vit kvinna och min personlighet, mina uppfattningar samt åsikter kan ha 

påverkat denna studies resultat. Detta innebär att mina livserfarenheter kan ha påverkat vad 

jag såg på bilderna som analyserades samt att min kultur kan ha påverkat vad jag såg på 

bilderna. Det är positivt att jag och författarinnan till bilderböckerna är från samma land, dock 

har landet förändrats från den tidsperiod då böckerna skrevs till nutid. Författarinnan och jag 

är inte uppvuxna under samma årtionden vilket medför att det jag såg och analyserade kanske 



7 

 

inte skulle vara det hon såg på bilderna. Men faktum kvarstår dock, jag är en vit kvinna och 

min personlighet, mina uppfattningar samt åsikter kan ha påverkat studiens resultat.  

 

Reliabilitet och Validitet 
Reliabilitet är hur pålitligt det datamaterial som har använts till undersökningen är. Denna 

pålitlighet kan prövas genom att datasamlingen sker på ett annorlunda sätt fast resultatet blir 

detsamma. (Grønmo 2006). Detta stämmer inte överrens med min studie eftersom alla 

individer tolkar bilder på olika sätt. I denna studie är det jag som har tolkat bilderna och 

resultat påverkades av min tolkning. Om de fem bäst sålda böckerna skulle ändras i framtiden 

skulle resultatet också bli annorlunda än denna studies resultat. Validitet innebär 

datamaterialets giltighet i förhållande till studiens problemställningar. Detta innebär att om 

datainsamlingen är uppgifter som är väsentliga för problemställningarna är validiteten hög 

(Grønmo 2006). Detta kan kopplas till min studie eftersom min datainsamling har varit att 

undersöka vad centralfigurerna gör på bilderna i böckerna och detta hänger samman med 

undersökningens syfte och frågeställningar.  

 

Material och källkritik 
I min undersökning har jag använt mig utav relevant facklitteratur samt bilderböcker. Jag har 

använt litteratur om feminism samt genus för att skriva teoridelen och till empirin har fem 

utav Astrid Lindgrens bilderböcker använts. Grønmo (2006) har fyra olika kriterier då det 

gäller källkritiska bedömningar och dessa har jag använt mig utav. Tillgänglighet, relevans, 

autenticitet och trovärdighet är dessa fyra kategorier (Grønmo 2006). Till teorin har jag 

använt litteratur om feminism och genus och denna litteratur var både tillgänglig, relevant, 

autentisk och trovärdig. Med tillgänglighet menas om de källor som är intressanta för studien 

är tillgängliga eller inte. I mitt fall var det det eftersom jag har använt mig utav facklitteratur. 

Litteraturen var även relevant för min undersökning eftersom den handlade om feminism samt 

genus och det var detta jag behövde förklara för att få svar på mitt syfte samt mina 

frågeställningar. Autenticitet innebär vem som är författaren till informationen som har 

använts till studien och trovärdigheten innebär om det går att lita på denna information eller ej 

(Grønmo 2006). Båda dessa kategorier uppfylls i min studie i och med att den litteratur som 

har använts är skriven av erkända författare. Även till empiridelen har jag utgått ifrån dessa 

fyra källkritiska bedömningar. Till empirin har det fokuserats på de fem bäst sålda 

bilderböckerna av Astrid Lindgren. Dessa bilderböcker anses vara både autentiska och 
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trovärdiga eftersom det är originalen som har analyserats. Böckerna var även relevanta 

eftersom de behövde analyseras för att få svar på syftet samt frågeställningarna och de var 

även tillgängliga eftersom alla fem böcker gick att låna på Kalmars Stadsbibliotek.   

 

Feminism 
Feministiska idéer kan inte förklaras som direkta linjer av utveckling utan benämns istället 

som en växande process (Bryson 2003). Enligt Gemzöe växte feminismen fram under två 

tidsperioder. Under andra hälften av 1800-talet till cirka år 1920 växte första vågen av 

feminismen fram och den andra vågen av feminismen växte fram under 1960-1970talet. När 

feminismen växte fram uppkom olika typer av feminism, liberalfeminism uppkom under 

första vågen medan radikalfeminism uppstod under den andra vågen (Gemzöe 2004). Enligt 

Schough beskriver feministiska geografer världen genom att människor är män och kvinnor. 

Schough skriver vidare att bland annat patriarkatsteori samt genussystemsteori har påverkat 

svensk feministisk kulturgeografi (Schough 2002). Feministiska geografer vill förbättra 

kvinnors liv genom att förstå ursprunget till samt dynamiken om kvinnoförtryck. Feministiska 

geografer vill göra detta genom att sammanställa metoder då det gäller att göra motstånd till 

kvinnoförtryck och genom att göra detta har feministisk geografi gång på gång bevisat att den 

är en källa för nytänkande inom kulturgeografin. Inom geografin låg det fokus på produktion 

och inte reproduktion. Detta innebar att vetenskapsmän som ville studera bland annat 

familjelivet var tvungna att göra detta med sociologiska utgångspunkter och inte geografiska 

(Dixon och Jones 2011). England (2011) menar att feministisk geografi är mångsidig och 

konkurrensartig på grund av att det finns tvister samt förhandlingar men också äventyrande 

när det gäller framställningen av feministisk geografi samt hur den utövas (England 2011).  

Feminismen har haft ett viktigt teoretiskt inflytande på det sätt som geografer utför studier 

eftersom det blir både en social och en psykisk process eftersom forskaren får en djupare och 

närmre relation till studieobjektet på grund av detta. Detta innebär att feminismen har hjälpt 

till att utveckla de undersökningsmetoder som används inom geografisk forskning. Enligt 

Dixon och Jones (2011) kan inte feminismen sammanfattas inom teoretiska ramar det är 

därför feministisk geografi ibland kallas för feministiska geografier. Den mansdominerade 

kulturen i det akademiska samhället bidrog negativt till kvinnors närvaro inom detta område. 

Manliga geografer arbetade mot att kvinnliga geografer skulle få utföra individuella 

fältarbeten och denna kamp pågick in på 1950-talet. Feministiska geografer fokuserar enligt 

Dixon och Jones (2011) mindre på de objekt som ingår i kategorier utan de fokuserar istället 
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på hur dessa kategorier har uppkommit från första början. Detta medför att feministiska 

geografer får en utvecklad relation till det som undersöks istället för en diskret förståelse. Ett 

exempel till att få djupare förståelse är bland annat att feministisk geografi gör om frågan 

”vart sker arbetet” till ”vem arbetar här”. Feministiska geografer har även studerat 

styrelsesystem och detta innebär kvinnors och barns underkastelse. Hur kunskapsteorin om 

kön uppkom har varit ett studieobjekt inom den feministiska geografiska forskningen. 

Feministisk geografi har utvecklat nya riktningar av forskning inom geografin och detta har 

gjorts genom att introducera könsskillnader på alla sätt till geografiska koncept. Feministiska 

geografer som arbetar med teorier då det gäller social konstruktion av kön är bland annat 

intresserade av sätten som till exempel man/kvinna och manligt/kvinnligt uppenbaras vid 

speciella tillfällen och på specifika platser. Feministiska geografer studerar platser där 

kunskap om kön är tydlig till exempel i skolor samt i media. En alternativ feministisk 

kunskapsteori har utvecklats av feministiska geografer och denna teori utvecklade det som 

geografin accepterade som objekt som kan analyseras. Innan var dessa objekt regioner, platser 

och landskap men nu kan även andra objekt analyseras, till exempel kroppen.  Enligt Dixon 

och Jones (2011) har feministiska geografer ändrat synen på vad som är undersökningsobjekt 

eftersom vardagliga sociala aktiviteter, såsom att ta hand om en familj, kan studeras. Tidigare 

har mäns aktiviteter varit det centrala att studera inom geografi. Ett flertal feministiska 

geografer har betonat att det har fokuserats på traditionella manliga aktiviteter och dessa 

aktiviteter har resulterat i att kvinnorna hamnade i utkanten av samhället. Idag smälter 

feministiska strömningar samman med alla utav kulturgeografins områden. Feministisk 

geografi utmanade den traditionella geografins inriktning när det gäller utveckling, landskap 

och miljö. Feministisk geografi bidrog därmed till vad som menas vara den nya regionala, 

kulturella och ekonomiska geografin (Dixon och Jones 2011). Enligt Gren och Hallin uppkom 

feministiska perspektiv inom kulturgeografin under 1970-talet. Människor gestaltades som 

könlösa individer utifrån sociala kategorier såsom till exempel klass och ålder och det var just 

detta som feministiska kulturgeografer gjorde motstånd till. Genus är den sociala kategorin 

som är i fokus inom feministisk geografi. Teoretiska perspektiv inom feministisk geografi 

utvecklades under 1990-talet och detta innebar i sin tur att konstruktionerna av genus beskrevs 

och ändrades. Det har funnits och det finns fortfarande ojämlikheter mellan män och kvinnor 

då det gäller maktrelationer och detta är den utgångspunkt som det fokuseras på inom 

feministisk teori (Gren och Hallin 2003).  
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Enligt Gemzöe (2004) är kvinnor förtrycka just eftersom de är kvinnor och feminismen vill att 

detta förtryck ska upphöra och att jämlikhet ska råda mellan de båda könen och 

kvinnoförtrycket finns inom ett flertal samhällsområden. Hon skriver att inom politiska 

områden samt ekonomiska områden har kvinnor mindre makt och lägre lön än män. Inom 

familjen genomför småbarnsmammor dubbelt så mycket obetalt hemarbete än vad 

småbarnspappor gör. Detta gör att vissa menar att kvinnor inte är förtryckta och maktlösa 

eftersom kvinnor har mycket makt över barnen och hemmet. I vissa situationer kan kvinnor 

ha makt och detta är inget som feminismen motsäger sig, feminismen påstår däremot att 

kvinnor har mindre makt än män i allmänhet. Detta innebär att kvinnor har makt som enskilda 

individer inom hemmet men när de kommer ut i det offentliga rummet får de mindre makt än 

män eftersom de har lägre lön och i regel sämre arbete. Enligt Gemzöe (2004) finns det olika 

sfärer i Sverige som innefattar ojämlikhet mellan könen bland annat Familjesfären där 

arbetsfördelningen mellan könen är ojämn eftersom kvinnor gör det mesta av hushållsarbetet 

samt att de sköter om barnen (Gemzöe 2004). 

 

Liberalfeminism 
Kampen om att kvinnor ska få lika rättigheter som män är det centrala inom 

liberalfeminismen. Liberalfeminismen har liberalismens teori som utgångspunkt och denna 

teori växte fram i slutet av 1700-talet och under 1800-talet. Liberalismen ställde frågan om 

människors lika värde och förnuftstron karaktäriserar den liberaliska tanketraditionen. 

Kvinnors lägre position i samhället anses vara ett resultat av att kvinnor tidigare inte har haft 

politiska och lagliga rättigheter. Detta har inneburit att kvinnor inte kan befinna sig i 

arbetslivet på samma villkor som män och det har i sin tur resulterat i att kvinnor har arbetat 

inom hemmet. Första vågens feminism kallas för liberalfeministisk eftersom det 

liberalfeministiska resonemanget hade stort inflytande på kvinnors strid om att delta inom det 

offentliga och politiska rummet (Gemzöe 2004). 

 

Kvinnor och män är lika menar liberalfeminismen eftersom de båda könen delar en mänsklig 

natur och denna natur karaktäriseras av förnuftskapaciteten. Likheten mellan de båda könen 

då det gäller förnuftskapacitet menar liberalfeminismen är det som står till grund för lika 

statliga rättigheter. Detta innebär att inom liberalfeminismen finns det inget som kallas 

kvinnlig natur respektive manlig natur utan det talas om den mänskliga naturen och denna har 

inget kön (Gemzöe 2004).  
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Radikalfeminism 
Radikalfeminismen uppkom genom den radikala kvinnorörelsen som skapades under 1960-

talet i USA, Europa och Australien. Radikalfeminismen menar att kvinnor är förtryckta just på 

grund av att de är kvinnor och denna strömning av feminism fokuserar på kvinnors egna 

erfarenheter. Radikalfeministisk teori är formad av och för kvinnor och teorin innefattar 

kvinnors position i världen. Radikalfeminism fokuserar bland annat på förtryck av kvinnor 

inom familjen och det är detta som skiljer denna strömning av feminism från 

liberalfeminismen eftersom liberalfeminismen fokuserar på det offentliga rummet. I egenskap 

av att vara kvinna blir alla kvinnor förtrycka menar radikalfeminismen och detta bidrar till en 

naturlig bas för att kvinnor ska arbeta ihop mot detta förtryck samt mot patriarkatet. 

Patriarkatet innebär ett statligt system och inom detta system dominerar män över kvinnor. 

Enligt radikalfeminismen har män positiva förmåner på grund av detta patriarkat som vi lever 

i eftersom män får makt över kvinnor. Kate Millett introducerade begreppet patriarkatet under 

1970-talet. Hon menade att förhållandet könen emellan är byggt på makt och detta 

maktförhållande kvarstår genom att män dominerar över kvinnor i samhället (Gemzöe 2004). 

Patriarkatet formas och består med hjälp av vardagliga föreställningar (Dixon och Jones 

2011). Bryson (2003) menar att mäns makt inte endast finns i den offentliga sfären där 

politiska aktiviteter råder utan att männens makt även finns i hemmen. Alla relationer mellan 

könen domineras av männens makt och hemmet är en betydande plats där kontrollen över 

kvinnors sexualitet råder samt att patriarkatets makt är stark inom hemmet (Bryson 2003). 

Termen patriarkat har på senare tid istället kallats genussystem eller genusordning, detta 

främst i akademiska feministiska debatter (Gemzöe 2004).  

 

Den reproduktiva sfären är där kvinnoförtrycket grundas. Med reproduktion menas 

familjemönster, sexualitet samt mänsklig fortplantning och det var just detta som Kate Millett 

betonade när hon menade att kvinnor är förtryckta just genom att vara kvinnor. I 

reproduktionens sfär ingår även det som feminister benämner som omsorgsarbete, det vill 

säga arbetet som innefattar omvårdnaden om barn, sjuka och gamla. Denna typ av arbete är 

kvinnobetonat i Sverige men likaså i många andra kulturer. Hushållsarbete och städning är 

också exempel på arbete som finns med i den reproduktiva sfären (Gemzöe 2004). Inom 

geografin har det fokuserats på studieobjekt inom produktion och inte reproduktion (Dixon 

och Jones 2011). Reproduktionen ingår i den privata sfären (hemarbete, sexualitet och omsorg 
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av barn) medan produktionen ingår i den offentliga sfären (arbetsliv och politik) (Gemzöe 

2004). 

 

Genusforskningen uppkom genom kvinnorörelsens strid om jämställdhet och detta kan 

kopplas till feminismens utveckling (Connell 2009). Som tidigare nämnt är genus den sociala 

kategorin som är central inom feministisk geografi (Gren och Hallin 2003). Därför behövs 

detta begrepp förklaras ytterligare.  

 

Genus 
Ordet kön innebär det biologiska könet och är det ord som människor använder i vardagligt tal 

när de talar om kvinna/man samt genus. Inom engelskan hittas två ord för ordet kön, nämligen 

sex och gender. Med sex menas det biologiska könet och gender står för det sociala och 

kulturella könet. Inom svenska språket översätts ordet sex till kön och gender till genus 

(Josefson 2006). Skillnaden mellan de manliga och kvinnliga egenskaperna som anses vara 

medfödda och de manliga och kvinnliga egenskaperna som är ”inlärda” är skillnaden mellan 

kön och genus (Johansson 2000). Termen genus refererar till de sociala och historiska 

uppfattningar som feminismen har om ordet kön (Gemzöe 2004). Genus innebär enligt 

Connell (2009) den kulturella skillnaden mellan kvinnor och män. Eftersom definitionen 

bygger på skillnader innebär detta att där ingen skillnad är synlig ses inget genus (Connell 

2009). Genus är när en individ ”görs till sitt kön”. Kulturella exempel på vad som anses vara 

manligt samt kvinnligt finns inom alla kulturer dock ser dessa exempel olika ut beroende på 

kultur och tidsperiod. Upplysningstiden började under andra halvan av 1700-talet och detta 

innebar att människan ansågs vara förnuftig samt att människan kunde förstå och kontrollera 

naturen och att alla människor ansågs ha samma rättigheter. Detta gällde dock inte kvinnorna 

utan människan var mannen eftersom kvinnan ansågs vara en del av naturen och mannen 

skulle kontrollera kvinnan likt det sätt han kontrollerade naturen. Kvinnan hörde inte hemma i 

det offentliga utan hon skulle vara i det privata och vara mor medan männen ansågs höra 

hemma i de offentliga områdena. Idéerna som uppkom i och med upplysningsperioden 

influerade den genusuppfattning som uppkom under 1800-talet (Josefson 2006). Gayle Rubin 

skrev en artikel under 1970-talet om just begreppen kön/genussystem. Hennes syfte med detta 

var att skapa en teori som kunde förklara kvinnoförtrycket och i artikeln kritiseras 

marxismens uppfattning om kvinnoförtrycket. Rubin menar att samhällets sätt att se på 

sexualitet och reproduktion ligger som bas för kvinnors underordning (Gemzöe 2004). Enligt 
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Connell är genusområdet fyllt av fördomar och myter eftersom en del individer tror att 

kvinnor och män är varandras psykologiska motsatser (Connell 2009). Det finns en hierarki 

mellan könen som grundas i människors föreställningar om vad som är kvinnligt respektive 

manligt. Denna hierarki menar Gemzöe (2004) återfinns både inom politik, ekonomi och sist 

men inte minst inom familjesfären. Genus är en relationell kategori menar feminister och 

detta innebär att det som anses vara kvinnligt måste förklaras i 

förhållande till vad som anses vara manligt, det vill säga, kvinnor är det 

som män inte är och män är det som kvinnor inte är. Nedan visas en 

tabell som innehåller vad som är manligt respektive kvinnligt enligt 

Gemzöe (2004).  

 

(Tabell från Gemzöe (2004) s.83) 

 

Denna tabell tyder på att Han är Subjektet, det som anses vara det Absoluta medan hon är det 

Andra (Gemzöe 2004).  

 

Alla människor är födda med ett biologiskt kön det vill säga manligt eller kvinnligt och detta 

är den primära substansen. En sekundär genuskonstruktion utvecklas av könen manligt eller 

kvinnligt och dessa kallas för maskulinitet och feminitet. Butler (2007) menar att om genus är 

de kulturella betydelser som den manliga eller kvinnliga kroppen antar kan ett genus inte 

kopplas samman till ett kön. Butler (2007) beskriver att konstruktionen ”män” inte 

nödvändigtvis måste kopplas till manskroppar samt att inte heller ”kvinnor” enbart måste 

kopplas till kvinnokroppar. Detta innebär i sin tur att man och maskulin även kan kopplas till 

en kvinnlig kropp likaså en manlig, samt att kvinna och feminin kan kopplas till en manlig 

kropp men även en kvinnlig (Butler 2007).  

 

Under 1980-talets andra hälft infördes begreppet genussystem i Sverige, av Yvonne Hirdman 

och hon förklarar att genussystemet kan beskrivas utifrån två principer; isärhållningens 

princip och den manliga normens primat. Hirdman menar att de båda könen har olika sfärer 

där de utför aktiviteter och det är på detta sätt könen separeras. Det manliga könet anses också 

ha högre värde än det kvinnliga och får då en överordnad position och makt. Hirdmans 

genussystem har dock inte fokus på sexualitet och familjeformer som Rubin istället har. 

Hirdmans genussystem har kritiserats för att hierarkin mellan könen ingår i begreppet. Det 

Man Kvinna

Förnuft Känsla

Logik Intuition

Människa Djur

Kultur Natur

Intellekt Kropp

Subjekt Objekt

Oberoende Beroende

Aktiv Passiv

Ljus Mörker

Ordning Kaos

Gott Ont
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anses vara bättre med ett objektivt begrepp eftersom ordningen mellan könen varierar både 

tidsmässigt och inom olika kulturer (Gemzöe 2004).  

 

En flicka som föds föds inte som kvinna, hon blir det på samma sätt som en pojke som föds 

inte föds till man, han blir det (Connell 2009). Omedvetet lär sig en flicka och en pojke hur de 

ska vara och bete sig och detta medför att deras möjligheter i livet påverkas (Josefson 2006). 

Det är alltså en blivandeprocess och denna process kallas att utveckla en genusidentitet. 

Connell (2009) menar att människor skapar sitt egna genus, men skapandet sker dock inte 

precis som människor vill. Detta eftersom skapandet styrs genom den genusordning som 

individerna befinner sig i (Connell 2009). Enligt Josefson (2006) har de flesta samhällen ett 

genussystem eller en så kallad genusordning. Detta innebär att det finns en uppdelning som 

baseras på kön. Uppdelningen kontrollerar vem som gör vad, hur personer ser ut och hur de 

agerar. Genusordningen ser olika ut världen över och den har även ändrats över tid. Josefson 

(2006) förklarar vidare att genusordningen påverkar hur personer pratar och klär sig och det 

påverkar även vad de vill studera samt arbeta med. I samhället påverkar genusordningen vad 

som anses vara positivt och negativt när det gäller bland annat människors agerande och 

egenskaper. Egenskaper som anses vara manliga har under en lång tid ansetts vara bättre och 

har haft en mer positiv klang. Detta resulterar i en så kallad genushierarki eller en patriarkal 

ordning vilket innebär att det som betraktas som manligt är mer betydelsefullt än det som är 

kvinnligt och detta skapar ett ojämnställt samhälle. Mannen har länge kopplats till kultur, det 

vill säga förnuft och styrka medan kvinnan har förknippats med natur eftersom de ansågs vara 

känslostyrda och svaga (Josefson 2006). Kvinnor försummas och män gynnas i 

genusordningar över hela världen. Genusordningen förändras hela tiden bland annat beroende 

på att människors handlande skapar nya situationer (Connell 2009).   

 

Människor uppfostras till vissa beteenden beroende på deras kön och detta resulterar i att 

genus blir en del av individers identitet och eftersom alla människor influeras av genus 

påverkas även samhället i sig. De föreställningar om vad som är kvinnligt respektive manligt 

påverkar nämligen hur samhället är uppbyggt. Genus hjälper till att förstå de missförhållanden 

som finns mellan könen och att få förståelse för detta kan resultera i ett mer jämställt 

samhälle. Genus influerar och begränsar individer på ett sätt som de är omedvetna om menar 

Josefson (2006). Människor lär sig hur de ska vara och agera på grund av de föreställningar 

som finns om vad kvinnor ”bör” göra samt vad män ”bör” göra. Dessa föreställningar finns 

med människor genom hela deras liv och föreställningarna blir en stor del utav deras identitet. 
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Indelningen mellan det som anses vara kvinnligt samt manligt förblir eftersom den är så 

allmänt spridd samt att denna indelning är så pass självklar för människor (Josefson 2006). 

Genus och rum  
Feministisk geografi kalls även ibland för genusgeografi. Sambandet mellan produktion och 

reproduktion är den centrala utgångspunkten inom genusgeografin (Forsberg 2003). Genom 

industrialiseringsprocessen delades världen upp i en produktiv värld samt en reproduktiv 

värld, det vill säga en offentlig och en privat. Produktionen utfördes i offentliga byggnader 

och detta kopplades till den manliga världen medan reproduktionen utfördes i de privata 

rummen. Hemmet var kvinnans plats med uppgifter som till exempel barnafödande medan 

mannen arbetade för att kunna försörja familjen (Gren, Hallin och Molina 2000). Kvinnorna 

är de som har skött reproduktionen eftersom de har fött barn, tagit hand om dem samt att de 

har skött hemmets arbete som innefattar matlagning, städning och tvättning. Den så kallade 

husmodersepoken började i slutet av 1940-talet och slutade på 1960-talet och denna epok 

innebar att männen lönearbetade inom produktionen medan kvinnorna utförde det obetalda 

hemarbetet inom reproduktionen (Forsberg 2003). Inom det privata rummet var kvinnor länge 

fångar (Johansson 2000) och kvinnors förvärvsarbete ökade från 1960-talet och framåt och 

detta berodde på att industrin behövde mer arbetskraft. Detta innebar att kvinnorna kom ut i 

det offentliga rummet dock bestämde det aktuella genussystemet vart i offentligheten 

kvinnorna hamnade. Detta resulterade i att den offentliga sektorn blev större eftersom 

kvinnors tidigare obetalda hemarbete flyttades till denna sektor och detta innebar i sin tur att 

kvinnor gick ifrån att utföra dessa sysslor obetalda i hemmen till att nu får betalt för dessa 

sysslor i den offentliga sektorn (Gren, Hallin och Molina 2000). Männen arbetade inom den 

privata sektorn medan kvinnorna arbetade i den offentliga (Johansson 2000). 

Arbetsdelningen mellan könen grundas på de föreställningar som finns angående kvinnor och 

män samt deras olika egenskaper. Kvinnor förmodas vara bland annat känslosamma och 

omvårdande och män anses vara självständiga. Detta är anledningen till att kvinnor och män 

har de arbeten som de har, kvinnor som har omvårdande egenskaper får ett jobb där denna 

egenskap är meriterande medan män som är självständiga arbetar som till exempel chefer 

(Gemzöe 2004). När kvinnorna steg ut i det offentliga livet kunde kvinnorna identifiera sig 

som något annat än fru och mamma (Johansson 2000). Kvinnorna kom allt närmare den 

manliga normen på grund av detta (Gren, Hallin och Molina 2000). Kvinnors förvärvsarbete 

komplicerades genom att de lönearbetade och fortfarande hade störst ansvar för hemmets 

obetalda arbete (Johansson 2000). Anställningskontrakten i den offentliga sektorn arbetades 
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fram ifrån normen att mannen skulle försörja familjen och kvinnan kan i sin tur deltidsarbeta 

för att hjälpa till med familjens ekonomi. Samhället utvecklades sedan till att se män och 

kvinnor som mer jämlika och denna utveckling skedde från 1960-talet och framåt (Gren, 

Hallin och Molina 2000). 

 

Enligt Forsberg (2003) är rum och kön sammankopplade med varandra. Hon menar att varje 

rum får olika könsstämplar och rummets struktur hjälper till vid skapandet av könsrelationer 

(Forsberg 2003). Rummet är viktigt när det gäller utbredningen av feminina föreställningar 

(Johansson 2000). Feministiska geografer har arbetet med rummets betydelse samt med de 

föreställningar som finns om vad som är kvinnligt respektive manligt samt hur de skiljer sig åt 

i rummet (Gren, Hallin och Molina 2000). Rummet är ett sammanhängande system av 

dominansförhållanden samt förhållanden av underordning. Människor har olika placeringar 

inom rummet och detta resulterar i att människor har olika villkor samt potential för att 

utnyttja rummet i sig. Människors placering inom rummet beror på vilken placering de har i 

det sociala livet (Forsberg 2003).  

Tabellredovisning  
Nedanför redovisas tabeller som har gjorts utifrån Astrid Lindgrens barnböcker. I dessa 

tabeller finns kategorierna: ”Kvinnlig”, ”Manlig” och ”Neutral”. I kategorin ”kvinnlig” 

hamnar de figurer som utför typiska kvinnliga sysslor som kan kopplas till det privata rummet 

och reproduktion. Exempel på dessa sysslor är: Städa, laga mat, omvårdnad om barn, sjuka 

personer samt gamla. Det kan även vara typiska kvinnliga sysslor i det offentliga rummet 

såsom bland annat handel. Även de figurer som ser typisk kvinnliga ut hamnar under denna 

kategori, det kan till exempel vara figurer i typisk kvinnlig klädsel såsom klänning samt att de 

har handväska. Även flickor och flickigt beteende, såsom till exempel lek med dockor, 

hamnar under kategorin kvinnlig eftersom flickor och kvinnor är samma kön. I kategorin 

”manligt” hamnar de figurer som utför typiska manliga sysslor som kan kopplas till 

produktion och det offentliga rummet. Exempel på dessa sysslor är: Arbete på gården, hjälpa 

kvinnor, bära och lyfta tungt och att hugga ved. Det kan även vara typiska manliga sysslor i 

det offentliga rummet såsom bland annat att gå till arbetet. Även de figurer som ser typisk 

manliga ut hamnar under denna kategori, det kan till exempel vara figurer i typisk manlig 

klädsel och att de håller i något som kan kopplas till produktion. Även pojkar och pojkig 

busig lek, såsom att till exempel stå på huvudet, hamnar under denna kategori eftersom pojkar 
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och män är samma kön. I kategorin ”neutral” hamnar de figurer som varken utför kvinnliga 

eller manliga sysslor på bilden. Exempel på sådana här sysslor är: Sova, bada och äta.  

 

En del bilder har valts bort i undersökningen och detta på grund av att dessa bilder är bilder på 

tillexempel djur och mat.  

 

Känner du Pippi Långstrump?  
A i tabellen står för Annika, B i tabellen står för Blom, D i tabellen 

står för Dunderkarlsson, H i tabellen står för Hästen, HN i tabellen 

står för Herr Nilsson, P i tabellen står för Pippi och T i tabellen står 

för Tommy. Detta innebär att på bild 1 finns A (Annika) och T 

(Tommy) med och Annika anses vara kvinnlig och Tommy anses 

vara manlig på denna bild. På bild 2 finns Herr Nilsson, Hästen, 

Pippi, Tommy och Annika med. På denna bild anses Herr Nilsson 

och Hästen vara kvinnliga medan Pippi anses vara manlig och 

Tommy samt Annika anses vara neutrala. O.s.v 

Bild 1 

Annika och Tommy är i sin trädgård och spelar krocket och att spela 

krocket är en neutral syssla. Annika står med pekfingret i munnen 

och tittar på Tommy som slår klotet. Annika är passiv och sättet hon 

står på är typiskt kvinnligt medan Tommy är aktiv och kan därför 

kopplas till kategorin ”manlig”.  

 

Bild 2 

”Pippi Långstrump heter hon, och hon är så rysligt stark, så i hela världen finns det ingen 

polis, som är så stark som hon” (Lindgren 1947 s8). 

På bilden bär Pippi Hästen och Herr Nilsson sitter på Hästens svans och håller i sig. Pippi är 

manlig eftersom hon är stark och bär på både Hästen och Herr Nilsson medan dessa två 

centralfigurer är kvinnliga eftersom de blir burna. Annika och Tommy är neutrala på bilden 

eftersom de står och tittar på Pippi och detta är varken en kvinnlig eller manlig syssla.  

 

Bild 3 

Kvinnlig Manlig Neutral

Bild 1 A T

Bild 2 HN,H P T,A

Bild 3 P,HN T,A

Bild 4 P,HN

Bild 5 P,HN

Bild 6 P,HN

Bild 7 HN P

Bild 8 P

Bild 9 P,HN

Bild 10 P

Bild 11 HN P

Bild 12 T,A P,HN

Bild 13 HN P

Bild 14 HN,A,P T

Bild 15 P T,A,HN

Bild 16 P

Bild 17 P

Bild 18 P

Bild 19 P

Bild 20 B,D P,HN

Bild 21 D,HN,B P

Bild 22 HN P

Bild 23 P

Bild 24 A T

Bild 25 P

Bild 26 A,HN P,T,H

Bild 27 P,T,A,H

Bild 28 HN

Bild 29 P,HN

Bild 30 T,A
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”När pannkakan är färdig, kastar hon den högt upp i luften och bort till Tommy och Annika 

som sitter på vedlåren och äter så mycket de orkar” (Lindgren 1947 s10). 

Pippi lagar mat på bilden och detta är en typisk kvinnlig syssla, dock är sättet som hon gör det 

på utanför det traditionella sättet att laga mat på. Tommy och Annika äter och detta är en 

neutral syssla medan Herr Nilsson sitter på golvet och gömmer sig under en pannkaka och att 

gömma sig och göra sig liten kan kopplas till kategorin ”kvinnlig” eftersom att inte vara i 

centrum och att vara liten är kvinnligt.  

 

Bild 4 

”Pippi bakar pepparkakor också. Hon kavlar ut degen på köksgolvet” (Lindgren 1947 s11). 

Pippi och Herr Nilsson bakar på bilden och detta är typiskt kvinnligt. Dock är sättet som de 

gör det på utanför normen eftersom de bakar på köksgolvet.  

 

Bild 6 

Pippi äter på bilden och detta är en neutral syssla för äta gör både kvinnor och män. Pippi 

ligger på köksbordet och har tallriken på pallen även detta är utanför det normala sättet att äta 

på. Herr Nilsson sitter också på köksbordet och har sitt glas nere på golvet, han dricker och 

detta är en neutral syssla.  

 

Bild 8 

”Ibland skurar hon köksgolvet. Då häller hon en hel hink med vatten på golvet och spänner 

fast två borstar på fötterna. Sen åker hon skridskor på borstarna” (Lindgren 1947 s12). 

På bilden städar Pippi och det framgår i citatet att hon inte städar på det typiska kvinnliga 

sättet.  

 

Bild 9 

”När hon hugger ved, hugger hon aldrig mindre än fem vedträn i taget” (Lindgren 1947 s13).  

Pippi och Herr Nilsson är manliga på denna bild, Pippi hugger ved och Herr Nilsson bär ved.  

 

Bild 11 

”Pippi måste opp på taket och sota skorstenen” (Lindgren 1947 s13). 

Pippi sotar skorstenen på bilden och detta är en typisk manlig syssla. Herr Nilsson är med fast 

han hjälper inte till, han håller sig fast i borsten och tittar på Pippi och detta kan kopplas till 

kategorin ”kvinnlig” eftersom han bara tittar och inte hjälper till.  
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Bild 12 

”Och så går de alla ut och letar” (Lindgren 1947 s14). 

Samtliga centralfigurer på bilden leker sakletare och att leka är en neutral syssla. Annika och 

Tommy står med fingrar i munnen och böjer sig framåt för att leta på marken och detta sättet 

att stå kan kopplas till kategorin ”kvinnlig” eftersom de ser flickigt ut med finger i munnen. 

Pippi och Herr Nilsson är neutrala på bilden eftersom de leker och varken beter sig manligt 

eller kvinnligt. Det framgår inte ur citatet i vilket rum de befinner sig, i det privata eller det 

offentliga. De kan leka i skogen eller i trädgården, rummet är obestämt.  

 

Bild 13 

”Tommy hittar en fin, fin anteckningsbok med en liten silverpenna till. Och Annika hittar ett 

rött korallhalsband” (Lindgren 1947 s15). 

På bilden leker de sakletare och det är en neutral lek, både Tommy och Annika står böjda över 

varsin stubbe och hittar de saker som framgår i citatet. Därför är Annika kvinnlig på bilden, 

eftersom hon håller i ett rött korallhalsband medan Tommy är manlig eftersom han hittar en 

anteckningsbok och silverpenna. Detta medför att Tommy kommer att skriva och bli 

intellektuell medan Annika kommer att se vacker ut i sitt röda korallhalsband. Pippi står och 

håller i en burk och i burken sitter Herr Nilsson samt i en trådrulle. Trådrullen kan kopplas till 

kvinnliga sysslor såsom att sy och Pippi står och håller burken med Herr Nilsson och även 

detta kan kopplas till den kvinnliga kategorin. Detta på grund av att paralleller kan dras från 

detta till den kvinnliga sysselsättningen att ta hand om barn, Pippi håller nämligen i Herr 

Nilsson, hon har koll på honom. Detta gör att Herr Nilsson i sin tur också kan kopplas till 

kategorin kvinnlig eftersom han sitter snällt i burken och nästan gömmer sig.  

  

Bild 15 

Pippi går på linan på en cirkus och detta är en kvinnlig syssla på cirkusen eftersom det 

mestadels är flickor som går på linan samt att den tänkta person som skulle gå på linan är en 

flicka. Annika, Tommy och Herr Nilsson tittar alla på Pippi samt alla gästerna på cirkusen och 

cirkusdirektören. Dessa figurer gör så att centralfiguren, Pippi, hamnar i centrum. Dock står 

flickan som skulle ha gått på linan och tittar på cirkusdirektören och det gör hon för att hon 

inte själv får gå på linan eftersom Pippi gör det. Även detta medför att Pippi är i centrum för 

att det är Pippi som går på linan, inte flickan.  
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Bild 16 

”En vacker liten cirkusflicka kommer inridande på en häst. Tänk, hon kan stå på hästen! Men 

det kan minsann Pippi också” (Lindgren 1947 s18). 

Pippi och cirkusflickan står på hästen och rider och att rida är en manlig syssla. Men Pippi 

rider inte på det traditionella sättet, hon står upp på hästen. Cirkusflickan kolla på Pippi och 

sätter henne därmed i centrum.  

 

Bild 17-19 

”Pippi kastar honom opp i luften och sen lägger hon ner honom på golvet” (Lindgren 1947 

s19). 

På bilderna brottas Pippi med Starke Adolf, de slåss och de befinner sig på cirkusen. Detta 

kan kopplas till kategorin ”manlig” och därför hamnar samtliga bilder under denna kategori. 

På bilderna tittar Starke Adolf skrämt på Pippi och på en tittar han skrämt rakt ut. Detta 

medför att Pippi, centralfiguren, hamnar i centrum eftersom hennes beteende gör så att Starke 

Adolf har en rädd blick.  

 

Bild 20 

”När Pippi sover, har hon alltid fötterna på huvudkudden och huvet nere under täcket” 

(Lindgren 1947 s20). 

Pippi och Herr Nilsson gör en neutral syssla, de sover. Men sättet som Pippi sover på är 

utanför normen. På bilden är Blom och Dunderkarlsson på väg in genom fönstret för att stjäla 

av Pippi. Eftersom de tar sig in genom fönstret för att stjäla kan detta kopplas till kategorin 

”manlig” eftersom det är pojkigt och busigt att klättra in genom fönstret för att stjäla.  

 

Bild 27 

”Efteråt leker de en lek som heter Inte Stöta Golvet. Den går till så att de klättrar runt köket 

utan att en enda gång kliva på golvet” (Lindgren 1947 s27). 

Hästen står stilla på bilden, Pippi går på honom medan Annika står på diskbänken och 

Tommy är på väg ner från en hylla till ett bord. Samtliga centralfigurer befinner sig i köket 

och leker denna lek och detta kan kopplas till kategorin ”manlig” eftersom de leker på ett 

busigt pojkigt sätt inne i köket. Det är utanför normen i köket att stå på diskbänkar och hänga 

i hyllor. Det är också utanför det normala att ha en häst inne i huset detta medför att även 

hästen är pojkigt busig.   
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I nedanstående tabeller redovisas samtliga centralfigurer i boken. P i tabellen står för det 

privata rummet, O i tabellen står för det offentliga rummet medan X i tabellen står för 

obestämt rum. På bild 1 befinner sig Annika i det privata rummet och hon anses vara kvinnlig. 

På bild två befinner sig Annika i det privata rummet och hon anses vara neutral o.s.v.  

Annika    Blom 

Kvinnlig Manlig Neutral

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6

Bild 7

Bild 8

Bild 9

Bild 10

Bild 11

Bild 12

Bild 13

Bild 14

Bild 15

Bild 16

Bild 17

Bild 18

Bild 19

Bild 20 P

Bild 21 P

Bild 22

Bild 23

Bild 24

Bild 25

Bild 26

Bild 27

Bild 28

Bild 29

Bild 30

Summa 1st 1st 0st  

 

 

 

Dunderkarlsson   Hästen 

 

Kvinnlig Manlig Neutral

Bild 1 P

Bild 2 P

Bild 3 P

Bild 4

Bild 5

Bild 6

Bild 7

Bild 8

Bild 9

Bild 10

Bild 11

Bild 12 X

Bild 13

Bild 14 X

Bild 15 O

Bild 16

Bild 17

Bild 18

Bild 19

Bild 20

Bild 21

Bild 22

Bild 23

Bild 24 P

Bild 25

Bild 26 P

Bild 27 P

Bild 28

Bild 29

Bild 30 P

Summa 5st 1st 4st

Kvinnlig Manlig Neutral

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6

Bild 7

Bild 8

Bild 9

Bild 10

Bild 11

Bild 12

Bild 13

Bild 14

Bild 15

Bild 16

Bild 17

Bild 18

Bild 19

Bild 20 P

Bild 21 P

Bild 22

Bild 23

Bild 24

Bild 25

Bild 26

Bild 27

Bild 28

Bild 29

Bild 30

Summa 1st 1st 0st

Kvinnlig Manlig Neutral

Bild 1

Bild 2 P

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6

Bild 7

Bild 8

Bild 9

Bild 10

Bild 11

Bild 12

Bild 13

Bild 14

Bild 15

Bild 16

Bild 17

Bild 18

Bild 19

Bild 20

Bild 21

Bild 22

Bild 23

Bild 24

Bild 25

Bild 26 P

Bild 27 P

Bild 28

Bild 29

Bild 30

Summa 1st 2st 0st
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Herr Nilsson   Pippi      Tommy 

  

Kvinnlig Manlig Neutral

Bild 1

Bild 2 P

Bild 3 P

Bild 4 P

Bild 5 P

Bild 6 P

Bild 7 P

Bild 8

Bild 9 P

Bild 10

Bild 11 P

Bild 12 P

Bild 13 X

Bild 14 X

Bild 15 O

Bild 16

Bild 17

Bild 18

Bild 19

Bild 20 P

Bild 21 P

Bild 22 P

Bild 23

Bild 24

Bild 25

Bild 26 P

Bild 27

Bild 28 P

Bild 29 P

Bild 30

Summa 10st 2st 6st  
 

Den Där Emil  
A i tabellen står för Alfred, E i tabellen står för Emil, I i tabellen står för Ida, K i tabellen står 

för Krösa-Maja, L i tabellen står för Lina, M i tabellen står för Emils 

Mamma och P i tabellen står för Emils Pappa. På bild 1 anses L (Lina) 

och M (Emils mamma) vara kvinnliga, E (Emil) A (Alfred) och I (Ida) 

anses vara manliga samt P (Emils pappa) och K (Krösa-Maja) anses vara 

neutrala. På bild 2 anses I (Ida) vara manlig o.s.v.  

 

Bild 1  

Lina står med en korg och detta kan kopplas till kvinnligt och 

reproduktion eftersom det är ägg i korgen. Alfred står och håller i en sele 

till hästen och detta kan kopplas till den manliga produktionen. Emil står 

på huvudet och detta är pojkig busig lek, därför hamnade han under 

kategorin ”manlig”. Samtliga figurer befinner sig ute på gården och inte i 

det privata hemmet.  

 

Kvinnlig Manlig Neutral

Bild 1

Bild 2 P

Bild 3 P

Bild 4 P

Bild 5 P

Bild 6 P

Bild 7 P

Bild 8 P

Bild 9 P

Bild 10 P

Bild 11 P

Bild 12 X

Bild 13 X

Bild 14 X

Bild 15 O

Bild 16 O

Bild 17 O

Bild 18 O

Bild 19 O

Bild 20 P

Bild 21 P

Bild 22 P

Bild 23 P

Bild 24

Bild 25 P

Bild 26 P

Bild 27 P

Bild 28

Bild 29 P

Bild 30

Summa 7st 11st 8st

Kvinnlig Manlig Neutral

Bild 1 P

Bild 2 P

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6

Bild 7

Bild 8

Bild 9

Bild 10

Bild 11

Bild 12 X

Bild 13

Bild 14 X

Bild 15 O

Bild 16

Bild 17

Bild 18

Bild 19

Bild 20

Bild 21

Bild 22

Bild 23

Bild 24 P

Bild 25

Bild 26 P

Bild 27 P

Bild 28

Bild 29

Bild 30 P

Summa 1st 5st 3st

Kvinnlig Manlig Neutral

Bild 1 L,M E,A,I P,K

Bild 2

Bild 3 I

Bild 4 L,M,I,P E

Bild 5 E

Bild 6 E

Bild 7 L E

Bild 8 E

Bild 9 I,L,M,A,P E

Bild 10 E,M,P

Bild 11 I E

Bild 12 M

Bild 13

Bild 14 E

Bild 15

Bild 16 E

Bild 17 M E

Bild 18 L,M I,E,A,P

Bild 19 E

Bild 20 P,M E

Bild 21 E

Bild 22 P

Bild 23 L,M A E

Bild 24 E

Bild 25 M E

Bild 26 E

Bild 27 E

Bild 28 E

Bild 29 E

Bild 30 E

Bild 31 E

Bild 32 E

Bild 33 E

Bild 34 E

Bild 35 E

Bild 36 P

Bild 37 P

Bild 38 E A

Bild 39 P E

Bild 40 I,P,M,L E,K,A

Bild 41 E

Bild 42

Bild 43 L,M,A I,P,K
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Bild 4  

Pappa tar hand om Emil, ska ta honom till snickarboden. Barnpassning är en kvinnlig syssla. 

På bilden finns det även 14st figurer som inte är centralfigurer och samtliga kollar på Emil 

och pappa. Detta medför att centralfigurerna hamnar i centrum.  

 

Bild 6 

”Och så la han en träplanka från fönstret i snickarboden över till fönstret i matboden så att 

det blev precis som en bro. Och där kröp han över” (Lindgren 1972 s6). 

Emil klättrar på plankan och detta kan kopplas till pojkig busig syssla och därför hamnade 

denna bild under kategorin manlig.  

 

Bild 9  

”Alla slet och drog i Emil för att få loss honom ur skålen, men nej, det gick inte” (Lindgren 

1972 s7). Alla tar hand om Emil och detta är barnpassning, alltså en kvinnlig syssla. De gör 

det dock inte på ett traditionellt sätt enligt citatet.  

 

Bild 10 

På bilden finns fyra figurer som inte är centralfigurer och samtliga står och kollar på Emil och 

hans föräldrar. Detta medför att centralfigurerna är i centrum. De befinner sig hos doktorn och 

samtliga centralfigurer på bilden bockar, även mamma, därför hamnar samtliga centralfigurer 

under kategorin manlig eftersom det traditionella kvinnliga hade varit att niga.  

 

Bild 12 

”Just då kom hans mamma in i köket, och där stod hennes soppskål med Emil i precis som 

förut. Då blev hon alldeles vild, och hon tog spiskroken och dunkade till skålen så att flisorna 

rök” (Lindgren 1972 s9). 

Bilden föreställer Emils mamma som gör det som framgår av citatet.  

 

Bild 16 

Emil äter och detta är neutralt.  

 

Bild 17 
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På bilden finns två figurer som inte är centralfigurer och dessa står och tittar på mamma och 

Emil vilket medför att centralfigurerna är i centrum. Mamma ser typisk kvinnlig ut på bilden 

eftersom hon har en handväska medan Emil har typisk manlig klädsel.  

 

Bild 20 

”… Emils pappa ge till ett bröl ute i köket som hördes över hela Lönneberga” (Lindgren 1972 

s14). Detta kan kopplas till kvinnligt beteende, att skrika.  

 

Bild 22 

”Men kan man tänka sig så hemskt, Emil tappade taget och all paltsmeten for ner över hans 

pappa” (Lindgren 1972 s15). 

Bilden föreställer Emils pappa där han ligger i gräset med skålen med paltsmet över huvudet.  

   

Bild 23 

Prostinnan är med på bilden och hon kollar på Emil och sätter därmed Emil i centrum.  

 

Bild 24 

Prostinnan är med på bilden och Emil bränner fjädrarna på hennes hatt med hjälp av ett 

förstoringsglas. Prostinnan gör så att centralfiguren Emil hamnar i centrum eftersom han gör 

hyss med hennes hatt.  

 

Bild 25 

Prostinnan är med på bilden och tittar surt på Emil och sätter därmed Emil i centrum.  

 

Bild 26 

Emil sitter och täljer i snickarboden och detta är ett privat rum men att tälja är en manlig 

syssla. Tälja är heller ingen syssla som kan koppas till reproduktion utan istället produktion.  

 

Bild 27 

Emil är på skolgården och 10 elever samt lärarinnan tittar på Emil och sätter därmed honom i 

centrum medan de andra figurerna som inte tittar på Emil bråkar, tittar på bråket eller pratar. 

Dessa figurer medför till bilden att det är många elever i Emils klass och att han måste göra 

något radikalt för att hamna i fokus i en klass med så många elever.  
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Bild 29 

Emil kysser lärarinnan och eleverna tittar på honom vilket medför att han är i centrum. En 

flicka tittar inte för hon är generad men hon har ändå Emil, centralfiguren, i centrum annars 

skulle hon inte vara generad.  

Bild 30 

Lärarinnan är med på bilden och tittar på Emil och sätter därmed honom i centrum.  

 

Bild 31 

Med på bilden finns andra elever och samtliga tittar på Emil och sätter därmed honom i 

centrum.  

 

Bild 32 

Borgmästarens son Gottfrid är med på bilden och kollar på Emil och detta medför att Emil är i 

centrum. Emil går på styltor och är högt uppe och detta kan kopplas till pojkig busig lek.  

 

Bild 33 

”Stackars fru Petrell, hon skrek till och sen föll hon avsvimmad till golvet” (Lindgren 1972 

s23).  

”… han tog skålen med blåbärssoppa och hällde alltihop över fru Petrell” (Lindgren 1972 

s23). Emil hjälper en kvinna och detta är en typisk manlig syssla men det framgår dock av 

citatet att han hjälper på fel sätt.  

 

Bild 34 

”Och så red han raka vägen in genom dörren och in i salen, där kalaset höll på som bäst” 

(Lindgren 1972 s24). 

Emil rider och det är en manlig syssla men där han rider är utanför normen. Med på bilden 

finns det figurer som är gäster på kalaset, en del kollar på Emil och sätter därmed 

centralfiguren i centrum. De som inte kollar på Emil kollar på borgmästaren som ligger ner på 

golvet och har hela tårtan i ansiktet och en annan figur ligger under bordet. Även om dessa 

figurer inte kollar på Emil så hamnar ändå Emil i centrum på grund av att var borgmästaren 

befinner sig är ett resultat av att Emil har ridit in på kalaset. Därför hamnar Emil, 

centralfiguren, i centrum.  

 

Bild 40 
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Med på bilden finns det två figurer som inte är centralfigurer dessa står dock och tittar på 

centralfigurerna vilket medför att centralfigurerna är i centrum. Pappa har Emil i ett fast grepp 

och detta kan kopplas till den kvinnliga sysslan barnpassning. 

 

I nedanstående tabeller redovisas samtliga centralfigurer i boken. P i tabellen står för det 

privata rummet och O i tabellen står för det offentliga rummet. På bild 1 befinner sig Alfred i 

det offentliga rummet och han anses vara manlig. På bild nio befinner sig Alfred i det privata 

rummet och han anses vara kvinnlig o.s.v.  

 

Alfred     Emil 

Kvinnlig Manlig Neutral

Bild 1 O

Bild 2

Bild 3

Bild 4 P

Bild 5 P

Bild 6 P

Bild 7 P

Bild 8 P

Bild 9 P

Bild 10 O

Bild 11 O

Bild 12

Bild 13

Bild 14 P

Bild 15

Bild 16 P

Bild 17 O

Bild 18 P

Bild 19 P

Bild 20 P

Bild 21 P

Bild 22 P

Bild 23 P

Bild 24 P

Bild 25 P

Bild 26 P

Bild 27 O

Bild 28 O

Bild 29 O

Bild 30 O

Bild 31 O

Bild 32 P

Bild 33 P

Bild 34 P

Bild 35 O

Bild 36

Bild 37 P

Bild 38 P

Bild 39 P

Bild 40 P

Bild 41 P

Bild 42

Bild 43

Summa 5st 16st 14st  

Kvinnlig Manlig Neutral

Bild 1 O

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6

Bild 7

Bild 8

Bild 9 P

Bild 10

Bild 11

Bild 12

Bild 13

Bild 14

Bild 15

Bild 16

Bild 17

Bild 18 P

Bild 19

Bild 20

Bild 21

Bild 22

Bild 23 P

Bild 24

Bild 25

Bild 26

Bild 27

Bild 28

Bild 29

Bild 30

Bild 31

Bild 32

Bild 33

Bild 34

Bild 35

Bild 36

Bild 37

Bild 38 P

Bild 39

Bild 40 P

Bild 41

Bild 42

Bild 43 P

Summa 2st 3st 2st
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Kvinnlig Manlig Neutral

Bild 1 O

Bild 2

Bild 3

Bild 4 P

Bild 5

Bild 6

Bild 7 P

Bild 8

Bild 9 P

Bild 10

Bild 11

Bild 12

Bild 13

Bild 14

Bild 15

Bild 16

Bild 17

Bild 18 P

Bild 19

Bild 20

Bild 21

Bild 22

Bild 23 P

Bild 24

Bild 25

Bild 26

Bild 27

Bild 28

Bild 29

Bild 30

Bild 31

Bild 32

Bild 33

Bild 34

Bild 35

Bild 36

Bild 37

Bild 38

Bild 39

Bild 40 P

Bild 41

Bild 42

Bild 43 P

Summa 8st 0st 0st

Kvinnlig Manlig Neutral

Bild 1 O

Bild 2

Bild 3

Bild 4 P

Bild 5

Bild 6

Bild 7

Bild 8

Bild 9 P

Bild 10 O

Bild 11

Bild 12 P

Bild 13

Bild 14

Bild 15

Bild 16

Bild 17 O

Bild 18 P

Bild 19

Bild 20 P

Bild 21

Bild 22

Bild 23 P

Bild 24

Bild 25 P

Bild 26

Bild 27

Bild 28

Bild 29

Bild 30

Bild 31

Bild 32

Bild 33

Bild 34

Bild 35

Bild 36

Bild 37

Bild 38

Bild 39

Bild 40 P

Bild 41

Bild 42

Bild 43 P

Summa 10st 2st 0st

Ida    Krösa-Maja 

 

 

 Lina     Emils Mamma 

 

 

Kvinnlig Manlig Neutral

Bild 1 O

Bild 2

Bild 3 P

Bild 4 P

Bild 5

Bild 6

Bild 7

Bild 8

Bild 9 P

Bild 10

Bild 11 P

Bild 12

Bild 13

Bild 14

Bild 15

Bild 16

Bild 17

Bild 18 P

Bild 19

Bild 20

Bild 21

Bild 22

Bild 23

Bild 24

Bild 25

Bild 26

Bild 27

Bild 28

Bild 29

Bild 30

Bild 31

Bild 32

Bild 33

Bild 34

Bild 35

Bild 36

Bild 37

Bild 38

Bild 39

Bild 40 P

Bild 41

Bild 42

Bild 43 P

Summa 4st 1st 2st

Kvinnlig Manlig Neutral

Bild 1 O

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6

Bild 7

Bild 8

Bild 9

Bild 10

Bild 11

Bild 12

Bild 13

Bild 14

Bild 15

Bild 16

Bild 17

Bild 18

Bild 19

Bild 20

Bild 21

Bild 22

Bild 23

Bild 24

Bild 25

Bild 26

Bild 27

Bild 28

Bild 29

Bild 30

Bild 31

Bild 32

Bild 33

Bild 34

Bild 35

Bild 36

Bild 37

Bild 38

Bild 39

Bild 40 P

Bild 41

Bild 42 P

Bild 43

Summa 0st 0st 3st
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Emils Pappa 

 

 

Visst kan Lotta Cykla? 
J i tabellen står för Jonas, L i tabellen står för Lotta, M i tabellen står för Lottas Mamma, Mi i 

tabellen står för Mia-Maria, P i tabellen står för Lottas Pappa och T i tabellen står för Tant 

Berg. På bild 1 anses L (Lotta) vara kvinnlig medan Mi (Mia-

Maria) och J (Jonas) anses vara manliga. På bild 2 anses P 

(Lottas Pappa) och L (Lotta) vara kvinnliga medan Mi (Mia-

Maria), M (Lottas Mamma) och J (Jonas) anses vara neutrala 

o.s.v.  

Bild 1 

”Hon satt där och såg hur Jonas och Mia-Maria kom farande 

utför backen på sina cyklar så att det bara susade om det…” 

(Lindgren 1971 s.2).  

Jonas och Mia-Maria cyklar på ett pojkigt och busigt sätt medan 

Lotta sitter och tittar på dem och att sitta ner och titta är typiskt 

flickigt och hamnar därför under kategorin ”kvinnlig” medan 

Jonas och Mia-Maria hamnar under kategorin ”manlig”.  

 

Kvinnlig Manlig Neutral

Bild 1 O

Bild 2

Bild 3

Bild 4 P

Bild 5

Bild 6

Bild 7

Bild 8

Bild 9 P

Bild 10 O

Bild 11

Bild 12

Bild 13

Bild 14

Bild 15

Bild 16

Bild 17

Bild 18 P

Bild 19

Bild 20 P

Bild 21

Bild 22 P

Bild 23

Bild 24

Bild 25

Bild 26

Bild 27

Bild 28

Bild 29

Bild 30

Bild 31

Bild 32

Bild 33

Bild 34

Bild 35

Bild 36 P

Bild 37 P

Bild 38

Bild 39 P

Bild 40 P

Bild 41

Bild 42

Bild 43 P

Summa 5st 3st 4st

Kvinnlig Manlig Neutral

Bild 1 L Mi, J

Bild 2 P,L Mi,M,J

Bild 3 L

Bild 4 L,Mi,M,P J

Bild 5 L

Bild 6 L

Bild 7 L

Bild 8 L,T

Bild 9 L,T

Bild 10 L

Bild 11 L

Bild 12 L

Bild 13 L

Bild 14 L

Bild 15 L

Bild 16 L,T

Bild 17 L,T

Bild 18 L Mi,J

Bild 19 L

Bild 20 L,M P Mi,J

Bild 21 L J

Bild 22 T L

Bild 23 L,Mi J

Bild 24 L

Bild 25
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Bild 2 

Samtliga centralfigurer sitter och äter. Dock sitter pappan bredvid Lotta på bilden och Lotta är 

det barn i familjen som är yngst och därmed behöver mest hjälp så att pappan sitter bredvid 

Lotta kan därmed kopplas till kategorin kvinnlig. Lotta sitter och äter och på sin stol har hon 

Bamsen, att ha dockor/gosedjur kan kopplas till flickig lek och därmed kategorin ”kvinnlig”.  

 

Bild 5 

”Hon var glad och livad hela förmiddagen och lekte med sina bilar och tittade i sin bilderbok 

och hoppade med sitt hopprep och gungade i sin gunga” (Lindgren 1971 s.7). 

På bilden gungar Lotta och detta kan kopplas till flickig lek. Det framgår dock i citatet att hon 

har lekt med sina bilar och detta klassas som pojkig lek, men hon leker inte med sina bilar på 

bilden, de står på bordet.  

 

Bild 6 

På bilden finns sotaren med och han tittar på Lotta, centralfiguren, och Lottar hamnar därmed 

i centrum. Lotta står med sin röda handväska runt axeln och Bamsen under armen och detta är 

typiskt flickigt.  

 

Bild 7 

”Men när hon kom hem, råkade hon få syn på trehjulingen som stod där i ett hörn, och då 

gick hon fram och sparkade till den” (Lindgren 1971 s.10). 

Lotta sparkar på sin trehjuling på bilden och detta är inte typisk flickig lek utan kan istället 

kopplas till pojkigt beteende.  

 

Bild 11 

”Det stod en gammal cykel i tant Bergs skräpbod, det hade hon sett. ’Den tänker jag ta’ sa 

Lotta…”(Lindgren 1971 s.10). 

”Men Lotta var liten, och cykeln var stor och åbäkig, och den trillade omkull fyra gånger, 

innan Lotta ens kom ur boden med den” (Lindgren 1971 s.15). 

Lotta tar alltså tant Bergs cykel och detta kan kopplas till pojkigt busigt beteende.  

 

Bild 13 

”Hon susade iväg fortare och värre än både Jonas och Mia-Maria, ja, maken till sus hade 

ingen sett på Bråkmakargatan” (Lindgren 1971 s.18). 
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På bilden cyklar Lotta och det är en neutral syssla, men sättet hon cyklar på är pojkigt 

eftersom hon cyklar så pass fort. Med på bilden är även två andra figurer, som båda tittar på 

Lotta, de sätter därmed henne i centrum.  

 

Bild 20 

”Och så kröp hon upp och satte sig på grindstolpen för att vänta på pappa som nu snart 

skulle komma hem från jobbet” (Lindgren 1971 s.23). 

”Men sen gav hon till ett tjut som fick mamma att titta ut genom köksfönstret…” (Lindgren 

1971 s.26). 

På bilden står mamma och tittar ut genom ett fönster och det framgår i citatet att det är 

köksfönstret och detta kan kopplas till kategorin kvinnlig, hon har dessutom förkläde på sig. 

Lotta sitter på grindstolpen med Bamsen under armen och detta kan kopplas till flickig lek 

med ett gosedjur. Lotta tittar på pappa som kommer gåendens på gatan, han kommer hem från 

jobbet och att komma hem från arbetet är en typisk manlig syssla. Han har en röd liten cykel 

med sig och Mia-Maria cyklar nerför backen medan Jonas inte syns, det är bara framdäcket på 

hans cykel som syns på bilden, men inte Jonas. Jonas och Mia-Maria är neutrala på bilden 

eftersom det inte framgår hur de cyklar.  

 

Bild 21 

”Jonas sprang bakom och höll i, för ingen trodde ju att Lotta kunde cykla” (Lindgren 1971 

s.27). 

På bilden cyklar Lotta med Bamsen på pakethållaren och detta är en neutral syssla och Jonas 

springer bakom Lotta. Det framgår i citatet att Jonas hjälper Lotta och detta är typiskt manligt 

och kvinnligt eftersom mannen, Jonas, hjälper kvinnan det vill säga Lotta.  

 

Bild 24  

”Rätt som det var släppte Jonas handtagen och cyklade utan att hålla i sig. Och då kom det 

för Lotta att hon skulle försöka hon också” (Lindgren 1971 s.30). 

På bilden sitter Lotta framför sin cykel, hon har trillat. Hon trillade eftersom hon släppte 

handtagen på sin cykel för att cykla som Jonas och bilden kan därför kopplas till kategorin 

”manlig”.  

 

I nedanstående tabeller redovisas samtliga centralfigurer i boken. P i tabellen står för det 

privata rummet och O i tabellen står för det offentliga rummet. På bild 1 befinner sig Jonas i 
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det privata rummet och han anses vara manlig. På bild två befinner sig Jonas i det privata 

rummet och han anses vara neutral o.s.v. 

Jonas    Lotta 

  

 

 

 

Lottas Mamma   Mia-Maria 

 

 

Kvinnlig Manlig Neutral

Bild 1 P

Bild 2 P

Bild 3

Bild 4 P

Bild 5

Bild 6

Bild 7

Bild 8

Bild 9

Bild 10

Bild 11

Bild 12

Bild 13

Bild 14

Bild 15

Bild 16

Bild 17

Bild 18 P

Bild 19

Bild 20 P

Bild 21 P

Bild 22

Bild 23 P

Bild 24

Bild 25

Summa 0st 4st 3st

Kvinnlig Manlig Neutral

Bild 1 P

Bild 2 P

Bild 3 P

Bild 4 P

Bild 5 P

Bild 6 P

Bild 7 P

Bild 8 P

Bild 9 P

Bild 10 P

Bild 11 P

Bild 12 P

Bild 13 P

Bild 14 P

Bild 15 P

Bild 16 P

Bild 17 P

Bild 18 P

Bild 19 P

Bild 20 P

Bild 21 P

Bild 22 P

Bild 23 P

Bild 24 P

Bild 25

Summa 17st 5st 2st

Kvinnlig Manlig Neutral

Bild 1

Bild 2 P

Bild 3

Bild 4 P

Bild 5

Bild 6

Bild 7

Bild 8

Bild 9

Bild 10

Bild 11

Bild 12

Bild 13

Bild 14

Bild 15

Bild 16

Bild 17

Bild 18

Bild 19

Bild 20 P

Bild 21

Bild 22

Bild 23

Bild 24

Bild 25

Summa 2st 0st 1st

Kvinnlig Manlig Neutral

Bild 1 P

Bild 2 P

Bild 3

Bild 4 P

Bild 5

Bild 6

Bild 7

Bild 8

Bild 9

Bild 10

Bild 11

Bild 12

Bild 13

Bild 14

Bild 15

Bild 16

Bild 17

Bild 18 P

Bild 19

Bild 20 P

Bild 21

Bild 22

Bild 23 P

Bild 24

Bild 25

Summa 3st 0st 3st
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Lottas Pappa   Tant Berg 

 

 

Nils Karlsson-Pyssling Flyttar In  
B i tabellen står för Bertil, N i tabellen står för Nils Karlsson-Pyssling och R i tabellen står för 

Råttan. På bild 1 anses B (Bertil) vara neutral. På bild 2 anses B 

(Bertil) och N (Nisse) vara neutrala o.s.v. 

 

Bild 1 

Bertil står och tittar ut genom fönstret och detta är varken 

kvinnligt eller manligt, det är en neutral syssla. Han tittar heller 

inte på ett specifikt pojkigt eller flickigt vis och därför hamnar 

denna bild under kategorin ”neutral”.  

 

Bild 4 

På denna bild står Nils Karlsson-Pyssling och håller i råttans lampa, han hjälper henne att 

flytta. Detta är en manlig syssla, att hjälpa en kvinna flytta och hjälpa henne att bära så därför 

hamnar detta under kategorin ”manlig”. Råttan står och böjer sig ner på bilden för att ta upp 

en väska medan hon håller i sin handväska samt att hon har en filt under armen. Detta innebär 

att hon tar tre saker medan Nils Karlsson-Pyssling bara har en. Därför hamnar även råttan 

under kategorin ”manlig” eftersom hon bär så många saker.  

 

 

Kvinnlig Manlig Neutral

Bild 1

Bild 2 P

Bild 3

Bild 4 P

Bild 5

Bild 6

Bild 7

Bild 8

Bild 9

Bild 10

Bild 11

Bild 12

Bild 13

Bild 14

Bild 15

Bild 16

Bild 17

Bild 18

Bild 19

Bild 20 P

Bild 21

Bild 22

Bild 23

Bild 24

Bild 25

Summa 2st 1st 0st

Kvinnlig Manlig Neutral

Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6

Bild 7

Bild 8 P

Bild 9 P

Bild 10

Bild 11

Bild 12

Bild 13

Bild 14

Bild 15

Bild 16 P

Bild 17 P

Bild 18

Bild 19

Bild 20

Bild 21

Bild 22 P

Bild 23

Bild 24

Bild 25

Summa 5st 0st 0st

Kvinnlig Manlig Neutral

Bild 1 B

Bild 2 B,N

Bild 3 R

Bild 4 N,R

Bild 5 B,N

Bild 6 B

Bild 7 B,N

Bild 8 B N

Bild 9 B,N

Bild 10 N B

Bild 11 N

Bild 12 B,N

Bild 13 B,N

Bild 14 B,N

Bild 15 B,N

Bild 16 B,N

Bild 17 B,N
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Bild 6 

På denna bild ligger Bertil under sin säng och att ligga under sin säng är en neutral syssla, det 

vill säga varken manligt eller kvinnligt. Dock ligger det ved under sängen med Bertil men 

eftersom han inte gör något med veden på denna bild, utan han ligger bara under sängen, 

hamnar denna bild under kategorin ”neutral”.  

 

Bild 7 

På denna bild bär både Bertil och Nils Karlsson-Pyssling ved, hela deras famn är full av ved 

och detta är en manlig syssla och därför hamnar denna bild under kategorin ”manlig”.  

 

Bild 8  

På denna bild sitter Bertil framför brasan och håller fram händerna medan Nils Karlsson-

Pyssling står upp och drar i ett snöre till kakelugnen. Bertil hamnar under kategorin 

”kvinnlig” eftersom han bara sitter där medan Nils Karlsson-Pyssling fixar med kakelugnen 

och detta medför att han hamnar under kategorin ”manlig”.  

 

Bild 10 

På bilden står Nils Karlsson-Pyssling och tittar på Bertil som kommer med en stor säng nerför 

trappan. Nisse tittar på medan Bertil bär tungt och därför hamnar Nisse under kategorin 

”kvinnlig” medan Bertil hamnar under kategorin ”manlig”.  

 

Bild 13 

”Och så började de skura. Bertil skurade, och Nisse torkade efter mer trasan” (Lindgren 

1965 s17). 

De båda pojkarna städar och detta är en typisk kvinnlig syssla och därför hamnar de båda 

under kategorin ”kvinnlig”.  

 

Bild 15 

”Kvickt kastade de av sig kläderna och kröp ner i badkaret” (Lindgren 1965 s19). 

Bertil står upp på denna bild med badlakanet om sig medan Nisse fortfarande är i badkaret 

och badar. Varken att bada eller att torka sig efter badet är en typisk manlig eller kvinnlig 

syssla och därför hamnar denna bild under kategorin ”neutral”.  
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I nedanstående tabeller redovisas samtliga centralfigurer i boken. P i tabellen står för det 

privata rummet, O i tabellen står för det offentliga rummet medan X i tabellen står för 

obestämt rum. På bild 1 befinner sig Bertil i det privata rummet och han anses vara neutral. På 

bild två befinner sig Bertil i det privata rummet och han anses vara neutral o.s.v 

 

 

 

Bertil     Nils Karlsson-Pyssling 

 

Råttan  

 

 

Kajsa Kavat hjälper Mormor 
K i tabellen står för Kajsa Kavat och M i tabellen står för Mormor. På 

bild ett anses K (Kajsa) vara neutral och på bild 2 anses K (Kajsa) vara 

neutral o.s.v. 

 

 

 

Kvinnlig Manlig Neutral

Bild 1 P

Bild 2 P

Bild 3

Bild 4

Bild 5 P

Bild 6 P

Bild 7 P

Bild 8 P

Bild 9 P

Bild 10 P

Bild 11

Bild 12 P

Bild 13 P

Bild 14 P

Bild 15 P

Bild 16 P

Bild 17 P

Summa 2st 2st 10st

Kvinnlig Manlig Neutral

Bild 1

Bild 2 P

Bild 3

Bild 4 P

Bild 5 P

Bild 6

Bild 7 P

Bild 8 P

Bild 9 P

Bild 10 P

Bild 11 P

Bild 12 P

Bild 13 P

Bild 14 P

Bild 15 P

Bild 16 P

Bild 17 P

Summa 2st 3st 9st

Kvinnlig Manlig Neutral

Bild 1

Bild 2

Bild 3 X

Bild 4 P

Bild 5

Bild 6

Bild 7

Bild 8

Bild 9

Bild 10

Bild 11

Bild 12

Bild 13

Bild 14

Bild 15

Bild 16

Bild 17

Summa 1st 1st 0st

Kvinnlig Manlig Neutral

Bild 1 K

Bild 2 K

Bild 3 M K

Bild 4 M K

Bild 5 K

Bild 6 K,M

Bild 7 K

Bild 8 K

Bild 9 K

Bild 10 K

Bild 11 K

Bild 12 K

Bild 13 K

Bild 14 K,M

Bild 15 K

Bild 16 K

Bild 17 K

Bild 18 K

Bild 19 K
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Bild 1 

Kajsa Kavat sitter på trappan utanför sitt hus och framför henne sitter en katt och detta klassas 

som en neutral syssla eftersom att sitta på en trapp är varken typiskt manligt eller kvinnligt. 

Med på bilden finns även två andra kvinnliga figurer, de är tecknade så att de saknar ögon, 

näsa och mun. Dessa två kvinnor står och samtalar med varandra i bakgrunden på bilden och 

det de medför till bilden och centralfiguren Kajsa Kavat är att visa att det bor och befinner sig 

andra människor på Kajsas gata.  

 

Bild 4 

”Mormor, hon som gjorde polkagrisar och sålde på torget om lördagarna” (Lindgren 1950 

s3). 

På denna bild sitter mormor vid köksbordet och klipper till karamellpapper och detta kopplas 

till kategorin ”kvinnlig” eftersom mormor själv gör sina polkagrisar och att stå i köket och 

laga mat/godis är en kvinnlig syssla och att klippa till karamellpapper ingår i mormors 

kvinnliga syssla att göra polkagrisar. Kajsa Kavat ligger i sin köksbädd och är nerbäddad och 

att ligga i sin säng är en neutral syssla, det vill säga varken manligt eller kvinnligt.  

 

Bild 7 

På denna bild står Kajsa och hänger upp nya gardiner. Hon står på en pall så hon når upp. 

Kajsa gör en kvinnlig syssla på det traditionella sättet.  

 

Bild 8 

”Hon satte upp de rena gardinerna. Hon la trasmattor på köksgolvet och dammade alla 

möblerna. Rätt som det var, måste hon gå ifrån och koka kaffe åt mormor och steka korv och 

potatis” (Lindgren 1950 s9). 

På denna bild går Kajsa med famnen full av mattor och hon har även en mattpiska under 

armen. Det framgår i citatet att Kajsa gör typiska kvinnliga sysslor och på bilderna framgår 

det att hon gör dessa sysslor på det traditionella sättet.  

Bild 12 

”Kajsa hade en cigarrlåda att lägga pengarna i, och det kom mer och mer slantar i den” 

(Lindgren 1950 s14). 

Kajsa står i sitt stånd på torget och säljer polkagrisar. Detta är en typisk kvinnlig syssla i det 

offentliga eftersom det är handel. Försäljning och varuhus kopplas till kvinnor och på bilden 

är det torghandel som klassas som kvinnlig. Alla figurer som säljer i stånden på bilden är 
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kvinnor. Det finns 32 figurer på denna bild som inte klassas som centralfigurer i boken. Dessa 

figurer medför dock att Kajsa Kavat, centralfiguren, hamnar i centrum eftersom en del handlar 

av henne och de som inte handlar av Kajsa på bilden gör så att hon hamnar i centrum i alla 

fall eftersom det är så många på torget samt att det framgår i citatet att Kajsa säljer mycket.  

 

Bild 13 

Kajsa står i sitt stånd och säljer en påse polkagrisar till en flicka som är med på bilden. En 

annan flicka som även hon är med på bilden har ryggen mot Kajsa och en påse i handen, hon 

har redan köpt polkagrisar av Kajsa. Det finns även en torggumma med på bilden och hon 

tittar på Kajsa. Samtliga figurer på denna bild som inte är centralfigurer gör att Kajsa, 

centralfiguren, hamnar i centrum. Kajsa utför en typisk kvinnlig syssla i det offentliga i och 

med att hon står och säljer polkagrisar på torget.  

 

Bild 16 

”Och så fick Kajsa gå in i rummet innanför affären…” (Lindgren 1950 s17). 

På bilden sitter Kajsa snällt på en stol inne i detta rum och tittar på nallebjörnar på en hylla. 

Kajsa sitter ner och detta är en neutral syssla men sättet hon gör det på, inne i detta rum, kan 

kopplas till kategorin ”kvinnlig” eftersom hon bara sitter där. Ett busigt pojkigt beteende hade 

varit att ta ner en av nallarna och leka med den istället för att bara sitta och kolla på dem. 

Därför hamnar denna bild under kategorin ”kvinnlig”.  

 

I nedanstående tabeller redovisas samtliga centralfigurer i boken. P i tabellen står för det 

privata rummet och O i tabellen står för det offentliga rummet. På bild 1 befinner sig Kajsa i 

det privata rummet och hon anses vara neutral. På bild två befinner sig Kajsa i det privata 

rummet och hon anses vara neutral o.s.v.  

Kajsa   Mormor 

 

 

Kvinnlig Manlig Neutral

Bild 1 P

Bild 2 P

Bild 3 P

Bild 4 P

Bild 5 P

Bild 6 P

Bild 7 P

Bild 8 P

Bild 9 P

Bild 10 P

Bild 11 P

Bild 12 O

Bild 13 O

Bild 14 O

Bild 15 O

Bild 16 O

Bild 17 P

Bild 18 P

Bild 19 P

Summa 12st 0st 7st

Kvinnlig Manlig Neutral

Bild 1

Bild 2

Bild 3 P

Bild 4 P

Bild 5

Bild 6 P

Bild 7

Bild 8

Bild 9

Bild 10

Bild 11

Bild 12

Bild 13

Bild 14 O

Bild 15

Bild 16

Bild 17 P

Bild 18

Bild 19

Summa 4st 0st 2st
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Analys 
Hemmet var kvinnans plats med uppgifter som till exempel barnafödande medan mannen 

arbetade för att kunna försörja familjen. Produktionen utfördes i offentliga byggnader och 

detta kopplades till den manliga världen medan reproduktionen utfördes i de privata rummen 

(Gren, Hallin och Molina 2000). Kvinnorna är de som har skött reproduktionen eftersom de 

har fött barn, tagit hand om dem samt att de har skött hemmets arbete som innefattar 

matlagning, städning och tvättning (Forsberg 2003 s.8). Paralleller kan dras ifrån detta till 

Astrid Lindgrens bilderböcker Den Där Emil, Visst kan Lotta cykla samt Kajsa Kavat hjälper 

mormor. I Den Där Emil kopplas centralfiguren Alfred till det offentliga rummet och 

produktion. Medan centralfigurerna Emils mamma och Lina utför typiska kvinnliga sysslor 

inom reproduktionen (Lindgren 1972). På Bild 1 håller Alfred i en sele till hästen medan han 

på bild 23 rider bort ifrån hemmet och det privata. På bild 1 står Lina och håller i en korg med 

ägg medan hon på bild 23 går i trädgården, på väg mot huset, medan hon håller i ett spann. 

Emils mamma är även hon ute i trädgården på denna bild och hon står vid trädgårdsbordet 

med en fikabricka. I boken Visst kan Lotta cykla framgår det att Lottas pappa arbetar medan 

Lottas mamma inte gör det: ”Och så kröp hon upp och satte sig på grindstolpen för att vänta 

på pappa som nu snart skulle komma hem från jobbet” (Lindgren 1971 s23).”Men sen gav 

hon till ett tjut som fick mamma att titta ut genom köksfönstret…” (Lindgren 1971 s26). Även 

Astrid Lindgrens bilderbok Kajsa Kavat hjälper mormor kan kopplas till detta eftersom Kajsa 

(kvinnan) är i det privata och utför typiska kvinnliga sysslor: ”Hon satte upp de rena 

gardinerna. Hon la trasmattor på köksgolvet och dammade alla möblerna. Rätt som det var, 

måste hon gå ifrån och koka kaffe åt mormor och steka korv och potatis” (Lindgren 1950 s9).  

 

Husmodersepoken uppkom i början av 1940-talet och avtog under 1960-talet. Epoken innebär 

att männen lönearbetade inom produktionen och kvinnorna arbetade obetalt i hemmen och 

detta kopplas till reproduktion (Forsberg 2003). Från och med 1960-talet ökade kvinnors 

förvärvsarbete (Gren, Hallin och Molina 2000). Den Där Emil är skriven år 1972 och Visst 

kan Lotta cykla är skriven år 1971, dessa böcker är alltså skrivna efter husmodersepoken. 

Dock råder det typiska i dessa böcker, mannen arbetar inom produktionen och kvinnorna 

inom reproduktionen. Kajsa Kavat hjälper mormor är skriven år 1950, mitt under 

husmodersepoken, även i denna bok är kvinnan i det privata rummet och utför hemarbete. 

Nils Karlsson-Pyssling är skriven år 1965 det vill säga efter husmodersepoken och i denna 

bok arbetar Bertils båda föräldrar. ”Han väntade på att mamma och pappa skulle komma hem. 



38 

 

Varje dag gick mamma och pappa till fabriken, och då blev Bertil ensam hemma hela dan” 

(Lindgren 1965 s.1).   

 

(Tabell från Gemzöe 2004 s.83) 

Samtliga av de undersökta böckerna kan kopplas till flera av dessa 

kategorier.  

Känner du Pippi Långstrump kan kopplas till: Känsla, Natur, 

Oberoende, Aktiv och Kaos. Boken kan kopplas till kategorin Känsla 

därför att Pippi inte är förnuftig: ”När pannkakan är färdig, kastar 

hon den högt upp i luften och bort till Tommy och Annika som sitter 

på vedlåren och äter så mycket de orkar”(Lindgren 1947 s10). Samt ”Pippi bakar 

pepparkakor också. Hon kavlar ut degen på köksgolvet” (Lindgren 1947 s11). Detta kan inte 

kopplas till kategorin Förnuft eftersom det inte är förnuftigt att kasta upp pannkakan i luften 

och det är heller inte förnuftigt att baka pepparkakor på golvet. Citaten kan även kopplas till 

kategorin Natur eftersom Pippi är rebellisk och vild till sättet, likt den vilda naturen. Pippi 

Långstrump är även Oberoende eftersom hon genom hela boken gör allting själv. Hon lagar 

mat, städar, bakar, hugger ved och sotar skorstenen. Eftersom hon gör allting själv är hon 

också väldigt aktiv. Dock kan det sätt Pippi gör allting på kopplas till kategorin kaos. ”Ibland 

skurar hon köksgolvet. Då häller hon en hel hink med vatten på golvet och spänner fast två 

borstar på fötterna. Sen åker hon skridskor på borstarna”. (Lindgren 1947 s12).  

 

Den Där Emil kan kopplas till: Känsla, Intuition, Natur Aktiv och Kaos. Boken kan kopplas 

till känsla i och med Emils flertaliga hyss. På bild 24 sätter han eld på Prostinnans hatt och 

detta kan inte kopplas till kategorin förnuft utan kopplas därför till kategorin känsla. ”Just då 

kom hans mamma in i köket, och där stod hennes soppskål med Emil i precis som förut. Då 

blev hon alldeles vild, och hon tog spiskroken och dunkade till skålen så att flisorna rök” 

(Lindgren 1972 s9). Citatet kan kopplas till kategorin intuition eftersom Emils mamma 

handlade som hon gjorde men det kan även kopplas till kategorin natur eftersom det framgår i 

citatet att hon blev alldeles vild. Emil är också väldigt aktiv i och med sina hyss samt att dessa 

hyss även leder till kaos. ”Men kan man tänka sig så hemskt, Emil tappade taget och all 

paltsmeten for ner över hans pappa” (Lindgren 1972 s15). 

 

Visst kan Lotta cykla kan kopplas till Känsla och Natur. ”Men när hon kom hem, råkade hon 

få syn på trehjulingen som stod där i ett hörn, och då gick hon fram och sparkade till den” 

Man Kvinna

Förnuft Känsla

Logik Intuition

Människa Djur

Kultur Natur

Intellekt Kropp

Subjekt Objekt

Oberoende Beroende

Aktiv Passiv

Ljus Mörker

Ordning Kaos

Gott Ont
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(Lindgren 1971 s10). Detta citat kan kopplas till kategorierna känsla och natur. Detta 

eftersom Lotta gjorde det hon kände för, hon sparkade på trehjulingen samt att det kan tolkas 

som vilt beteende och kan därför kopplas till kategorin natur.  

 

Nils Karlsson-Pyssling flyttar in kan kopplas till Beroende, Aktiv och Passiv. Nils Karlsson-

Pyssling kan kopplas till kategorin beroende eftersom Bertil fixar saker till Nisse väldigt ofta. 

Till exempel på bild 10 kommer Bertil med en säng nerför trappan medan Nisse står och 

kollar på. Nisse blir även passiv eftersom han inte hjälper Bertil ner med sängen. Boken kan 

även kopplas till kategorin aktiv eftersom Bertil är aktiv och möblerar i Nisses hem.  

 

Kajsa Kavat hjälper mormor kan kopplas till Förnuft, Känsla, Oberoende, Beroende och 

Ordning. Denna bok kan kopplas till kategorierna förnuft och känsla eftersom det titeln visar, 

Kajsa tar hand om sin mormor och detta är både förnuftigt samt att det är känslostyrt. ”Hon 

satte upp de rena gardinerna. Hon la trasmattor på köksgolvet och dammade alla möblerna. 

Rätt som det var, måste hon gå ifrån och koka kaffe åt mormor och steka korv och potatis” 

(Lindgren 1950 s9). Detta citat visar på att Kajsa är oberoende eftersom hon gör allting själv 

och det kan även kopplas till kategorin ordning. Dock är hon lite beroende eftersom: ”Fru 

Larsson kom och hjälpte till lite, det gjorde hon” (Lindgren 1950 s8). 

 

Feministiska geografer arbetar för att kvinnors liv ska bli bättre och detta arbete görs genom 

att förstå grunden till kvinnoförtrycket samt att utveckla strategier för att göra motstånd till 

förtrycket (Gemzöe 2004). På grund av detta har feministisk geografi visat sig vara en källa 

för nytänkande inom kulturgeografin (Dixon och Jones 2011). Inom den feministiska 

geografin fokuseras det på genus (Gren och Hallin 2003). Genus innebär att en individ ”görs 

till sitt kön” (Josefson 2006). De kulturella skillnaderna mellan kvinnor och män kallas för 

genus (Connell 2009). Enligt Butler (2007) är alla människor födda med den primära 

substansen, det vill säga det biologiska könet. En sekundär genuskonstruktion utvecklas i sin 

tur av det manliga eller det kvinnliga könet och kallas för maskulinitet och feminitet. Butler 

(2007) skriver även att om de kulturella betydelserna som den manliga eller kvinnliga 

kroppen antar är genus så kan inte genus kopplas samman till ett kön. Detta innebär att 

konstruktionen ”män” inte enbart kan höra samman med manskroppar och att inte ”kvinnor” 

enbart kan kopplas ihop med kvinnokroppar. Detta resulterar i att man och maskulin kan 

kopplas ihop med kvinnliga kroppar men även en manlig kropp. Även kvinna och feminin kan 

kopplas ihop med en manlig samt en kvinnlig kropp (Butler 2007). Paralleller kan dras ifrån 
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Butler (2007) till Pippi Långstrump. Hon har en kvinnlig kropp samt att hon utför typiskt 

manliga sysslor. ”När hon hugger ved, hugger hon aldrig mindre än fem vedträn i taget”. 

(Lindgren 1947 s13).  ”Pippi måste opp på taket och sota skorstenen”. (Lindgren 1947 s13).  

Slutsats och diskussion  
Maktförhållande mellan könen kallas patriarkat och det innebär att män dominerar över 

kvinnor i samhället (Gemzöe 2004). Männens makt finns både i det offentliga och i det 

privata (Bryson 2003). Reproduktion kopplas ihop med det privata rummet och 

kvinnoförtrycket uppstår i och med reproduktionen. Inom geografin har det fokuserats på 

studieobjekt som kan kopplas till produktion, det vill säga det offentliga arbetslivet (Gemzöe 

2004). Mannen arbetade för att försörja familjen och detta arbete skedde i det offentliga 

medan kvinnan var hemma i det privata (Gren, Hallin och Molina 2000). Kvinnorna har tagit 

hand om reproduktionen på grund av att de har fött barn, tagit hand om barn och att de har 

tagit hand om hemmet samt lagat mat, städat och tvättat (Forsberg 2003). Detta kan kopplas 

till Astrid Lindgrens bilderböcker som jag har analyserats i denna studie. I boken Kajsa Kavat 

hjälper mormor (1950) befinner sig Kajsa i det privata rummet och kopplas därmed samman 

till reproduktion. På bild 7 står Kajsa och hänger upp nya gardiner och det framgår även i 

citatet: ”Hon satte upp de rena gardinerna. Hon la trasmattor på köksgolvet och dammade 

alla möblerna. Rätt som det var, måste hon gå ifrån och koka kaffe åt mormor och steka korv 

och potatis” (Lindgren 1950 s9). Detta är typiska kvinnliga sysslor som hör samman med 

reproduktion och det privata rummet. Emils mamma och Lina befinner sig även dem inom det 

privata rummet och arbetar med reproduktionen, de tar hand om hushållssysslorna i boken 

Den Där Emil. Den manliga centralfiguren Alfred kopplas samman med det offentliga 

rummet och produktion (Lindgren 1972). Alfred håller i en sele till hästen på bild 1 och detta 

kan kopplas till att arbeta med hästen på åkern och detta i sin tur kopplas till produktion. På 

denna bild står Lina och håller en korg med ägg på denna bild och detta kopplas till det 

privata rummet eftersom ägg används till matlagning. På bild 23 rider Alfred på en häst med 

ryggen vänd mot huset, han rider alltså bort ifrån det privata och detta kopplas till det 

offentliga rummet. Lina befinner sig i trädgården på denna bild och hon går mot huset med ett 

spann och hon är alltså i det kvinnliga privata rummet och hon är på väg in till huset som 

kopplas samman med reproduktion. Emils mamma befinner sig också i trädgården, det vill 

säga det privata rummet och hon håller i en fikabricka och även detta kan kopplas till 

reproduktion. I boken Visst kan Lotta cykla (1971) arbetar Lottas pappa i det offentliga 
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rummet för att försörja familjen medan Lottas mamma arbetar i det privata. Detta backas upp 

av citaten: ”Och så kröp hon upp och satte sig på grindstolpen för att vänta på pappa som nu 

snart skulle komma hem från jobbet” (Lindgren 1971 s23) ”Men sen gav hon till ett tjut som 

fick mamma att titta ut genom köksfönstret…” (Lindgren 1971 s26). På bild 20 står Lottas 

mamma och tittar ut genom fönstret och kopplas därför samman med det privata rummet och 

reproduktion (Lindgren 1971). Samtliga böcker kan därför kopplas samman med att mannen 

arbetar i det offentliga rummet medan kvinnan befinner sig i det privata. Mannen kopplas då 

samman med produktion och kvinnan med reproduktion.   

 

I början av 1940-talet uppkom husmodersepoken och denna epok varade fram till 1960-talet. 

Under husmodersepoken lönearbetade männen inom produktionen medan kvinnorna arbetade 

inom reproduktionen i hemmen och detta skedde utan betalning (Forsberg 2003). På 1960-

talet ökade kvinnors förvärvsarbete (Gren, Hallin och Molina 2000) efter att kvinnor länge 

hade varit fångar i det privata rummet (Johansson 2000). Kvinnorna började arbeta i det 

offentliga rummet (Gren, Hallin och Molina 2000). De undersökta bilderböckerna som är 

skrivna efter denna epok är Den Där Emil (1972) och Visst kan Lotta cykla (1971) och då 

dessa böcker är skrivna har alltså kvinnornas förvärvsarbete ökat men detta framgår inte i 

dessa böcker eftersom mannen arbetar inom produktionen och kvinnan i reproduktionen. 

Emils mamma och Lina arbetar inom hemmet medan Emils pappa och Alfred arbetar i det 

offentliga. Lottas mamma arbetar även hon inom hemmet medan Lottas pappa arbetar i det 

offentliga rummet för att försörja familjen. När dessa böcker skrevs hade det skett en 

samhällsförändring när det gäller kvinnors arbete men denna samhällsförändring gestaltas inte 

i de undersökta bilderböckerna från 1970-talet. Kajsa Kavat hjälper mormor (1950) är skriven 

under husmodersepoken och denna bok följer normen som var under denna epok eftersom 

Kajsa befinner sig i det privata rummet där hon utför typiska kvinnliga sysslor och detta hör 

samman med reproduktion. Astrid Lindgren gestaltar kvinnorna i denna bok enligt den 

kvinnosyn som fanns i samhället under detta årtionde. Nils Karlsson-Pyssling (1965) är 

skriven efter husmodersepoken och det framgår i boken att Bertils båda föräldrar arbetar. 

”Han väntade på att mamma och pappa skulle komma hem. Varje dag gick mamma och 

pappa till fabriken, och då blev Bertil ensam hemma hela dan”. (Lindgren 1965 s.1). Denna 

bok är skriven efter husmodersepoken och i denna bok framgår den samhällsförändring som 

skedde, kvinnorna började förvärvsarbeta. Astrid Lindgren gestaltar kvinnan, Bertils mamma, 

enligt den samhällssyn som var då boken skrevs. Kvinnorna i bilderböckerna gestaltas både 

enligt den kvinnosyn som var under husmodersepoken men även den kvinnosyn som var efter 
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denna epok. Böckerna som är skriva efter husmodersepoken framställer dock den kvinnosyn 

som fanns under denna epok samt att Bertils mamma arbetar utanför hemmet och detta 

kopplas till den kvinnosyn som är typisk för den tid efter husmodersepoken.   

 

Enligt Gemzöes (2004) tabell från s.83 kopplades Känner du Pippi Långstrump (1947) ihop 

med kategorierna känsla (kvinnligt), natur (kvinnligt), oberoende (manligt), aktiv (manligt) 

och kaos (kvinnligt) (Gemzöe 2004). Detta medför att Pippi enligt denna tabell fick 3 stycken 

kvinnliga kategorier och 2 stycken manliga. Dock, enligt min tabell fick Pippi 7 stycken 

kvinnliga och 11 stycken manliga. Detta kan bero på att Pippi gör saker på bilderna som jag 

anser är manligt men att dessa bilder inte passar in i någon av Gemzöes (2004) kategorier. 

Den Där Emil (1972) kopplas samman med kategorierna känsla (kvinnligt), intuition 

(kvinnligt), natur (kvinnligt) aktiv (manligt) och kaos (kvinnligt) ur Gemzöes (2004) tabell 

(Gemzöe 2004). Intuition och natur kopplas samman med Emils mamma och detta innebär att 

hon fick 2 stycken i kategorin kvinnlig enligt denna tabell. Enligt min utförda tabell fick hon 

10 stycken kvinnliga och 2 stycken manliga. Detta resultat stämmer överens med Gemzöes 

tabell. Emil fick enligt min tabell 5 kvinnliga och 16 manliga och utifrån Gemzöe (2004) fick 

Emil 2 stycken kvinnliga och 1 manlig. Detta resultat kan bero på att Emil gör saker på 

bilderna som jag anser är manligt men att dessa bilder inte passar in i någon av Gemzöes 

(2004) kategorier. Visst kan Lotta cykla (1972) hamnade enligt Gemzöes (2004) tabell under 

kategorierna känsla (kvinnlig) och natur (kvinnlig) (Gemzöe 2004). Enligt min utförda tabell 

fick Lotta 17 stycken kvinnliga och 5 manliga och detta resultat stämmer överens med 

Gemzöes (2004) tabell. Nils Karlsson-Pyssling (1965) kopplas samman med kategorierna 

oberoende (manligt) beroende (kvinnligt), aktiv (manligt) och passiv (kvinnligt) enligt 

Gemzöes (2004) tabell (Gemzöe 2004). Kategorierna oberoende och aktiv kopplas samman 

med centralfiguren Bertil och enligt min tabell fick Bertil 2 stycken kvinnliga och 2 stycken 

manliga och att mitt resultat inte stämmer överens med Gemzöe (2004) kan bero på att Bertil 

gör saker på bilderna som jag anser är kvinnligt respektive manligt men att dessa bilder inte 

passar in i någon av Gemzöes (2004) kategorier. Centralfiguren Nils Karlsson-Pyssling 

kopplas samman med kategorierna beroende och passiv. Enligt min utförda tabell fick Nils 

Karlsson-Pyssling 2 kvinnliga och 3 manliga och att mitt resultat inte stämmer överens med 

Gemzöe (2004) kan bero på att Nisse gör saker på bilderna som jag anser är kvinnligt 

respektive manligt men att dessa bilder inte passar in i någon av Gemzöes (2004) kategorier. 
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Kajsa Kavat hjälper mormor (1950) kopplas samman med kategorierna förnuft (manligt), 

känsla (kvinnligt), oberoende (manligt), beroende (kvinnligt) och ordning (manligt) utifrån 

Gemzöes (2004) tabell (Gemzöe 2004). Detta innebär i sin tur att Kajsa fick 2 stycken 

kvinnliga kategorier och 3 stycken manliga och enligt min tabell fick hon 12 stycken 

kvinnliga och 0 stycken manliga. Detta resultat kan bero på att jag anser att Kajsa gör typiskt 

kvinnliga saker på bilderna men att dessa bilder inte kan kopplas till någon utav Gemzöes 

(2004) kategorier. Mitt resultat överensstämmer inte alltid med det resultat utifrån Gemzöes 

(2004) tabell. Detta kan bero på att det är jag som har analyserat bilderna och enligt Borgersen 

och Ellingsen (1994) uppfattar alla bildläsare bilder på olika sätt (Borgersen och Ellingsen 

1994).   

 

Feminismen uppstod under två tidsperioder, den ena varade under andra halvan av 1800-talet 

fram till cirka år 1920 och den andra vågens feminism växte fram under 1960-1970-talet. 

Feministiska geografer arbetar för att förbättra kvinnors liv och detta görs genom att förstå 

ursprunget till kvinnoförtrycket samt att utveckla metoder för att göra motstånd till detta 

förtryck (Gemzöe 2004). I den feministiska geografin fokuseras det på genus (Gren och 

Hallin 2003) och genus är då en individ ”görs till sitt kön” (Josefson 2006). Alla individer är 

födda med ett biologiskt kön den så kallade primära substansen och utifrån det manliga eller 

det kvinnliga könet utvecklas en sekundär genuskonstruktion och denna kallas för 

maskulinitet eller feminitet. Butler (2007) menar att om genus är de kulturella betydelserna 

som den manliga eller den kvinnliga kroppen får är inte genus kopplat till ett kön. Detta 

medför att konstruktionen ”kvinnor” inte enbart kan tillhöra kvinnokroppar utan även 

manskroppar och att konstruktionen ”män” kan tillhöra både manskroppar och kvinnokroppar 

(Butler 2007). Paralleller kan dras från detta till Pippi Långstrump eftersom hon har det 

biologiska könet kvinna och fick 11 stycken i kategorin manlig utifrån min tabell och enbart 7 

stycken i kategorin kvinnlig. Pippi är alltså mer manlig och maskulin än kvinnlig och feminin 

utifrån min tabell trots att hon har det biologiska könet kvinna. Pippis maskulina egenskaper 

framgår utifrån följande citat: ”När hon hugger ved, hugger hon aldrig mindre än fem vedträn 

i taget”. (Lindgren 1947 s13). och ”Pippi måste opp på taket och sota skorstenen”. (Lindgren 

1947 s13).  

 

Nils Karlsson-Pyssling är den bok där kvinnan arbetar utanför hemmet dock finns det ingen 

bild på denna kvinna, Bertils mamma, i boken. Bertils mamma nämns i boken men hon 

framställs inte visuellt på bilderna och detta medför att de barn som tittar på bilderna i denna 
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bok inte ser denna förvärvsarbetande kvinnan. Pippi Långstrump är den bok av de studerade 

bilderböckerna som bryter den traditionella kvinnliga normen medan resten av bilderböckerna 

innefattar den typiska traditionella kvinnosynen, även om böckerna är skrivna efter 

husmodersepoken. 

 

Sammanfattning 
Kvinnors förvärvsarbete ökade på 1960-talet och framåt och innan dess var de fångar i det 

privata rummet. Husmodersepoken började under 1940-talet och varade fram till slutet på 

1960-talet. Under denna period lönearbetade männen inom produktionen och kvinnorna 

arbetade obetalt inom reproduktionen. De fem bäst sålda bilderböckerna av Astrid Lindgren 

har i denna uppsats studerats och analyserats eftersom syftet med studien var att undersöka 

kvinnors och mäns plats i rummet genom att analysera de fem bäst sålda bilderböckerna 

skrivna av Astrid Lindgren och analysen gjordes utifrån ett feministiskt perspektiv. Astrid 

Lindgrens böcker läses av många barn och detta påverkar troligtvis vad som anses vara 

kvinnligt respektive manligt. För att få svar på syftet svarades det på följande frågeställningar:  

- Vad innebär det offentliga rummet samt det privata rummet och i vilket rum befinner sig 

männen och kvinnorna i de fem bäst sålda bilderböckerna av Astrid Lindgren?   

- Vad innebär begreppet genus och hur skildras kvinnor och män i de utvalda böckerna av 

Astrid Lindgren?   

För att få svar på syftet och frågeställningarna valde jag att blanda en kvantitativ metod med 

en kvalitativ metod. Numerisk data har insamlats genom att studera vad kvinnorna och 

männen gör på bilderna samt att citat från respektive bok har tagits med för att läsaren ska få 

en djupare förståelse för hur kvinnorna och männen utför det de gör på bilderna. Studiens 

syfte bestämde urvalet och urvalet blev de fem bäst sålda bilderböckerna av Astrid Lindgren. 

Dessa böcker är: 1) Känner du Pippi Långstrump 2) Den där Emil 3)Visst kan Lotta cykla 4) 

Nils Karlsson-Pyssling flyttar in 5) Kajsa Kavat hjälper mormor. Centralfigurerna i dessa 

böcker har studerats genom att analysera om de utför en kvinnlig, manlig eller en neutral 

syssla samt om centralfigurerna befinner sig i det offentliga eller i det privata rummet. Jag 

som bildläsare har förmodligen påverkat studiens resultat eftersom bildläsarens tankar, 

känslor, åsikter och tänkesätt influerar hur bilder uppfattas. Facklitteratur har använts till 

denna studie och även bilderböcker. Dessa böcker ansågs relevanta till studien eftersom de 

behövdes för att kunna svara på studiens syfte och frågeställningar.  



45 

 

 

Feministiska idéer anses vara en växande process. Feminismen uppkom under två 

tidsperioder, den ena var under andra hälften av 1800-talet fram till cirka år 1920. Den andra 

vågens feminism växte fram under 1960-1970-talet. Feministiska geografer arbetar för att 

förbättra kvinnors liv och detta görs genom att förstå ursprunget till kvinnoförtrycket samt att 

utveckla metoder för att göra motstånd till detta förtryck. Feministisk geografi har därigenom 

bevisat att den är en källa för nytänkande inom kulturgeografin. Inom den feministiska 

geografin fokuseras det på genus och genus är då en individ ”görs till sitt kön”. De kulturella 

skillnaderna mellan kvinnor och män kallas för genus. Alla människor är födda med ett 

biologiskt kön, manligt eller kvinnligt och en genuskonstruktion utvecklas av dessa kön och 

dessa konstruktioner kallas för maskulinitet och feminitet. Maskulinitet behöver inte kopplas 

till det manliga könet utan kan även höra samman med det kvinnliga och feminitet kan höra 

samman både med kvinnokroppar och manskroppar. Detta stämmer överens med Pippi 

Långstrump som har det biologiska könet kvinna men enligt den utförda bildanalysen är hon 

maskulin. Den centrala utgångspunkten inom feministisk geografi är sambandet mellan 

produktion och reproduktion. Produktionen uträttades i offentliga byggnader och 

produktionen kopplas till män och reproduktionen till kvinnor och denna utfördes i de privata 

rummen. Paralleller kan dras från detta till Astrid Lindgrens bilderböcker Kajsa Kavat hjälper 

mormor (1950), Den Där Emil (1972) och Visst kan Lotta cykla (1971). Detta eftersom 

kvinnorna i dessa böcker, Kajsa Kavat, Emils mamma, Lina och Lottas mamma samtliga 

arbetar inom det privata rummet och utför typiska kvinnliga hushållssysslor. Männen i dessa 

böcker, Alfred, Emils pappa och Lottas pappa arbetar inom produktionen i det offentliga 

rummet. Den Där Emil (1972) och Visst kan Lotta cykla (1971) är skrivna då kvinnors 

förvärvsarbete hade ökat, dock gestaltas inte detta i böckerna eftersom kvinnorna i dessa 

böcker arbetar inom hemmen och männen i det offentliga. Kajsa Kavat hjälper mormor 

(1950) är skriven mitt under husmoderepoken och i denna bok gestaltas den typiska 

kvinnosynen som fanns då eftersom Kajsa arbetar inom hemmet och hjälper sin mormor som 

är sjuk. Nils Karlsson-Pyssling (1965) skrevs efter husmodersepoken och i denna bok arbetar 

centralfiguren Bertils föräldrar, både kvinnan och mannen, i det offentliga. Detta framgår i 

boken genom texten, det finns ingen bild på dessa arbetande föräldrar och detta medför att 

barnen som läser boken inte ser den förvärvsarbetande kvinnan, utan bara hör om henne. 

Kvinnorna i de undersökta bilderböckerna framställs på det sätt som kvinnorna arbetade på 

under husmodersepoken samt det sätt som de arbetade på efter denna epok. Pippi Långstrump 
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(1947) är den bilderbok utav de studerade bilderböckerna som radikalt bryter den traditionella 

kvinnosynen.   
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