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The purpose of this study was to investigate if and how the picture book about Alfons Åberg 

express gender stereotypes and sexuality, through its images and texts. That is because it is 

one of the most borrowed books in Swedish libraries and also there fore could be a book that 

is especially common i Swedish preschools. The books about Alfons has also played a major 

role in Swedish cultural history and the Swedish history of literature, and are known as a part 

of the swedish heritage. Since children books are well used in Swedish preschools and 

because children often are left alone to read, we wondered what kind of gender norms the 

books of Alfons could express to the preschool children.  
 

There- fore the aim of this study is to investigate how gender norms are expressed in  

two of the Alfons books in the book series. The survey was conducted through qualitative 

picture book analysis which is inspired by former text and image analysis. The theoretical 

method to investigate how gender norms were expressed was gender theory. We also used 

discourse analysis and social constructivism as a base, which means that the norms are 

defined as a social construction that are under constant transformation. 

 

The results show that sex, gender and sexuality are interacting in the books of Alfons Åberg. 

The characters in the book expressed that sex and gender norms were expressed by separation 

of male and female. The separation find out to be a way to show that opposites also expect to 

attract each other. The conclusion was that sex, gender and heterosexuality were linked 

together as a normative exclusion of other sexualitys as inpossible.  

 

Key words: children picture book, queer theory, book analysis, norms, sex, gender, sexuality 

Nyckelord: bilderbok, queerteori, bokanalys, normer, kön, genus, sexualitet 
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Tack!	  
 
Vi vill för det första tacka vår handledare Katarina Mattsson för hennes tankar och idéer, som 

lett oss vidare i vår studie. Vi vill även tacka våra respektive för att de stått ut med vårt eviga 

analyserande och agerat bollplank. Vi vill också tacka för deras stöd under de tuffa perioderna 

då barnen varit sjuka, vilket gjort det möjligt att fortsätta arbetet utan uppehåll. 
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Inledning 
 

 

Vi föds inte till man eller kvinna. Karin Lövgren påpekar att vårt sociala kön varken är 

biologiskt eller psykologiskt utan formas utifrån samhällets föreställningar och idéer 

(Lövgren 2016, s. 7f). Genom relationer och interaktion med föremål skapas och formas 

människans identitet. Redan från när vi föds socialiseras vi in i ett kulturellt 

meningsskapande, vilket innebär att hur vi beter oss och förhåller oss, oftast blir en 

omedveten handling. På så vis menar vi att böcker skulle kunna agera förmedlande och 

reproducerande av budskap, normer och värderingar. Om detta skriver Ann Granberg att 

sagan berör barn på olika vis. Hon påstår att den alltid har varit ett uttryck för vårt kulturarv, 

det vill säga där vuxna förmedlar rådande moral och samhällssyn (Granberg 1996, s. 13-16 

och 45f). Lena Kåreland (2005) påpekar även att sagan agerar som förmedlare av hur pojkar 

och flickor förväntas se ut och vara, vad som anses vara typiskt manligt/pojkigt och 

kvinnligt/flickigt. På så vis menar Granberg (1996) att sagan även visar barnen hur de bör 

bearbeta upplevelser och känslor i förhållande till sitt sociala kön. Den förmedlar därför, på 

det stora hela, hur samhället är uppbyggt. 

 

Eftersom förskolan är en del av det kulturella meningsskapandet, ställer vi oss frågande till 

hur böcker genom bild och text sänder ut och reproducerar normer och föreställningar till 

barnen utifrån ett genusperspektiv. 

 

Utifrån egna erfarenheter från förskoleverksamheten, har vi sett hur pedagoger och barn tar 

fram böcker och läser de oreflekterat. Därmed kan man ställa sig frågande till vilka 

könsnormer som förmedlas till barnen via böckernas bilder och texter. Barnen ges i och med 

detta användningssätt av boken alltså inte möjlighet att reflektera kring innehållet och ställa 

sig kritiska till innehållet. Kåreland tar även upp förskolans betydelse av att reflektera och 

kritiskt granska bok utbudet med avseende på genus, eftersom böckerna påverkar barnens 

genusuppfattning (Kåreland 2005, s. 16). Ett tydligt exempel på böcker som är ständigt 

återkommande för barnen på förskolan är Alfonsböckerna. Därför har vi i denna studie valt att 

kritiskt granska, analysera och reflektera kring två Alfons böcker. 
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Bakgrund 
 

I Stockholms stad har man tillsammans med stadsdelsförvaltningen och 

utbildningsförvaltningen valt att satsa på ett utvecklat samarbete mellan bibliotek och 

förskolor genom projektet Stockholm Högläser (Stockholms stadsbibliotek- förskola u.å.) 

Detta i syfte att pedagoger och barn ska utveckla sitt arbete med boken som utgångspunkt. 

Vilket innefattar mer bekantskap och relation med litteratur och berättande. I och med detta 

anser vi att allt fler barn och pedagoger kommer i kontakt med Gunilla Bergströms Alfons 

böcker.  

 

Boken om Alfons Åberg kom ut 1972 och den allra första boken som författades och 

illustrerades av Gunilla Bergström var God natt, Alfons Åberg. Böckerna om Alfons är de 

mest utlånade böckerna på Sveriges bibliotek och toppar ständigt utlåningslistan för mest 

utlånade böcker. Alfonsböckerna har tryckts på ett flertal språk och i Sverige är de översatta 

till ett 30-tal språk och tryckta i fem miljoner exemplar. Böckerna om Alfons Åberg har 

kommit att bli ett svenskt kulturarv och han agerar huvudperson i 25 berättelser (Rabén & 

Sjögren u.å.)  

 

Gunilla Bergström föddes 1942 i Göteborg och är författaren och illustratören bakom figuren 

Alfons, som skapades 1972. Hon är även en av de författarna som tilldelats Astrid Lindgren-

Priset av förlaget Rabén & Sjögren. De benämner de prisade författarnas arbete av Astrid 

Lindgren anda. Med Astrid Lindgren anda menas att böckerna stärker, ökar och stimulerar 

läsintresset för barn- och ungdomsböcker samt främjar barns rättigheter och bidrar med bra 

litteratur. Författaren anses således stå för ett gott författarskap vad gäller barn- och 

ungdomslitteratur. Priset delas ut till författarnas verk i allmänhet och inte för ett specifikt 

verk i synnerhet (Astridingren.se u.å). Med detta vill vi påpeka att författarnas verk anses 

vara bra läsning för barn och ungdomar för sin tid. Därmed blir Gunilla Bergströms böcker 

relevanta i förhållande till studiens syfte. Då böckerna via sina språkliga uttryck och för sin 

tid, vill förmedla något till läsare som exempelvis hur könsnormer konstrueras för barn. 
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Detta blir även relevant i och med att det uttrycks i förskolans läroplan att: förskolan ska 

motverka traditionella könsmönster och könsroller, samt att flickor och pojkar ska ges 

möjlighet till att utveckla sina förmågor och intressen utan att känna sig begränsade utifrån 

stereotypa könsroller (Skolverket 2016, s. 4ff).   
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Syfte och frågeställningar  
 

 

Syftet med studien är att undersöka hur två stycken barnböcker om Alfons Åberg uttrycker 

könsnormer, då vi anser att de kan påverka barns identitetsskapande. Böckerna som kommer 

granskas närmare är Kalas, Alfons Åberg! (1986) och Alfons och Milla (1985).  För att kunna 

uppnå syftet ska böckerna studeras ur ett genusperspektiv och med hjälp utav kvalitativ 

bilderboksanalys som verktyg. Detta för att undersöka hur böckerna uttrycker könsnormer 

och sexualitet. För att kunna göra detta har syftet brutits ner i följande frågeställningar: 
 

• Hur framställs karaktärerna med avseende på könsroller? 

• Hur gestaltas normer och värderingar utifrån könskonstruktioner? 
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Tidigare forskning 
 

 

I detta avsnitt kommer en del av studiens ramverk, som ligger till grund för studien syfte, att 

redogöras. Avsnittet består av tidigare forskning inom barn- och ungdomslitteratur som berör 

och behandlar genus. Den tidigare forskningen presenteras med hjälp av tematiserade rubriker 

för att sedan slutligen sammanfattas och preciseras hur den ställs i förhållande till studiens 

syfte. 

 

Könskonstruktion ur ett berättarperspektiv 
 

I Antologin Barnlitteraturanalyser (2008) har Maria Andersson och Elin Druker, båda 

forskare inom litteraturvetenskap, sammanfattat forskning kring hur barn gestaltas i 

barnböcker, med hjälp av ett vuxet perspektiv samt utifrån klass, etnicitet, biologiskt kön och 

genus. Analyserna hanterar flertalet litterära verk från sent 1900-tal och de behandlar och 

definierar begreppen barn och barndom. Resultatet visar på att det finns en mångfald olika 

sätt att definiera barn och barndom på samt hur barn skildras. Genom att exempelvis studera 

böcker ur ett narratologiskt perspektiv och med en holistisk och ikonotextuell syn kommer 

Kristina Hallberg fram till att vuxna förmedlar värderingar till barn (Hallberg 2008, s. 10-24).  

 

Föregående är även något som framgår av litteraturvetaren Lotta Paulines doktorsavhandling, 

Den didaktiska fiktionen (2015). I avhandlingen har hon undersökt litteraturdidaktik och hur 

förebilder och subjektspositioner konstrueras i barnböcker. Detta har gjorts utifrån ett barn- 

och ungdomslitterärt perspektiv, genom läsning av böcker som specifikt riktar sig till barn 

under åren 1400-1750. I studien tar hon fokus på barn, barndom och barnuppfostran och hur 

det avspeglar sig i barnlitteraturen. Hon menar på att det inte är en fråga om barnboken är 

didaktiskt utformad utan hur. Syftet med boken anses vidare höra ihop med den för tiden 

rådande människosynen. Hon menar att hur en text förstås är beroende av sin kontext. 

Avhandlingen redogör även för hur barnsynen har växlat från att grunda sig på 

utvecklingspsykologisk teori till sociologisk teori.  

 



 

10	  
	   	   	  

I avhandlingen framkommer även att en text alltid innefattar ett så kallat bemyndigande 

barndomskoncept, med vilket menas en slags vägledning av den vuxna trots en antydan om 

barnet som kompetent. Barnet kan således bara vara kompetent till en viss grad då de vägleds 

samtidigt som de ska upptäcka sitt kritiska förhållningssätt. Detta kallas den didaktiska 

paradoxen. Hon menar vidare på att en och samma text kan innefatta olika budskap till olika 

mottagare med avseende på exempelvis klass- och/eller könstillhörighet, vilket hon kallar 

parallell adressering. Därför visar studien på att flertalet barnsyner kan samexistera. I sin 

slutsats kommer hon fram till att det ur ett tidsperspektiv har gått från att det är de vuxna som 

står för berättandet och huvudkaraktärerna, till att det under de senare åren växlat till att 

barnen dominerar både som huvudpersoner och berättarröster. 

 

I avhandlingen Rött och grönt: flicka blir kvinna och pojke blir man i B. Wahlströms 

ungdomsböcker 1914-1944 (2001) får vi följa litteraturvetaren och forskaren Marika Andræs 

studie om hur normer skildras i ungdomsböcker. Hon utgår ifrån Judith Butlers performativa 

uttryck och genom ett narratologiskt- och socialpsykologiskt perspektiv, undersöker hon hur 

berättandets uppbyggnad i relation till psykologiska teorier, skapar och internaliserar 

könsidentitet hos karaktärer i ungdomsböcker. Hon menar på att berättartradition, didaktisk 

tradition, medelklassnormer och nutida samhällsinfluenser påverkar berättarstrukturer och 

könskonstruktioner. I sin slutsats kommer hon fram till att könskonstruktioner bottnar i 

överklassens normer och värderingar. 

Utifrån den tidigare forskningen som berör hur man genom berättarrösten och 

berättarperspektivet skapar könsnormer kommer vi att studera hur dessa fenomen påverkar 

betydelsen för hur genus görs, i de två bilderböckerna om Alfons Åberg. 

 

Könskonstruktion utifrån accessoarer 
 

Ett annat tema som tas upp i den tidigare forskningen berörs i antologin barnlitteraturanalyser, 

där Kristin Hallberg, forskare inom litteratur, tar upp att könsidentitet konstrueras genom att 

miljöskildringar och språkbruk associerar lek och leksaker till traditionella pojk- och 

flickvärldar. Således fungerar exempelvis leksaker som narrativa tecken och gestaltar 

aktiviteter och aktivitet (Hallberg 2008, s. 9-24). Vidare tar litteraturvetaren Anna Grettve, 

upp klädernas betydelse i barnlitteraturen. Hon menar att kläderna blir en del av samhällets 
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föreställningar och idéer om hur någon är och bör vara i förhållande till sitt biologiska kön. 

Hon tar även upp att böcker presenterar hur barn bör uppleva sin könsidentitet, det vill säga 

vem eller vad barnet är. Detta genom att med hjälp av klädsel placera in barnen i sociala och 

kulturellt kodade rum. Hon resonerar bland annat kring det färgglada hårband som det attribut 

som framförallt särskiljer pojkar och flickor. Hårbandet anses vara en genuskodad detalj som 

dessutom används konsekvent inom barnlitteraturens värld, för att särskilja de biologiska 

könen. Grettve menar också på att karaktärernas klädval knyter samman biologisk 

könstillhörighet och genus med olika sfärer exempelvis flickor med klänning till privata- 

intimsfären och pojkar i byxor till opersonligt kodade offentliga sfärer (Grettve 2008, s. 27-

38). 

 

Maria Österlund (2005) som är docent i litteraturvetenskap, går steget djupare i sin studie med 

hjälp utav ett könsideologiskt perspektiv, feministisk teori och queerteori. Med hjälp av 

feministisk narratologi, karneval- teorin och flick- och pojkmatriser problematiserar och 

undersöker Österlund flickor som klär sig till pojkar. I undersökningen framgår att flickors 

förklädnad blir sammankopplad med mannens maktinnehav samt en flykt från den egna 

kroppen som objekt med tillhörande sexuella och biologiska begär. Flickors förklädnad 

förklaras kunna bekräfta, förkasta eller frigöra kvinnan från dess underlägsna position. När en 

pojke klär sig till flicka anses det däremot vara en tillfällighet och kopplat till en viss komik. 

 

Utifrån denna tidigare forskning kommer vi att studera hur genus görs med avseende på vilka 

kläder, accessoarer och färger som karaktärerna representerar i bilderböckerna om Alfons 

Åberg. 

 

Könskonstruktion utifrån aktivitet och egenskaper 
 

Något annat som synliggjorts inom tidigare forskning berör hur flickor och pojkar konstrueras 

utifrån aktiviteter och egenskaper. Inom detta område undersökte Mia Österlund (2008), 

docent i nordisk litteratur, barnböcker för att finna flickskildringar. Hon kom fram till att 

flickor konstrueras genom lek. Genom ord och bilder framställs flickor genom inre- och yttre 

lekvärldar. Genom leken tillåts också karaktären att experimentera med sin identitet. Leken 

anses således innehålla ett visst maktperspektiv eftersom berättarrösten, styr vad som är 
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socialt accepterat. Karaktärerna anses vidare kunna kopplas samman med könsstereotyper och 

könsroller utifrån det som Maria Österlund (2005) i sin avhandling Förklädda flickor: 

könsöverskridningar i 1980-talets svenska ungdomsroman väljer att kalla genusmatrisen. Med 

genusmatris menas att man genom exempelvis färgval och kroppsliga yttranden kan 

konstruera en karaktärs könstillhörighet utifrån rådande normer. Genom lek och hantering av 

lek konstrueras flickor och pojkar som motsatser till varandra. 

 

Antologin Modig och stark- eller ligga lågt (2005) ligger till grunden för Lena Kårelands 

avhandling. Kåreland är professor emeritus i litteraturvetenskap och har i studien undersökt 

hur pojkar och flickor gestaltas, och konstrueras i barn- och ungdomsböcker samt hur 

förskollärare och lärare arbetar med barnlitteratur. I antologin ansågs flickor inom 

barnlitteraturen vara beroende av andras förväntningar och önskemål. Flickorna ansågs även 

vara duktiga hjälpredor som var i mer behov av tröst och stöd till skillnad från pojkarna som 

ansågs utforska världen, lita till sin egen förmåga och vara självständiga samt gjorde uppror 

och var rebelliska. I ungdomsböckerna ansågs däremot huvudkaraktärerna vara normbrytande 

och inte i enlighet med könsstereotypa mallar. Detta är även något som tas upp i den 

vetenskapliga tidskriften Representations of Material Culture and Gender in Award-Winning 

Children’s Books: A 20-Year Follow-Up (2011). Där har Peter B Crabb, professor i 

psykologi, och Deb L Marciano, professor i pedagogik med inriktning mot specialpedagogik, 
undersökt hur genus uttrycks i barnböcker. De anser att barnböcker generellt visar på 

stereotypa bilder utifrån könsroller. De menar att flickor/kvinnor framställs som stereotypa i 

flertalet barnböcker. Flickor/kvinnor associeras ofta med hemmet och dess aktiviteter medan 

män dominerar fysiska och tekniska områden utanför hemmet. 

 

Vidare menar Lotta Paulin (2015), doktorand i litteraturvetenskap, att flickor som agerar i 

likhet med pojkar får högre status än andra flickor. Utifrån detta påstående tolkar vi det som 

om att det förekommer en hierarkisk indelning mellan könen, där pojkarna anses tillhöra den 

kategori som innefattar högre status. Detta är även något som framkommer via Kåreland 

(2005) eftersom hon lyfter olikheterna mellan pojkar och flickor genom att barnböcker driver 

med könsstereotyper på ett humoristiskt vis samtidigt som både pojkar och flickor tillåts att 

inta olika positioner, roller och beteenden. Hon menar dock att brott mot genuskonventioner 

inte är speciellt vanligt utan att respektive karaktär vanligtvis agerar och beter sig som 

förväntat utifrån sitt biologiska kön med vissa undantagsfall. 
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Förutom föregående menar Andræ att attribut såsom ålder och kön har avgörande betydelse 

för en berättelses handling. Åldern och det biologiska könet har således betydelse för vad som 

anses vara en normal och acceptabel handling. Flickan skolas in i ett önskat ideal såsom en 

omhändertagande roll och förbereds för ett liv som moder till sina barn och hustru till sin 

man. Hon skolas alltså in i den heterosexuella normen (Andræ 2001, s. 94, 118 och 130f). Vi 

anser utifrån detta att flickor föds med ett oönskat beteende och ses som ofullständiga 

individer medan pojkar föds fullständiga men vidareutvecklar sina manliga drag genom 

erfarenheter. Pojkar behöver således inte genomgå en förändring för att uppfylla det manliga 

idealet utan lär av sina erfarenheter för att bli den ultimata mannen. Pojkar anses vidare enligt 

Österlund ha dominerat i bilderböckerna över en längre tid och en kritik på hur flickor 

skildrades i barnböcker uppstod i slutet av 1990-talet och 2000-talet. Man ansåg att 

flickskildringar var statiska i sin karaktär och inte speglade samhällets flickmakttrend 

(Österlund 2008, s. 97). 

 

Utifrån ovanstående diskussion kring tidigare forskning kommer vi att studera vilka 

handlingar och egenskaper som gör genus. Detta för att sedan, ur ett genusperspektiv, 

undersöka om det förekommer någon hierarkisk indelning mellan könen i de två 

Alfonsböckerna och i så fall hur. 

 

Sammanfattning av den tidigare forskningen 
 

Enligt den tidigare forskningen som presenterats ovan, anses genus konstrueras utifrån 

berättarröstens förhållningssätt och uttryckssätt. Detta görs genom: text, egenskaper och 

aktiviteter som kopplas samman med rådande könsnormer genom färgkodning och klädval. 

Även färgkodning och klädval är i sin tur även de kopplade till könsnormer. Det framgår även 

att biologiskt kön, genus och sexualitet står i en ständig relation till varandra och binds 

samman med hjälp av normerande uttryck. Att könskonstruktioner involverar sexualitet är 

dock något som vi endast anser framkommit i forskningen inom ungdomslitteratur, inte i 

bilderböcker för de yngre barnen. I böckerna för de yngre barnen konstrueras kön genom att 

urskilja och särskilja flickor och pojkar. Detta till skillnad från ungdomsböcker där kön 

konstrueras genom att dess olikheter ska komplettera varandra, genom heterosexuell kärlek 
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som grund. Därför vill vi undersöka hur genus och sexualitet konstrueras i bilderböcker för de 

yngre barnen genom att kvalitativt analysera två stycken Alfonsböcker. 
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Teoretisk utgångspunkt 
 

 

Under denna rubrik redogörs för den förståelseram och den genusteori som ligger till grund 

för vår studie och som används för att synliggöra könskonstruktioner i analysen. Slutligen 

kommer det teoretiska ramverkets relevans i förhållande till studiens syfte att preciseras. 

 

Undersökningsståndpunkt 
 

Enligt Ulf Brinkkjaer och Marianne Høyen är socialkonstruktivismen en förlängning av den 

så kallade diskursteorin och innebär en ansats med en syn på kunskap som en social 

konstruktion. Man anser alltså att omvärlden både är konstruerad och konstrueras med och av 

människan eftersom den ständigt omförhandlas. Kunskap anses också därför vara flytande 

eftersom sociala konstruktioner skiftar över tid och rum. Människan erfar därför alltså sin 

verklighet genom det sammanhang de befinner sig i. Människans förståelse blir på så sätt 

kulturellt betingad genom att vi försöker förstå och kategorisera vår omvärld genom ord och 

handlingar. Därför ställer sig alltid socialkonstruktivister frågande till om det existerar någon 

värld utanför den subjektiva konstruktionen och hur denna förståelse byggs upp (Brinkkjaer 

och Høyen 2013, s. 94-103).  

 

Konstruktivistiskt förhållningssätt kan utifrån denna beskrivning anses stå i stark relation till 

den så kallade diskursanalysen, vilken även den innebär att människan konstruerar sin 

omvärld. Därför har vi valt att omnämna diskursanalys som metod i ett senare kapitel, vår 

metoddel. Genom en konstruktivistisk ansats kan vi alltså finna kunskap om omvärlden 

genom att exempelvis undersöka hur barnlitteraturen uttrycker könskonstruktioner. Detta för 

att på så vis, genom mönster, upptäcka hur genus görs. Detta för att avslöja hur något för 

tillfället förhåller sig i relation till något annat, inom de två valda böckernas kontext. 
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Ambjörnssons genusteori 
 

I sin avhandling: I en klass för sig: genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer (2004) 

förklarar Fanny Ambjörnsson genus och könstillhörighet som något konstruerat. Det vill säga 

till skillnad från att vara flicka/kvinna eller pojke/man så socialiseras och kategoriseras man 

in i olika könsroller. Det anses således inte finnas något biologiskt eller naturligt kön utan det 

är en social konstruktion av samhällets förväntningar, på vad det innebär att vara pojke 

respektive flicka. Genus anses utifrån denna beskrivning vara en social konstruktion, det vill 

säga att genus är skapat av människans förväntningar och handlingar samt ser olika ut inom 

kulturer och i olika delar av världen. Vidare menar Ambjörnsson att genus måste förstås som 

sammankopplat med sexualitet där heterosexualitet står för normen. Normen anses vidare 

alltid behöva en motpol vilket kräver en uppdelning av sexualitet och könskategorier med 

tillhörande egenskaper. Utifrån detta resonemang skapas en statusordning inom vilken kön, 

genus och sexualitet står i ständig påverkan till varandra. Statusordningen grundar sig på att 

man måste visa på vad något är samtidigt som man måste visa på vad det inte är exempelvis: 

en flicka har långt hår alltså har en kille kort hår. De förväntas då också vara varandras 

motpoler såväl som att det förväntas vara varandras komplement (Ambjörnsson 2004, s. 11-

22). 

 

Ambjörnsson hänvisar därför till Judith Butlers heterosexuella matris i vilken det menas att 

språk och sociokulturellt sammanhang skapar könsidentitet och föreställningar. Det menas att: 

hur man ska vara som man eller kvinna och att man ska vara man eller kvinna bara kan 

förstås ur en heterosexualiserad norm. Den heterosexuella normen kännetecknas av en 

heterosexuell matris. Inom den heterosexuella matrisen organiseras och hierarkiseras kön, 

genus samt att begär skiljs åt och kopplas ihop genom begärens handlingar. Det existerar 

alltså enligt Butler två biologiska kön vilka man förväntas leva upp till genom sin kropp, sina 

handlingar och sina begär för att uppfattas som godtagbara pojkar respektive flickor. Håller 

man sig inte inom matrisens ramar uppfattas man som onormal eller som det också kan 

uttryckas, som Queer. Vilket menas att man är sociokulturellt obegriplig (Ambjörnsson 2016, 

s. 94ff). 

 

Vidare anses således att könsidentiteten är en effekt av återupprepade handlingar 

(Ambjörnsson 2016, s. 137). Utifrån Nina Björk benämns dessa återupprepade handlingar 
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med Butlers teoretiska begrepp performativitet med vilket menas att exempelvis kvinnor 

uttrycker just de kvinnliga koder som krävs för att betraktas som kvinna exempelvis genom 

att uttrycka sig, röra sig och klä sig såsom en kvinna förväntas. Handlingarna bestämmer 

alltså könsidentiteten och inte vise versa. För att bli betraktad som kvinna måste den som 

utför handlingen uppfatta de kvinnligt kodade normerna samt utföra de så att de blir 

tolkningsbara för andra. Kvinnligheten blir således på samma gång som de upprepas också till 

i den stund de utförs (Björk 1996, s. 139f). 

 

Genom att använda oss av Fanny Ambjörnssons genusteori, där hon även tar upp Judith 

Butlers heterosexuella matris, kan vi i vår analys synliggöra könsnormer och de aspekter som 

anses normerande i förhållande till genus, samt vad det kan få för konsekvenser. 
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Metodval och tillvägagångssätt 
 

 

I detta avsnitt redogörs för studiens undersökningsmetod. Vi har i denna studie utfört en 

kvalitativ undersökning utav två Alfonsböcker, för att på så vis få en fördjupad inblick i hur 

könsroller konstrueras och förmedlas i dessa barnböcker. För att kunna ta reda på just detta 

har vi valt att använda oss utav bilderboksanalys. För att hantera denna analysmetod, har 

omfattande läsning av Barnbokens byggklossar (1998) och Bilderbokens pusselbitar (2000) 

ägt rum. Dessa två böcker är båda skrivna av Maria Nikolajeva, docent i litteraturvetenskap. 

Vidare har vi under analysarbetet både tillsammans och enskilt studerat böckernas bilder och 

texter för att sedan jämföra våra tolkningar med varandra. Detta för att på så vis komma fram 

till vad böckerna kan förmedla för budskap, med avseende på hur genus gestaltas och uttrycks 

genom text, bild, karaktärerna och miljön. Vi kommer även under denna rubrik att redogöra 

för urvalskriterier vid bokval och tillvägagångssätt vid analysen. 

 

Kvalitativ metod 
 

Som tidigare nämnts kommer materialet analyseras kvalitativt. Med kvalitativ metod menas 

enligt Göran Ahrne och Peter Svensson ett specifikt arbetssätt för att finna data och för att 

analysera data. Detta är ett arbetssätt som används för att förstå, finna och beskriva skillnader 

mellan olika samhällsfenomen, exempelvis hur normer sätts i ett sammanhang. Det kvalitativa 

tillvägagångssättet anses även relevant då det socialkonstruktivistiska förhållningssättet, som 

studien utgår ifrån, är kvalitativt i sin karaktär. Detta eftersom det involverar ett tänkande om 

världen som socialt konstruerad. Genom att använda sig av kvalitativ metod kan man fånga 

upp tankar, känslor och upplevelser som kan finnas outtalade i både bild och text. För att 

förstå hur samhälleliga fenomen, som till exempel normer, språk och kultur, påverkar oss 

människor bör man studera bilder och text som har producerats av människan (Ahrne och 

Svensson 2015, s. 8- 13). Därför ämnar vi i denna studie att analysera texter mer djupgående 

för att synliggöra vilka normer och föreställningar som förmedlas i barnböckerna Alfons och 

Milla (1985) och Kalas, Alfons Åberg (1986). Därmed sagt att vi inte ämnar finna några 



 

19	  
	   	   	  

resultat vad gäller föreställningar och normer inom barnlitteraturen generellt utan endast i 

dessa två barnböcker. 

Diskursanalys  
 

Utifrån studiens syfte kommer vi att använda oss av diskursanalys som metod för att på så vis 

kunna inta ett diskursanalytiskt förhållningssätt med vilket, enligt Kristina Boréus, för det 

första innebär en föreställning om att normer och praktiker är bundna till sin specifika tidsram 

och sin rumslighet. För det andra innefattar den också en utgångspunkt i att språket formar 

kategorisering av människor och människors praktiker, med andra ord vår omvärld (Boréus 

2015, s. 176). På så vis menar Ulf Brinkkjaer och Marianne Høyen, involveras även ansatsen 

av en konstruktivistisk utgångspunkt eftersom vi skapar föreställningar samtidigt som vi 

skapas av föreställningarna. Ett utmärkande drag för den diskuskursanalytiska metoden är att 

den synliggör maktförhållanden. Det vill säga det som anses eftersträvansvärt, accepterat och 

naturligt i förhållande till vad som är underlägset, oaccepterat och onaturligt (Brinkkjaer och 

Høyen 2013, s. 94-97). De valda böckerna kommer därför att analyseras både utifrån dess 

texter och bilder för att på så vis genom skriftspråk, berättarröst och bild finna de sätt man 

talar om och uttrycker könskonstruktioner och vilka maktförhållanden diskurser producerar. 

 

Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips menar att man inom diskurser nämner 

subjektspositioner med vilka menas att allt socialt liv är hierarkiskt fördelat och strukturerat. 

Det finns alltså vissa positioner som en karaktär kan inta och som innefattar ett visst 

handlingsutrymme. Om denne inte lever upp till det som förväntas inom den givna 

subjektspositionen så uppstår en konflikt. Konflikter inom diskurser påtalas vidare som 

ständigt närvarande eftersom det alltid finns delade meningar om vem eller vad som ska 

tillhöra normen och på så vis även ha legitimitet att hävda sin rätt (Jørgensen Winther och 

Phillips 2000, s. 42f). Därför kommer vi i denna studie att undersöka hur normer och 

värderingar uttrycks utifrån kön och hur karaktärerna talar till och om varandra, samt vilket 

handlingsutrymme de olika könen ges. 

 

I samband med subjektspositioner och identitetsskapande nämner Jørgensen Winther och 

Phillips begreppet mästersignifikanter med vilka menas identitetsskapandets nav. Vidare 

nämns även begreppet ekvivalenskedjor vilka utgör de som håller ihop mästersignifikantens 

ställning i identitetsskapandet (Jørgensen Winther och Phillips, 2000, s. 50f). I denna studie är 
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våra mästersignifikanter flickor respektive pojkar. Ekvivalenskedjorna utgör således vad som 

behövs och vad som krävs för att kunna identifiera sig som flicka eller pojke inom respektive 

diskurs. Dessa attribut innefattar det som flickor och pojkar förväntas leva upp till för att 

sedan kunna kategoriseras som flicka alternativt pojke. Utifrån denna redogörelse uppfattas 

identitet som något socialt då den ständigt förhandlas inom diskurser. 

 

Bilderboksanalys som tillvägagångssätt 
 

Nikolajeva nämner att det finns redskap att använda när man utför en analys av litterära 

personer. Hon påtalar att författaren oftast skapar karaktärer som ska verka övertygande och 

psykologiskt trovärdiga. Hon menar att man i modern barnlitteratur eftersträvar att 

karaktärerna ska uppfattas ha en integritet, kanske i didaktiskt syfte. Vidare menar Nikolajeva 

att karaktärer i populärlitteratur allt som oftast är så kallad platta, det vill säga bara har en 

egenskap och karakteriseras därefter. På så vis menar man att platta personer inrymmer 

förutfattade meningar om en person, en så kallad stereotyp. Stereotyper förväntas således att 

bete sig, uttala sig och vara på ett visst sätt enligt rådande normer. När det kommer till 

könsroller och och dess förväntningar, finns så kallade flickstereotyper och pojkstereotyper. 

Dessa stereotyper bygger på ett slags motsatsförhållande som man genom Nikolajevas 

schematisering kan använda som modell för att upptäcka hur stereotypa personer skildras 

(Nikolajeva 1998, s. 63ff). Hennes modell ser ut enligt följande: 

 

Män/pojkar: Starka Våldsamma Känslokalla, Hårda, Aggressiva, Tävlande Rovgiriga, 

Skyddande, Självständiga, Aktiva, Analyserande, Tänker kvantitativt och är 

Rationella. 

Kvinnor/flickor: Vackra, Aggressionshämmade, Emotionella, Milda, Lydiga 

Självuppoffrande, Omtänksamma, Omsorgsfulla, Sårbara, Beroende, Passiva, 

Syntetiserade, Tänker kvalitativt, Intuitiva (Nikolajeva 1998, s. 63ff). 

 

Vidare menar Maria Nikolajeva att vissa egenskaper uttrycks och förmedlas bäst genom 

skriftspråk, eftersom personliga egenskaper kan vara svåra att avbilda såsom exempelvis 

egenskapen tapperhet. Egenskaper som tapperhet förmedlas därför på ett tydligare sätt för 

mottagaren/läsaren med hjälp av text. Utifrån detta perspektiv anser Nikolajeva alltså att bild 

och text kan komplettera varandra, samtidigt som de kan lämna så kallade luckor, vilka 
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läsaren själv får fylla i med tidigare erfarenheter och kunskaper. Utifrån detta resonemang 

utkristalliserar mottagaren sändarens budskap genom en pendling och kombination av det 

verbala och det visuella när de tar till sig boken. Genom att läsa en bilderbok flera gånger 

skapas således en förståelse som blir djupare och bredare för att sedan skapa en helhet 

(Nikolajeva 2000, s. 11ff, 22 och 140). Utifrån detta finns det en relevans i att analysera både 

bild och text som en kompletterande helhet men också som separata delar. Detta då det anses 

finnas saker som en text förmedlar men som bilderna kan motsäga. 

 

Vidare förklarar Nikolajeva att man vid analys av bilderböcker, bör studera vad karaktärernas 

kroppsspråk, gester och ansiktsuttryck ger för information samt hur karaktärerna förhåller sig 

och positionerar sig till varandra och vilka känslor som förmedlas till läsaren. Utifrån bokens 

bilder kan man då genom urskiljandet av detaljer finna hur karaktärerna undermedvetet har 

gestaltats och skapats utifrån könsstereotyper och hur de kan påverka ett upprätthållande och 

reproducerande av normer. Sådana detaljer kan exempelvis vara karaktärernas hårlängd eller 

bildens färgskala (Nikolajeva 2000, s. 143, 149-154 och 171). 

 

Nikolajeva fortsätter med att ta upp betydelsen av bakgrundsbilden och hur den kan förstärka 

personskildringen genom att rummen återskapar personens egenskaper samt innehåller en 

symbolisk funktion. Exempelvis anses så kallade negativa rum dra fokus från 

bakgrundsbilderna och lägger hela mottagarens fokus på personens handling. Med negativa 

rum menas att bilden framställs utan färgad bakgrund vilket ska dra uppmärksamheten till 

något annan inom bilden exempelvis en viss person och en viss handling (Nikolajeva 2000, s. 

118-123 och 166). Utifrån detta resonemang behöver vi även studera bildernas färger i 

relation till karaktärernas handlingar och hur dessa kan kopplas till genus. När vi studerar 

materialet ämnar vi därför läsa boken om och om igen för att skapa en djupare förståelse för 

bilderna och texten och deras relationer sinsemellan. Analyserna av bilderna och texten 

kommer sedan att ställas i relation till Nikolajevas motsatsschema där hon menar att 

könstillhörighet inte är något biologiskt utan socialt konstruerat.  Nikolajevas schema över 

stereotypa egenskaper har agerat som bas när vi analyserat barnbokskaraktärerna för att 

upptäcka om och i så fall hur könsstereotyper skildras.  

 

Utifrån detta resonemang anser vi att vi genom användande av diskursanalys, bilderbokens 

estetik och berättarteknik kan finna mönster i den utvalda barnlitteraturen. På så sätt kan vi 

upptäcka hur könsnormer och hierarkiska indelningar är konstruerade. 
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För att finna svar på våra frågeställningar och därmed tillgodogöra oss studiens syfte har 

följande undersökningsfrågor tagits i beaktning vid analysen: 
 

 

• Vad uttrycker sig karaktärerna verbalt och visuellt och vilka känslor förmedlas? 

• Hur skildras karaktärernas utseende och kläder i förhållande till könsidentitet? 

• Vilka egenskaper framställs i förhållande till könsroller? 

• Vilka färgval och symboler dominerar i förhållande till genus? 

• Vilket utrymme ges karaktärerna i texten och bilden i förhållande till genus? 
 

Forskarens roll   
 

Med reliabilitet menas att studiens resultat ska kunna kontrolleras (Stukát 2011, s. 7ff). För att 

kunna kontrollera resultatet av undersökningen har vi därför noggrant redogjort för analysens 

tillvägagångssätt samt beskrivit den teori, metod och de analysverktyg som använts för att 

komma fram till resultatet. Utifrån socialkonstruktivismen och det som Winther Jørgensen 

och Phillips benämner som en diskurs, utgår man från ett antagande om att det inte finns 

någon absolut sanning utan att den är en konstruktion. Därför visar studiens resultat endast på 

en version av verkligheten (Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 111f). Utifrån Stukat, 

Winther Jørgensen och Phillips har vi haft i åtanke att vi dessutom befinner oss i en diskurs 

där vi både är medskapare och en del av sammanhanget vi lever i. Därför vill vi poängtera att 

studien inte handlar om att ta reda på vad som är rätt eller fel, utan att undersöka och finna 

mönster i utsagorna för att synliggöra vad som faktiskt sägs, skrivs och vad de kan få för 

eventuella konsekvenser. När man själv befinner sig inom en diskurs vill vi hävda att det är 

svårt att ställa sig utanför diskursen. Vi har dock i största möjliga mån försökt att frångå egna 

yttre värderingar och tidigare kunskaper för att inte egna åsikter ska överskugga analysen 

(Stukát 2011, s. 8, Winther Jørgensen och Phillips 2000, s. 28ff). Det bör även poängteras att 

de tolkningar som gjorts i analysen hade kunnat få ett annat resultat om någon annan utfört en 

liknande studie. Vi vill däremot peka på att studien är relevant eftersom det krävs 

ifrågasättande av verkligheten för att skapa demokratiska individer som vågar ställa sig 

frågande till könskonstruktioner och maktrelationer.  
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En annan aspekt som behandlar studiens tillförlitlighet är validitet. Den berör om man 

studerat det man sagt sig vilja studera, samt i vilken mån resultaten går att generaliseras. 

Validiteten berör även att det teoretiska ramverket överensstämmer med observationerna och 

analyser (Patel och Davidson 2011, s. 102). Därför har vi, För att det ska bli så tydligt som 

möjligt för läsaren, tydligt markerat med referenser och hänvisningar i texten. Detta för att det 

ska bli så tydligt som möjligt vad som är våra tankar, bilderbokens bilder och text såväl som 

forskares uppfattningar.  
 

Arbetsfördelning 
 

I denna studie  har vi valt att göra alla tillhörande moment tillsammans. Dessa moment har 

bland annat innefattat att tillsammans hitta relevant litteratur för ämnet på olika bibliotek. 

Detta för att sedan läsa alla böckerna enskilt och på så vis först sätta oss in i studiens ämne 

individuellt. Detta för att följaktligen tillsammans sätta oss in i studiens ämne och diskutera 

litteraturen ihop. Vi arbetade på föregående sätt för att vi ansåg att bilderboksanalys krävde en 

djup kunskap inom både tidigare forskning såväl som valda teorier, för att på så vis finna 

något intressant att vidareutveckla i böckerna, med hjälp av bilderboksanalysen. De två 

bilderböckerna som analyserades i studien valdes även dem tillsammans. Dessa böcker har vi 

delvis läst och reflekterat kring enskilt såväl som reflekterat och diskuterat tillsammans för att 

få nya perspektiv.   

 

Bilderböckerna, avhandlingarna, studentlitteraturen och den antologi som använts i studien 

har under forskningens gång lästs sida vid sida för att på så vis agera som ett levande 

material. Detta för att ständigt kunna finna nya infallsvinklar och idéer under arbetets gång. 

På detta arbetssätt har tidigare forskning, metod och teorier skapat nya idéer och tankar vilket 

har resulterat i att nya aspekter kring fenomen har framkommit. Därför har det även varit 

viktigt för oss att studien skrivits och formulerats tillsammans från början till slut eftersom 

båda parter vill känna att studien kan stå för sig själv som en representant för våra 

gemensamma tolkningar. 
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Urval  
 

Utifrån studiens syfte, vilket innebär att ta reda på hur genus och sexualitet framställs, valdes 

två Alfonsböcker där både Milla och Alfons figurerade. De två barnböckerna som kom att 

inkluderas i studien var Kalas, Alfons Åberg! (1986) och Alfons och Milla (1985). I bokserien 

Alfons fanns ytterligare några böcker där Alfons och Milla figurerade men dessa böcker 

uteslöts slumpvis. Att antalet kom att bli just två hade att göra med studiens tidsram då tiden 

ansågs för knapp för att hinna analysera flertalet böcker på djupet, även om det skulle kunnat 

bli ett intressant arbete. 
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Analys och diskussion 
 

 

I detta avsnitt kommer för det första det material som använts vid analysen att presenteras. 

Sedan analyseras och diskuteras materialet utifrån hur genus och sexualitet konstrueras. Detta 

görs med hjälp av tidigare forskning inom barnlitteratur och genus samt Nikolajevas (1998 

och 2000) metod för bilderboksanalys. 

 

Presentation av böckerna 
 

Vi har valt att analysera de två böckerna Kalas, Alfons Åberg! (1986) och Alfons och Milla 

(1985). I dessa böcker möter vi framförallt Alfons Åberg men även återkommande karaktärer 

i Alfons bokserie såsom Milla, faster Fiffi, Victor, Alfons pappa och flertalet andra barn. 
 

Kalas, Alfons Åberg! (1986) 

Boken tar upp att Alfons precis har fyllt år och att han ska ha ett födelsedagskalas. På första 

sidan får vi möta Alfons. Han har kort hår och bär en brun stickad tröja såväl som ett par 

korta mörkbruna byxor, dessa är lagade med en lapp i passande tyg. Vi får även möta faster 

Fiffi som har kort hår, bär en vit blus, dovt röd knälång och midjehög kjol och ett par 

högklackade skor. Hon bär även en brun handväska, örhängen och har en ring på höger 

ringfinger.  

 

Alfons och faster Fiffi diskuterar hur de ska planera Alfons kalas, Alfons vill bjuda sina 

närmsta vänner Viktor och Milla. Medan faster Fiffi tycker Alfons ska ha ett JÄTTEKALAS. 

Med ett jättekalas menar hon att ett kalas bör bestå av flera barn än bara Viktor och Milla, 

eftersom Alfons ändå träffar dem varje dag. Alfons pappa träder in och bestämmer att kalaset 

endast får bestå av åtta till tio barn. 

 

Fastern förbereder kalaset genom att handla och ordna. När kalasdagen är kommen ses Alfons 

byta om till finkläder. De inbjudna barnen, som i texten uttrycks som fyra flickor och fem 

pojkar, anländer finklädda. Först öppnar Alfons sina födelsedagspresenter och barnen äter 
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tårta. Sedan leker barnen lekar. De leker sätta knorr på grisen, fiskar fiskdamm och leker 

gömme. Kalaset involverar även tävlingar såsom gissa bönor och frågesport. 

 

Handlingen fortsätter och kalaset uttrycks bli en enda röra. Barnen bråkar och gråter. 

Plötsligt är kalaset slut. Det tycker Alfons nästan är bra eftersom det hållit på så länge. 

Hemmet är stökigt efter kalaset och faster Fiffi börjar städa. Dagen efter kalaset undrar fastern 

om kalaset upplevdes som ett bra kalas, Alfons svarar att det var ett bra kalas och att det fanns 

många goda tårtor och att det nu även räcker till Viktor och Milla. Alfons uttrycker att detta är 

hans kalas, på hans eget sätt och med hans riktiga vänner. Han tackar slutligen faster Fiffi för 

tårtorna och sätter sig under bordet för att äta med Viktor och Milla. 

 

Alfons och Milla (1985) 
Boken handlar om Alfons Åberg och Viktors kusin Milla. På förstasidan benämns Alfons som 

sju år och att han inte leker med flickor utan bara med Viktor och Milla, helst i trädkojan. Det 

är en hemlig koja där man dricker saft, klättrar, spikar och håller utkik, andra kan inte se dem 

där uppe. Ibland är Alfons och Milla själva och leker vilket Alfons tycker är roligare och mer 

spännande. Hon hittar på nya saker så som att kojan ska ha gardiner, bord och brevlåda. Milla 

kan även bygga staket. Alfons leker inte med några andra flickor utan bara med Milla. 

 

Några pojkar säger att man inte kan leka med flickor. De säger att flickor har tjejbaciller, är 

tramsiga och fega. Pojkarna är malliga och hör inte vad flickorna tycker om dem, för pojkarna 

påtalas vara högljudda. På bilden ses pojkarna stå på en rad och omfamnar varandra med 

glada miner. Vidare beskriver pojkarna att flickorna alltid fjäskar genom att komma ihåg att 

göra läxan, viskar med varandra, skrattar åt ingenting och bara kan hålla sams två- och två 

samt skvallrar om hemligheter. De uttrycks även leka tråkiga docklekar. 

 

Men Milla är inte som andra flickor, tycker Alfons. Hon är skojig, gråter inte för småsaker, 

hittar på nya lekar, skvallrar inte och håller tyst om hemligheter. De andra barnen tycker Milla 

är rödhårig men Alfons beskriver hennes hårfärg som guld.  

 

Vidare beskrivs Milla kunna många saker såsom att baka, göra så kallad teatercirkus, stå på 

händer, göra hemska miner och uppfinna saker. Hon vågar också hoppa från hustak. Hon lär 

dessutom Alfons saker såsom att göra cirkus och baka. Efter beskrivningen av Milla får vi 



 

27	  
	   	   	  

återigen möta Alfons och Milla uppe i kojan. Nu ordnar de en linbana till postlådan. Milla 

tänker ut en egen flagga till trädkojan och Alfons bestämmer färg. 

 

När Alfons sedan är i skolan ser han hur några pojkar klottrar inne på skoltoaletten. På väggen 

står det uttalat att Alfons leker med tjejer och att han är kär i Milla. Då blir Alfons ledsen och 

vill inte längre leka med Milla. Han bestämmer sig för att vara ensam.  

 

Till slut tycker han att det är tråkigt att vara ledsen och ensam. Han blir återigen nyfiken på 

vad Milla gör. Han beslutar sig för att leka med Milla igen. Nu leker Alfons med Milla i 

kojan. Han struntar i att några pojkar säger att han leker med tjejer. Han svarar bara att Milla 

inte är någon tjej utan Viktors kusin och hans bästa kompis. När de hissar flaggan på kojan 

står de andra pojkarna nedanför på marken och önskar att de också hade en sådan fin koja 

med flagga och helst en sådan kompis som Milla. Pojkarna retas inte mer. 

 

Millas tysthet 
 

Flickan som biroll och markör för könsnormer 

I boken Alfons och Milla (1985) uppmärksammade vi att Milla framställs som underordnad i 

förhållande till Alfons. Vi anser att hennes biroll tydliggörs redan på förstasidan där hon 

presenteras i halvfigur, sittandes i ett träd medan Alfons är i full fart med att klättra upp för 

trädet. Vidare märks att Alfons är den som är aktiv och dominerande av dessa två karaktärer, i 

boken. Detta är något som anses utifrån att det är Alfons som för Millas talan genom hela 

bokens handling. Detta genom att man bara får följa Alfons perspektiv och hur han upplever 

och beskriver hur Milla är. Det beskrivs bland annat vad Alfons känner, tycker och tänker om 

Milla men Milla uttrycker sig, som tidigare nämnts, aldrig själv verbalt. Därför upplever vi 

henne som ett objekt i förhållande till Alfons såväl som de andra barnen. Med det menar vi att 

Milla används som ett verktyg för att synliggöra och tydliggöra både flick- och pojkstereotypa 

handlingsutrymmen. Med hjälp av hennes karaktär läggs fokus på vilka handlingar och 

egenskaper som tillåts och inte tillåts beroende på vilket kön man i boken uttrycks tillhöra, 

därmed utkristalliseras flick- och pojkstereotyper på ett tydligt sätt. Med flick- och 

pojkstereotyper menas, enligt Nikolajeva, personer som är representanter för hur en grupp 

människor förväntas handla och vara utifrån stereotypa könsnormer (Nikolajeva 1998, s. 64). 
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De grupper av människor som framkommer av texten Alfons och Milla (1985) är pojkar 

respektive flickor. Båda dessa könskategorier anser vi uttrycks som platta i sin karaktär. Detta 

bland annat i och med att pojkarna beskriver flickorna med orden: 

 

... och är noga med sina kläder... och kommer alltid ihåg att göra läxan! (Bergström 

1985, s. 7f). 

 

Genom denna beskrivning framgår det hur flickor är, på så vis blir det också tydligt hur det 

framgår hur pojkar inte är. De båda sociala könen uttrycks därmed tillskrivas stereotypa 

egenskaper om hur en flicka och en pojke förväntas vara, utifrån Nikolajevas motsatsschema. 

Nikolajeva beskriver därför denna typ av yttranden om flickor som om av en platt karaktär. 

Med platta karaktärer menas att de har specifika kännetecken som representerar en hel 

könskategori utifrån könsstereotypa normer (Nikolajeva 1998, s. 63ff). På så vis anser vi att 

pojkarnas uttalande om flickor, får Milla att framstå som normbrytande. Detta i förhållande 

till hur hon förväntas vara utifrån hennes förväntade könstillhörighet och i förhållande till de 

andra flickorna. Hon beskrivs som att hon törs hoppa från garagetak, kan göra hemska miner, 

uppfinna saker och stå på en hand. Utifrån Nikolajevas motsatsschema kopplas hennes 

handlingar samman med de egenskaper, vilka faller inom ramen för hur en pojke förväntas 

vara (Nikolajevas 1998, s. 63ff). Exempelvis framställs Milla som tävlande genom att hoppa 

från garagetaket. Hon visar sig stark genom att stå på endast en hand. Hon uttrycker sig även 

som en kvalitativt tänkande individ genom att uppfinna saker såsom en linbana med bjällra. 

Millas sätt att vara flicka kan därför anses vara ett försök till att vidga sitt handlingsutrymme 

utanför den så kallade flickstereotypen. Trots att Milla enligt texten vill framstå som 

normbrytande så anses hon enligt oss alltså endast användas som en markör för att förtydliga 

hur en flicka egentligen bör vara. Bra! 

 

Könsroller avgör handlingsutrymme 

Förutom att peka på Millas roll som en markör för könsstereotypa normer vill vi dessutom 

påstå att de andra flickorna och pojkarna, i boken Alfons och Milla (1985), får könsrollernas 

handlingsutrymme att framställas som ojämna. Detta ses extra tydligt där det uttrycks: 
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“För tjejerna är tramsiga och fega…” Ja, de säger en massa om flickor. Vad flickor 

tycker om pojkar, det hör de inte ens För de pratar så högt och gapar… (Bergström 

1985, s.6). 
 

flickor är svaga och gråter (Bergström 1985, s. 7). 

 

... och viskar och tisslar… (Bergström 1985, s. 8). 

 

Det uttrycks i dessa citat att pojkarna gapar till skillnad mot flickor som bara tramsar, är 

fega, viskar och tisslar. Vi menar att pojkarna på detta sätt uttrycks som överlägsna genom att 

de tar mer plats, eftersom de beskrivs som högljudda. De uttrycks även som den mer 

överlägsna könskategorin, i och med att pojkarna tar större fysisk plats genom att dominera 

över flickorna bildligt. Detta vill vi exemplifiera med en bild där pojkarna står samlade och 

där flickorna syns i nederkanten. På samma bild utstrålar pojkarna en självsäkerhet, 

samhörighet och överlägsenhet genom att de alla håller om varandra och som texten uttrycker 

det, att de mallar sig. Allt detta medan flickorna syns underlägsna och ledsna i nederkanten. 

Utifrån denna bild finner vi det även legitimt att påpeka att de två identifierbara könsrollerna 

är tydligt uppdelade i olika kategorier eftersom de är separerade och grupperade från varandra 

fysiskt, på bilden. Även i bildtexten kan vi utläsa att pojkar och flickor anses vara två skilda 

kategorier som ska hållas separata. Detta eftersom det står att deras handlingar ska skiljas åt. 

Detta uttrycks enligt nedan: 
 

Flickor kan man inte leka med! säger pojkarna (Bergström 1985, s. 5). 

 

Förutom att det från pojkarnas sida uttrycks att de båda könen, socialt och kulturellt inte kan 

umgås över könsgränserna eller tillägna sig samma slags lekar så anser de även utifrån en 

annan bildtext att könen biologiskt urskiljer sig från varandra. Detta menar vi uttrycks på 

samma sida genom orden:   

 

Dom får inte vara med! Tjej-baciller! säger pojkarna (Bergström 1985, s. 5). 

 

Genom användandet av ordet tjej-baciller! i negativa ordalag, kan man enligt oss, i likhet med 

Ambjörnsson, finna en antydan av en hierarkisk uppdelning mellan könskategorierna flicka 

och pojke (Ambjörnsson 2016, s. 53). Den delvis fysiskt- såväl som biologiskt hierarkiska 
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uppdelningen, som synliggörs i boken Alfons och Milla (1985), menar vi alltså uttrycks 

genom flickornas och pojkarnas handlingsutrymmen både i bild och text. 

Flicka som objekt 

Som tidigare nämnts agerar Milla normbrytande i vissa fall, men det utrymme hon tar anses 

inte som acceptabel i förhållande till hennes biologiska kön. Detta tolkar vi genom Alfons 

svar på pojkarnas påstående i slutet av boken. Det som sägs är följande: 

 

När pojkarna säger att “Alfons leker med tjejer”, då svarar Alfons: “Det där???!!!? 

Det är väl ingen t-j-e-j precis. Det är ju… Milla! Som är Viktors kusin och min bästa 

kompis” (Bergström 1985, s. 25ff). 

 

Utifrån citatet skulle man kunna hävda att Milla, enligt Alfons yttrande, går över en gräns då 

hon utför handlingar som inte klassas som förenliga med hennes antydda könstillhörighet. 

Millas sätt att vara gör alltså inte bara att hennes handlingar ifrågasätts utan även hela hennes 

biologiska kön. Detta eftersom Alfons svar, enligt oss, raderar hennes könstillhörighet genom 

att inte längre benämna henne som varken flicka eller pojke utan vid sitt namn. Svaret gör 

också att handlingsutrymmets gränser synliggörs och tydliggörs. Om man passerar gränsen 

för sitt handlingsutrymme blir ens könstillhörighet ifrågasatt vilket kopplar könstillhörighet 

till en slags hierarkisk indelning där pojke anses som subjekt, i förhållande till flicka som 

anses som objekt. De båda könskategorierna uttrycks således som varandras motpoler, där 

Milla anses vara varken eller, på grund av sitt tvetydiga handlande. Genom att frånsäga Milla 

det biologiska könet tillåts Milla i enlighet med Paulin (2015) få tillträde in i pojkarnas 

lekvärld, på så vis får hon också högre status än andra flickor men endast på pojkarnas 

premisser. Det vill säga att hon inte är flicka, utan Milla. Detta stämmer även överens med 

Österlunds (2005) antagande om att flickans förklädnad blir sammankopplad med mannens 

maktinnehav. Genom denna tanke kan man enligt oss koppla Alfons utsaga, om att Milla 

endast är Viktors kusin till en antydan om att Milla inte tillåts eller kan agera självständigt. 

Eftersom det sker en antydan till att hon måste ha en pojke som övervakar hennes handlingar 

och agerar överordnad. Denna tolkning gör vi eftersom hon antyds tagit på sig pojkiga 

egenskaper/handlingar, vilka hon inte tycks kunna vara kapabel att hantera. 

 

Vi tolkar utifrån ovanstående resonemang, att trots att Milla agerar normbrytande och 

självständigt så är hennes roll i boken passiv genom att hon är ett objekt som syftar till att 
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uppfylla Alfons drömmar genom att tillfredsställa hans behov. Dessa behov består bland 

annat utav den perfekta kojan, vilken vi associerar med det perfekta hemmet. Eftersom Milla 

sätter in gardiner, ett bord och funderar ut en brevlåda på en linbana, kan man utifrån vår 

tolkning alltså se hur Milla gör det hemtrevligt i kojan för Alfons. Det kan kopplas samman 

med Nikolajevas motsatsschema där feminina och maskulina egenskaper kategoriseras på 

motsatta sätt (Nikolajeva 1998, s. 64f). Att vara passiv och omsorgsfull som vi anser Milla 

vara, ses alltså utifrån detta schema vara två av de egenskaper som kännetecknas som 

feminint kategoriserade. 

 

 Detta är även något som framkommer i Crabb och Marciano (2011) undersökning. De menar 

att genus uttrycks i barnböcker genom att flickor framställs som stereotypa i flertalet 

barnböcker. I likhet med Millas agerande i kojan menar de att flickor ofta associeras med 

hemmet och dess aktiviteter, medan pojkar dominerar fysiska och tekniska områden utanför 

hemmet. Utifrån detta har vi noterat att Alfons under större delen av boken befinner sig en bit 

ifrån kojan, med undantagsfall då Milla behöver hjälp med diverse sysslor såsom exempelvis 

ett grovmotoriskt moment. Vilket innefattar att klättra upp på kojan för att sätta upp ett rep på 

en krok. Utifrån detta kan vi också i likhet med Andræs (2001) antydan om att flickor gör det 

som förväntas av dem. Det vill säga att Milla gör det som förväntas av henne som kvinna. På 

så vis skolas hon in i ett önskat ideal såsom en omhändertagande roll och förbereds för ett 

framtida liv som en representation av de kvinnligt könade. Det vill säga ett liv som en 

omhändertagande moder till sina barn och hustru till sin blivande man. 

 

Faster Fiffis röda kjol 
 

Markörer som könsidentifiering  

 I Nikolajevas bok Bilderboken pusselbitar (2000) nämns funktionen mellan bild och text. 

Genom bilden och texten ska man kunna förstå vilken könskategori respektive karaktär tillhör 

utifrån visuella könsstereotyper. Detta benämns ikontexten, vilken menas att samspelet mellan 

bild och text ska komplettera varandra på ett balanserat sätt (Nikolajeva 2000, s. 142ff). Det 

vill säga att förutom att karaktärerna i bilderboken har könsspecifika namn såsom Alfons och 

Milla, ska den visuella bilden överensstämma med namnets angivande av könstillhörighet och 

på så vis kunna vägleda läsaren. Nikolajeva såväl som Grettve menar att man utifrån en 
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beskrivning av karaktärerna och dess detaljer kan koppla personer till respektive kön och 

könsstereotyper. Detta utifrån att karaktärernas kläder och accessoarer blir sammankopplade 

med samhällets förväntningar och idéer kring könsidentitet (Nikolajeva 2000, s. 171 och 

Grettve 2008, s. 27-30). 

 

I boken Kalas, Alfons Åberg! (1986) visar bilderna att de som uttrycks som pojkar, har kort 

hår, skjorta, byxor och slips samt bär kalashattar i olika färger. Lövgren menar att hårets 

längd, vilka plagg och hur snävt de sitter mot kroppen är tydliga markörer för 

könstillhörighet. Byxor anses länge ha varit ett plagg för pojkar och kjol och klänning för 

flickor (Lövgren 2016, s. 8 ). Vi anser utifrån dessa påståenden att de är en tydlig skillnad i 

hur de båda könskategorierna illustreras. Detta eftersom flickorna till skillnad från pojkarna 

har långt hår samt är klädda i klänningar med varierande detaljer såsom midjerosett och 

puffärmar samt bär kalashattar. Flickornas kalashattar kan enligt oss, till skillnad från 

pojkarnas, likställas med Grettves antydan om det färgade hårbandet som en kvinnligt kodad 

genusdetalj (Grettve 2008, s. 38). Detta anses i och med att flickornas huvudbonader har en 

accessoar så som en blomma eller rosett. 

 

Vidare förklarar Kåreland att färgval kompletterar textens uttryck vid könskonstruktioner. De 

nyanser som är av mer mjuk karaktär anses bilda en uppfattning av kvinnlighet medan klara 

och distinkta färger förknippas med manlighet. Hon menar att nyansen i färgerna också avgör 

ur vilket genusperspektiv man väljer att urskilja karaktärer (Kåreland 2003, s. 18-33). I 

Alfonsböckerna Alfons och Milla (1985) och Kalas, Alfons Åberg! (1986) kan vi därför 

tydligt se en skillnad i det val som har gjorts med avseende på färger i förhållande till uttryckt 

könsidentitet. Detta berör kläder såväl som accessoarer. I de båda böckerna bär Milla mjukt 

rosa kläder som bas under sin röda klänning medan övriga pojkar bär andra dovt färgade 

kläder. Detta är enligt Ambjörnsson ett typiskt sätt att gestalta att de flickigt könade förväntas 

särskiljas från de pojkkönade. Med hjälp av den mjuka färgen rosa delas alltså bilderbokens 

personer upp i kluster varav ett flickigt- och ett pojkigt kollektiv. Den fungerar således som 

ett ihophållande av flickorna som grupp så väl som att den verkar avgränsade från pojkarna 

som grupp (Ambjörnsson 2011, s. 110). Grettve påstår att kläder är den tydligaste markören 

för genustillhörighet. Hon menar att man med hjälp av kläder och tillhörande detaljer, klär in 

karaktärerna i en viss könskategori. Karaktärerna går på så vis från att vara neutrala till att 

inta en könsidentitet till att tillskrivas en social tillhörighet (Grettve 2008, s. 27-38). 
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Utifrån det som tidigare påståtts vad gäller könskonstruktion utifrån färgval, kläder och 

accessoarer kan vi i Alfonsböckerna se att vissa utstyrslar kombinerat med accessoar eller 

färgval inte riktigt faller in inom de ramar som krävs för att kategoriseras som kvinnligt eller 

manligt kodat exempelvis har en av pojkarna en blomma i sin kalashatt men vi anser ändå att 

läsaren tydligt ska kan urskilja vilka som ska kategoriseras som flickor respektive pojkar. 

Detta synliggörs, enligt oss, genom en sammanlänkning av det som Kåreland, Ambjörnsson, 

Grettve, Nikolajeva och Lövgren ovan nämnt angående hur man gör kön. Följande görs 

genom att olika komponenterna såsom färgval, kläder och accessoarer, bildar en tydlig 

föreställning av karaktärernas könstillhörighet (Kåreland 2003, s. 18-33, Ambjörnsson 2011, 

s. 110, Grettve 2008, s. 27-38, Nikolajeva 2000, s. 142ff och 171 och Lövgren 2016, s. 8). 

 

Flickigt rosa och kvinnligt rött 

Vidare påstår Grettve att de bildligt uttalade kategoriseringen av könstillhörighet, genom 

klädsel, kopplas samman med samhällets föreställningar och idéer om hur någon är och bör 

vara (Grettve 2008, s. 27-38). Som tidigare nämnts bär flickan Milla rosa. Rosa är en färg 

som Ambjörnsson menar kopplas samman med ålder. Detta menar hon eftersom den rosa 

färgen anses vara en fasfärg som man vid mogen ålder växer ifrån. Alla flickor förväntas 

således bära rosa tills att de växer in i andra färger eftersom den rosa färgen endast agerar 

övergångsfas in i det vuxna kvinnolivet (Ambjörnsson 2011, s. 121-124). Utifrån det 

påstående kan vi koppla Millas normbrytande beteende tillsammans med hennes påklädnad av 

den rosa färgen som ett sätt att uttrycka henne som ett för tillfället odisciplinerat flickebarn. 

Detta eftersom hon utifrån färgen på sina kläder förväntas växa ur sitt beteende och växa in i 

sin vuxenroll som disciplinerad kvinna och agera i enlighet med de rådande könsnormerna 

och vad som förväntas av henne. Utifrån den rosa färgen, vilken enligt Ambjörnsson, 

förknippas med något gulligt och behagfullt agerar alltså Milla normbrytande i förhållande till 

både sitt sociala kön och med åldern som preferens. Hon förväntas alltså falla in i det 

stereotypa kollektivet som hon för tillfället avviker från. Utifrån detta resonemang menar vi 

samtaget, i likhet med Hellman att ett distanserande från färgen rosa blir direkt kopplat till 

ålder, status och makt (Hellman genom Ambjörnsson 2011, s. 115). 

 

Att färgen rosa samt ålder, status och makt kopplas samman är något som vi kan upptäcka vid 

en närmare granskning av hur faster Fiffi skiljer sig från Milla. I boken Kalas, Alfons Åberg! 

(1986) introduceras Faster Fiffi i en vit blus med rosett runt halsen, en dovt blodröd midjehög 
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kjol och ett par högklackade svarta skor. Hon har alltså enligt Ambjörnssons tidigare 

benämning om rosa som en fas färg gått från flickelivet in i kvinnolivet (Ambjörnsson 2011, 

s. 121-124). Detta anser vi eftersom hon bär rött och andra färger. Hon ses dessutom bära skor 

med klack, till skillnad från Milla och de övriga karaktärerna, vilket enligt Lövgren är en 

tydlig markör att man avstår sig en roll som av det manliga könet och dess tillhörande attribut 

(Lövgren 2016, s. 5-8). Klacken kategoriserar alltså in faster Fiffi som att ha passerat 

flickelivet in i kvinnolivet och att hon då förväntas leva upp till vad som förväntas av en 

kvinna. Kåreland fortsätter beskrivningen av kvinnolivet som att man enligt 

utvecklingspsykologisk tanketradition har sett barndomen och flickelivet som varande till att 

man blir könsmogen (Kåreland 2003, s. 18-33). Därför tolkar vi det som att fastern har blivit 

en sexuell person eftersom hon enligt Grettve och Lövgren bär färger och skor som markerar 

det (Grettve 2008 sid 28-36 och Lövgren 2016, s. 8). 

 

Vidare beskriver Grettve att även färger påverkar människors idéer och föreställningar om hur 

någon bör vara. Detta eftersom de innefattar en viss symbolik exempelvis är den röda färgen 

förknippad med menstruation, kärlek och passion. Hon menar att man historiskt sett, ansett 

just den röda klänningen associerats med en kvinna som sexuell. Den röda färgen anses på så 

vis symbolisera vad och vem en person är, exempelvis kvinna eller kvinnoblivande och 

reproducerande (Grettve 2008, s. 33f). Utifrån vår tolkning anser vi att faster Fiffis röda kjol 

kan kopplas samman med den historiska synen om en röd klänning. Det anser vi eftersom 

faster Fiffis kjol skulle kunna tolkas agera symbol för den röda klänningen, då plagget även 

illustreras i färgen rött. I samband med faster Fiffis entré i den röda kjolen, i Kalas, Alfons 

Åberg! (1986), upptäcktes även en annan intressant aspekt. Genom citatet: 

 

Nu kommer faster Fiffi. Hon stannar ett slag för att ordna med kalaset. Hon har inga 

barn, utan är alltid extra-snäll mot Alfons (Bergström 1986, s. 1). 

 

Detta uttryck kunde vi koppla samman med Björks tankar om att en kvinna inte är en 

fullständig eller ultimat kvinna förrän hon tillgodogjort sig sitt livsuppdrag, att bli moder 

(Björk, 1996 s. 87). Faster Fiffi ses enligt vår tolkning alltså som en kvinna men med 

betoning på att hon är en kvinna som inte riktigt utfört sitt kall i livet trots sin ålder. Det vill 

säga att utifrån en antydan om en utvecklad fertilitet inte har tillfört världen egna barn. Därför 

är vi beredda att hålla med Ambjörnsson som uttrycker att biologiskt kön, genus, ålder och 

sexualitet kopplas samman i en föreställning som bottnar i en heterosexuell norm. Med en 
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heterosexuell norm menas att det finns ett sätt som kärleken ska organiseras på och som 

framställs som det mest naturliga. Detta förhållningssätt innebär att kvinnor och män antas 

och förväntas åtrå, samt komplettera varandra. Detta livssystem menar Ambjörnsson 

upprätthålls inom alla samhällsskikt både socialt, kulturellt och historisk (Ambjörnsson 2016, 

s. 47). 

Eftersom vi inte anser att citatet om faster Fiffis barnlöshet tillför något till handlingen tycker 

vi att det går att likställa med Andræs påpekande om hur man väljer att se på det kvinnligt 

könade, i förhållande till det manligt könade. Det vill säga att ålder i förhållande till biologiskt 

kön har betydelse för vad som anses vara normalt och accepterat. Flickan förväntas skolas in i 

ett önskat ideal såsom en omhändertagande roll och förbereds för ett liv som moder till sina 

barn och hustru till sin man. Detta medan pojkarna inte behöver genomgå en förändring för 

att uppfylla det manliga idealet utan lär av sina erfarenheter för att bli den ultimata mannen. 

Flickor föds således med oönskade beteenden och ses som ofullständiga individer medan 

pojkarna föds fullständiga men vidareutvecklar sina manliga drag genom erfarenheter (Andræ 

2001). På så vis menar även Hirdman att förhållandena mellan könsrollerna är asymmetriska. 

Detta eftersom mannen alltid agerar som fulländad för att han anses fullt utvecklad medan 

flickan blir den som agerar avvikande och anses outvecklad. Genom ett särskiljande av 

könsrollerna med tillhörande förväntningar på detta vis, innefattar de en indelning såväl som 

en hierarki dem emellan. Denna hierarki går enligt Ambjörnsson att utläsa såväl i barndomen 

som i vuxenlivet (Hirdman genom Ambjörnsson 2011). 

 

Hierarki i förhållande till ålder och kön 

Den hierarkiska uppdelningen mellan könsroller och i förhållande till deras ålder gör sig 

enligt oss påmind i boken Kalas, Alfons Åberg (1986) där faster Fiffi och Alfons diskuterar 

huruvida det ska vara många eller få barn på kalaset. I det ögonblick man får en uppfattning 

av att fastern har fått sin vilja igenom så träder Alfons pappa in i bilden. Han påpekar för 

faster Fiffi att de räcker med åtta till tio barn på kalaset, detta uttrycker han samtidigt som han 

signalerar ett stopptecken med sin hand. 

 

Inom denna sekvens menar vi först att fastern antyds vara den som har makten över Alfons 

med åldern som preferens. Detta för att fastern sedan ska domineras av Alfons pappa med 

könet som preferens. Denna hierarkiska indelning görs också tydlig med hjälp utav 

bildillustrationer där maktrelationen avslöjas genom deras positionering. Även Kåreland och 
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Nikolajeva, påpekar att man kan se vilken maktposition karaktärerna har genom deras storlek 

och läge i bildkompositionen. De menar att ett större omfång eller en högre 

lägespositionering, i bildkompositionen, kännetecknar makt och dominans (Kåreland 2005, s. 

33 och Nikolajeva 2000, s. 141). I bilden ser vi hur Alfons pappa figurerar som störst. Han 

står högst upp på bildens vänstra sida medan faster Fiffi syns på motsatt sida en bit nedanför 

honom. Alfons är den som är minst utav de tre och han syns placerad underst i bild, nedanför 

pappa Åberg. Bilden stämmer alltså överens med vår antydan av deras hierarkiska 

uppdelning, utifrån karaktärernas utsagor i texten såväl som med maktpositioneringen i 

bilden.  

 

Vi vill dessutom utifrån samma bild hävda att faster Fiffi accepterar sin underlägsenhet 

gentemot Alfons pappa. Detta genom att hon ser nöjd ut och gör sig redo för att börja fixa 

kalaset. Hon ses sedan klä på sig ett randigt förkläde med spets på axlarna och ses följande 

börja skriva inköpslistor, städa, handla och baka tårtor. Fasterns klädombyte och tydliga 

koppling till hemmasysslor och en antydan av Alfons och pappan som frånvarande i dessa 

moment kan vidare ställas i relation till Grettves påstående, där hon menar att man genom 

kläder knyter könstillhörigheter till olika sfärer. Exempelvis knyts flickor med klänning till 

privata- intimsfären och pojkar i byxor till opersonligt kodade offentliga sfärer (Grettve 2008, 

s. 27-38). Vilket vidare stämmer överens med att kvinnor framställs som stereotypa i flertalet 

barnböcker och att kvinnan ofta associeras med hemmet och dess aktiviteter (Crabb och 

Marciano (2011). Återigen ser vi hur kvinnan genom den heterosexuella normen förväntas 

komplettera honom och bli en fullvärdig kvinna när hon ställs i förhållande till mannen. Hon 

förväntas att bära deras barn och ta hand om hushållssysslor. 

 

Alfons + Milla = sant 
 

Bilderbokens dolda budskap        

Enligt Nikolajeva innefattar en bok alltid en så kallad berättarröst. Med hjälp av en 

berättarröst, det vill säga den som agerar förmedlare av textens budskap och perspektiv, kan 

man både förstärka eller motverka det som uttryckas (Nikolajeva 1998, s. 117).  I boken 

Alfons och Milla (1985) används exempelvis berättarrösten för att inta Alfons perspektiv 



 

37	  
	   	   	  

eftersom han uttrycker sig i förstaperson. Detta är också ett tillvägagångssätt som enligt 

Nikolajeva anser vara vanligt inom barnlitteratur (Nikolajeva 1998, s. 117 och 128).  

 

Vidare menar Pauline (2015) att bilderboken med hjälp av berättarrösten syftar till att 

förmedla en handling som stämmer överens med rådande människosyn. Hon menar således 

att bilderbokens syfte är att vara didaktiskt utformad. Nikolajeva menar att det i en bilderbok 

används både text och bild som komplement, för att hjälpas åt att förmedla uttänkta budskap 

och förstärka känslor. Det anses därför nödvändigt att i vissa fall låta det som uttrycks i bilden 

även beskrivas med ord i text eftersom exempelvis en bild inte kan förmedla en handling 

fristående (2000, s. 187). Med detta menar Nikolajeva att explicita uttryck kopplas samman 

med bokens bilder för att förstärka det som specifikt behöver uttryckas, för att exempelvis 

kunna förstå en handling eller en boks detaljer. Med detta sagt menas också en berättarröst 

kunna uttala fenomen implicit. Med implicita uttalanden menas att det kan finnas dolda 

tolkningar såsom exempelvis ironi (Nikolajev 1998, s. 146).  

 

Utifrån denna förklaring vill vi därför påstå att boken explicit, genom att uttrycka hur Milla 

är, vill uttrycka att alla har rätt att vara och bete sig som de vill oavsett socialt konstruerade 

könsnormer. Detta framgår även implicit eftersom pojkarnas perspektiv, enligt vår tolkning, 

använts som ironi för att framställa hur flickor är. Detta anser vi eftersom flickorna beskrivs 

könsstereotypiskt både genom texten och bilden. Nikolajeva påpekar att ironi är något som 

endast vuxna och äldre barn kan förstå. Därför anser vi att boken genom framställningen av 

sina bilder i förhållande till texten förstärker och förmedlar normer om hur flickor och pojkar 

bör agera och hur de bör vara i förhållande till varandra och sitt biologiska kön. Med detta vill 

vi alltså i likhet med Nikolajeva hävda att det implicita budskapet inte når fram till barn 

eftersom vuxnas och barns uppfattningar inte alltid överensstämmer med varandra 

(Nikolajeva 1998, s. 128).  

 

Som tidigare nämnts agerar Milla för ett normbrytande ideal vad gäller en könsöverskridande 

roll. Detta menar vi i och med att hennes beteende uttrycks i motsatt relation till de andra 

flickorna. Milla uttrycks genom handlingar såsom bland annat att hon: 

 

… kan stå på händerna på bara en hand…! ... och törs hoppa från garage-taket vid 

parkerings-platsen (Bergström 1985, s. 15). 
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Detta beteende är något som både i boken och kopplat till Nikolajevas motsatsschema anses 

vara ett normbrytande beteende för att anses vara flicka. Milla framstår istället i likhet med en 

pojke, då hon agerar aktivt och självständigt. Dessa handlingar står alltså i bjärt kontrast till 

de andra flickorna i Alfons och Milla (1985). Detta i och med att de andra flickorna i både bild 

och text framställas som flamsiga, tramsiga och gråter för småsaker. Alltså anses de ha 

flickiga drag som enligt motsatsschemat kan ställas i relation till orden passiva och beroende 

(Nikolajeva 1998, s. 128). Flickornas sätt att vara framkommer på bilder som är helt och 

hållet vitfärgade och som uttrycker deras handlingar var och en för sig, inom tydliga markanta 

ramar. Detta är något som enligt Nikolajeva kallas negativa rum med vilka man neutraliserar 

bakgrunden för att förtydliga handlingar och förstärka budskapet som de förmedlar 

(Nikolajeva 2000, s. 121). 

 

Pojkgemenskap 

Samtidigt som Milla kan anses kläs på med manlig aktivitet så anser vi att Alfons uttrycks 

kläs ner sin manlighet. Detta görs genom att belysa de andra pojkarnas intressen och typ av 

valda aktiviteter. Dessa uttrycks med hjälp av pojkarnas kläder och accessoarer. De ses på 

bilderna ha lappade byxor, fotbollar, boxningshandskar och plåster. Vilket vi tolkar som ett 

sätt att belysa att pojkarna är fysiska, motoriska och våldsamma. På bilderna framställs också 

pojkarna som en sammanhållen könskategori genom att de står i grupp, på rad och/eller håller 

om varandra. En av bilderna visar hur pojkarna avsäger Alfons samhörighet med pojkarna 

som könskategoriserad grupp. Detta genom att pojkarna ses stå tillsammans, på pojkarnas 

skoltoalett, och klottrar på väggen. På väggen har de andra pojkarna skrivit: 

 

HA HA! 

ALFONS leker Med TJEJER (Bergström 1985, s. 19). 

 

Detta uttrycker Andræ är ett sätt att visa på gruppgemenskap och på så vis finns det också 

vissa ramar att förhålla sig inom för att anses tillhöra gruppen. Vidare menar hon att ett 

vanligt sätt att uttrycka att man inte platsar inom den manliga könskategorin är att stöta ut den 

avvikande pojken ur gruppen genom dominans (Andræ 2001 s. 155-171). Detta kan vi 

urskilja i boken Alfons och Milla (1985) är ett sätt som de andra pojkarna använder sig av för 

att tydliggöra för Alfons att han inte har samma status som de i relation till sina handlingar, 

alltså att ha samma intressen som tjejer anses ha. Att Alfons föredrar andra aktiviteter än 
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pojkarna är något som vi anser tydliggörs i och med att han även själv avsäger sig sin 

gemenskap med pojkar. Detta genom att det i texten framgår att han allra helst bygger koja 

och umgås med Milla. I kojan ses Milla snöra ihop staketen, sätta upp gardiner och baka 

vilket Alfons, genom vår tolkning av texten, verkar ha ett större intresse för än fotboll och 

boxning. Han uttalar bland annat att Milla: 

 

är en härlig lekkamrat. För Milla kan så mycket…. (Bergström 1985, s. 12). 

 

och vet hur man bakar godis och kakor. (Bergström 1985, s. 13). 

 

På så vis menar vi i likhet med Andræ (2001) att Alfons har ett intresse för aktiviteter som 

knyts till hemmet och hemmiljön vilket anses vara ett område för kvinnor. Det är också det 

som vi tolkar pojkarna i boken uttrycka som problematiskt när det, som tidigare nämnts, 

påpekat att Alfons leker med tjejer och därmed involverar sig i flickiga lekar, som pojkar inte 

bör ägna sig åt. 

 

Detta är även något som Österlund förtydligar genom en pojkmatris, med denna matris visar 

hon på tre typer av pojkighet: macho, mjuk och mes. Med macho menas att man agerar 

korrekt i förhållande till sitt biologiska kön. Med mes menar Österlund att man fortfarande 

agerar samstämmigt med sin könskategori men att man befinner sig lägre i hierarkiskalan för 

pojkar. Däremot om man klassas som mjuk vilket involverar en för avvikande egenskap för att 

kunna klassas som pojke vilket kräver ett ifrågasättande av det biologiska könet eftersom man 

anses för mjuk för att klassas enligt ett manligt kön (Österlund 2005, s. 74). 

Genom att särskilja Alfons från de andra pojkarna så synliggörs också de rådande normerna 

för vilka intressen man bör ha i förhållande till sitt kön. Alfons genus stämmer inte överens 

med hans biologiska könstillhörighet. Alfons framställs som Queer vilket menas att han inte 

agerar enligt de könsstereotypa normerna. 

 

Flickpojken  

Alfons uttrycks genom texten och bilderna som avvikande från de andra pojkarna men i 

relation till Milla kan vi genom bilderna finna en antydan till att vilja särskilja de till sina 

respektive könskategorier med tillhörande normer. Även om det i texten uttrycks som om att 

Alfons största intresse är att leka i en hemlik miljö så får man, som tidigare nämnts i studien, 
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nästintill aldrig se honom utföra något i kojan. På majoriteten av bilderna får vi istället se hur 

Alfons klättrar och är i ständig rörelse. Hans handlingar och rörelser anses, i förhållande till 

Millas, vara de som enligt Nikolajevas egensskapsschema kategoriseras som mer aktiva och 

självständiga. 

 

Vi menar att man på ett sätt vill uttrycka den hierarki som förväntas finnas mellan 

könskategorierna pojkar respektive flickor. Om Alfons skulle visas för passiv och för bekväm 

i hemmiljön så skulle det råda en förvirring kring vad han egentligen uttrycks vara i 

förhållande till sitt kön och på så vis även sin sexualitet. Detta kan förklaras genom 

Ambjörnssons uttryck Queer kopplat till Butlers heterosexuella matris. Med Queer menas ett 

avvikande från normen vilket samtidigt också får normen att synliggöras. Queer kopplas 

vidare samman med den heterosexuella matrisen, vilken innefattar en tanke om att flickor och 

pojkar, utifrån sina biologiska kön, förväntas vara och bete sig i ett slags motsatsförhållanden 

såväl som varandras komplement (Ambjörnsson 2016, s. 94-110).  

 

Vi anser därför att Alfons avviker genusmässigt från matrisen och på så vis tydliggörs och 

synliggörs rådande normer och förväntningar indirekt. Detta görs genom att belysa Alfons 

som avvikande pojke utifrån hans beteende i förhållande till hans pojkkropp, Alfons anses 

och uttrycks vara alltför konstig för att kunna kategoriseras in i någon av matrisens 

könskategorier. Detta leder in i ett dilemma, eftersom matrisen endast ger uttryck för att det 

finns två könskategorier med tillhörande förväntningar. Detta i sin tur skulle också kunna 

innebära ett ifrågasättande av Alfons sexualitet. Utifrån denna förklaring anses därför kön, 

genus och sexualitet vävas samman genom att stå i en ständig relation till varandra 

(Ambjörnsson 2016, s. 59).   

 

Synliggörande av heteronormen 

För att inte Alfons ska kunna tolkas som Queer genom sitt avvikande beteende som pojke och 

kopplas samman med en avvikande sexualitet, anser vi, att det är därför som det på något sätt 

måste uttryckas att Milla och Alfons har en kärleksrelation. Detta anser vi utifrån ovanstående 

diskussion och eftersom att det inte förekommer några andra kärleksrelationer i boken. Den 

heterosexuella normen måste alltså enligt oss synliggöras och upprätthållas. 

 

Heteronormen uttrycks med hjälp av berättarrösten, bild och genom karaktärerna själva.   
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Detta görs exempelvis genom att de andra pojkarna påtalar Alfons sexuella läggning. Detta 

genom att de andra pojkarna påpekar att Alfons umgänge med Milla (det andra könet) beror 

på Alfons kärlek till Milla. Detta uttrycks både genom text och bild, genom att Alfons ser hur 

några pojkar klottrar på skol-toalettens vägg. På väggen står det: 

 

Alfons leker med tjejer och Alfons plus Milla = sant (Bergström 1985, s. 19). 

 

Denna kommentar tydliggör att det förväntas vara omöjligt att umgås över könsgränserna om 

inte kärlek uppstår. Ambjörnsson hänvisar till antropologen Åsa Bartholdsson som i sin 

undersökning kommit fram till att när barn leker med någon av motsatt kön omtolkas lekandet 

från vänskap till en kärleksrelation. Det vill säga att barnen heterosexualiseras och således 

omöjliggörs andra relationer (Ambjörnsson 2011, s. 70ff). Detta är även något som vi kan 

utläsa i boken Kalas, Alfons Åberg (1986) där flickorna och pojkarna, enligt vår tolkning, 

anses vara för olika för att kunna leka utan att det uppstår konflikter.  

 

I boken Alfons och Milla (1985) kan man för det andra, genom hur Alfons uttrycker sig om 

Milla, utläsa att Alfons inte anser Milla vara som de andra flickorna eftersom han åtrår henne. 

Detta grundar vi delvis på den beskrivning utav Milla som Alfons gör efter att pojkarna uttalat 

att man inte kan leka med flickor. Pojkarna säger att flickorna leker tråkiga lekar, gråter för 

småsaker och inte kan hålla tyst om hemligheter. Alfons uttalas då tycka att Milla är skojig att 

vara med, hon gråter inte för småsaker, hittar på en linbana till kojan och håller tyst med 

hemligheter. Sedan säger han att: 

 

Millas hår glittrar som … g-u-l-d! I alla fall när solen lyser 

och förresten har hon ett hjärta av guld (Bergström 1985, s. 12). 

 

Vi anser att man i samband med detta uttalande även ska kunna förstå bildligt att Alfons 

värderar Milla likt guld samtidigt som han sneglar upp med åtrå mot henne. Milla är placerad 

ovanför Alfons och står med öppna armar och ett hjärthalsband runt halsen och ser nöjd ut. vi 

anser att Alfons genom sin kärleksblick och sitt uttalande alltså ska uttryckas åtrå Milla. 

Därför anser vi att Alfons handlingsutrymme, att leka i kojan tillsammans med Milla och på 

Millas sätt (typ av lek), på så vis försvaras Alfons beteende genom heterosexuell kärlek som 

grund. Alfons tillåts således bara vara genusavvikande om det explicit uttrycks att det i grund 

och botten handlar om kärlek och utifrån hans behov. 
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Att Alfons åtrår Milla blir ännu tydligare vid närmare granskning av bilden då vi gjort 

upptäckten av en inramning av de båda karaktärerna, ramen gestaltar ett hjärta. Nikolajeva 

menar att man för att särskilt urskilja det som är av större betydelse i en bildmiljö, använder 

sig av färg eller/och negativa rum (Nikolajeva 2000, s. 121). Därför vill vi hävda att man i 

och med den färgade hjärtformade ramen runt denna händelse, vill utmärka vilka 

förväntningar man har på de två könsrollernas umgänge. Inom Alfons och Millas sällskap 

existerar således vissa förväntningar på dem, vilka innefattar en heterosexuell norm.  

 

Utifrån vår tolkning av boken som innehållandes en heterosexuell kärlek vill vi i likhet med 

Nikolajeva påstå att man genom bokens framtoning förmedlar vilken typ av relation man 

förväntas ha till det motsatta könet (Nikolajeva 1998, s. 85). Detta anser vi vidare kunna 

kopplas till den heterosexuella matris, med vilken menas att flickan och pojken även 

förväntas åtrå varandra för att på så vis uppfylla sina genuspositioner (Ambjörnsson 2016, s. 

94f). 

 

Eftersom boken uttalar Alfons och Millas kärlek både genom bild och text samt både implicit 

och explicit, menar vi att man utgått från en så kallad parallell adressering. Med en parallell 

adressering menas att man uttalar sig om ett fenomen så att både barn och vuxna kan förstå 

och underhållas, av budskapet (Pauline 2015, s. 307). Vi anser därför att boken inte ger något 

utrymme för att det skulle kunna finnas plats för någon annan sexualitet.  
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Slutdiskussion 
 

 

I detta avsnitt kommer vi för det första att återge vårt syfte med tillhörande frågeställningar 

och presentera de sammanställda resultaten av analysen. Vi har genom vår analys funnit såväl 

likheter som skillnader i vårt resultat i förhållande till den tidigare forskningens resultat. Vi 

kommer här därför att sammanfatta och sammanställa studiens resultat och hur de förhåller 

sig till teori och tidigare forskning. Slutligen redogörs för undersökningens slutsats och 

alternativ för vidare forskning. 
 

Sammanfattning och diskussion 
 

Studiens syfte var att undersöka hur Alfonsböckerna Alfons och Milla (1985) och Kalas, 

Alfons Åberg! (1986) uttrycker och förmedlar könsnormer. Syftet hade vidare brutits ner i tre 

stycken frågeställningar med vilka vi analyserade och undersökte hur karaktärerna framställs, 

hur normer och värderingar gestaltades och hur karaktärerna förhöll sig gentemot varandra, 

utifrån könsnormer. 

 

Studien visar på att det finns könsstereotypa normer som förmedlas till barn vilket även 

Pauline (2015), Andræ (2001) och Hallberg (2008) menar är typiskt för barnböcker eftersom 

den anses vara didaktiskt utformad. Med detta menas att barnböcker innehåller normer och 

värderingar om vad som anses acceptabelt respektive icke acceptabelt, i förhållande till det för 

tiden rådande idealen om hur en flicka eller pojke bör vara och bete sig. I vårt resultat har vi i 

relation till detta funnit delvis att karaktärernas kläder, färgval, accessoarer och egenskaper 

har betydelse för hur man väljer att få flick- och kvinnostereotyper samt pojk- och 

mänstereotyper att framstå. Det har även visat sig att de sätt med vilka stereotyper framställs, 

bottnar i en kontrastering där alla tidigare nämnda attribut skall kunna ställas i motsats till 

varandra, för att på så vis konstruera vad och hur man ska vara som flicka/kvinna respektive 

pojke/man. Detta är något som också överensstämmer med Anna Grettve (2008), Österlunds 

(2005) genusmatris och Nikolajevas (1998) egenskapsschema, om hur en flicka/kvinna och 
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pojke/mannen framställs för att kunna identifieras och identifiera sig med en viss 

könskategori. 

 

Genom att särskilja könen, gentemot varandra samt genom ett särskiljande inom 

könskategorierna, har det även framgått att en hierarkisk indelning är betydelsefull i 

framställningen av könsnormer. Studien har synliggjort att karaktärerna beroende på antydd 

könsidentitet ges olika handlingsutrymmen. Det kvinnliga/flickigt könade ges mindre 

handlingsutrymme gentemot mannen/pojken och på så sätt tillåts flickan/kvinnan endast att 

agera underlägset i förhållande till pojken/mannen. Studiens resultat har också visat på att det 

är mer acceptabelt att vara normbrytande om man är flicka än om man är pojke. Detta är även 

något som framkommit i Paulins (2015) avhandling där hon lyfter att flickor som agerar i 

likhet med pojkar får högre status än andra flickor. Om man däremot som pojke agerar 

avvikande från de andra pojkarna, har det visat sig att man blir ifrågasatt och utstött. Studiens 

resultat tyder på att ett avvikande utifrån den könstillhörighet som kläderna, färgerna, 

accessoarerna och egenskaperna vill förmedla och som förväntas, också även kan 

ifrågasätta pojkars sexualitet. Detta är något som framkommit utifrån Nikolajevas 

egenskapsschema, Butlers heterosexuella matris och med hjälp av Queerteori (Nikolajeva 

1998, s. 65 och Ambjörnsson 2016 s. 94 och Ambjörnsson 2016).  

 

Utifrån detta har studien visat att kön, genus och sexualitet, förutom i ungdomsböcker, även 

ses sammanlänkade inom dessa två bilderböcker som är avsedda för de yngre barnen. Det har 

dessutom framkommit att barnen i böckerna har tillskrivits en sexualitet vilken också 

förstärks och förmedlas till läsaren genom den heterosexuella normen. Den heterosexuella 

normens uttryck är något som utgör en väsentlig del utav denna studies resultat. Den har 

synliggjorts genom Butlers heterosexuella matris, med vilken det menas att det två 

könsrollerna förväntas vara varandras motsatser, komplettera- och åtrå varandra 

(Ambjörnsson 2016, s. 94ff). På så vis har det framkommit att man i dessa två böcker genom 

särskiljande av exempelvis färgval, intressen, egenskaper vill förmedla en heterosexuell norm 

till läsaren som genomsyras i alla led. Det har dessutom framkommit att dessa två 

Alfonsböcker innehåller en parallell adressering där den heterosexuella normen förmedlas på 

olika sätt till både barn och vuxna. 

 

Därför vill vi slutligen mena att barnböckerna Alfons och Milla (1985) och Kalas, Alfons 

Åberg (1986) förmedlar normer och värderingar genom att karaktärernas könsroller framställs 
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stereotypa. Det finns även en hierarkisk indelning utifrån genus och ålder där mannen 

framställs som norm. Det har även framkommit att böckerna förmedlar en sexualitet som 

upprätthåller heteronormen. På så vis anser vi att de som läser Alfons och Milla (1985) och 

Kalas, Alfons Åberg (1986) förväntas finna en identitet som en reproducerande individ i ett 

heterosexuellt samhälle. 

 

Slutsats och vidare forskning 
 

De som läser Alfonsböckerna Alfons och Milla (1985) och Kalas, Alfons Åberg (1986) anser 

vi, som tidigare nämnts, förväntas finna en identitet som reproducerande individer i ett 

heterosexuellt samhälle. Därför anser vi att det måste finnas tid för boksamtal där barnen ges 

tillfälle att reflektera och ställa sig kritiska till de normer och värderingar som framkommer i 

dessa två böcker. Dessa normer och värderingar innefattar könsnormer om hur flickor och 

pojkar bör vara vilket bottnar i en uppfattning om att barnen också ska skolas in i ett framtida 

heterosexuellt liv. Detta eftersom människan redan från födseln socialiseras in i samhället 

genom kulturellt meningsskapande, vilket innebär att förhållningssätt och beteenden ofta 

passerar oreflekterade.  

 

Därför vill vi i detta avseende hänvisa till att förskollärarna inte heller alltid är medvetna om 

vilka normer och värderingar böckerna förmedlar, om de inte kritiskt reflekterar över bokens 

innehåll. Kritisk reflektion är också ett arbetssätt som förskolan bör främja eftersom de har en 

skyldighet att motverka traditionella könsmönster eftersom barnen inte ska känna sig 

begränsade att utvecklas, utifrån stereotypa könsroller (Skolverket 2016, s. 5). Därför skulle 

ett alternativ till fortsatt forskning kunna vara att undersöka hur barnen uppfattar 

Alfonsböckerna alternativt i vilken omfattning barnen ges tillfälle att diskutera och ställa sig 

kritiska till Alfonsböckerna genom boksamtal. 
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