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Sammanfattning
Om en prinsessa har flest typiskt manliga egenskaper, är hon en prins då? Eller är hon en 
pojkflicka? I den här uppsatsen har jag kommit fram till att huvudkaraktären i de fyra 
bilderböckerna Så gör prinsessor, När prinsessor fyller år, När prinsessor tar semester och 
När prinsessor vaknar om natten har fler egenskaper som är typiska för pojkar än dem som är 
typiska för flickor. Hon är visserligen emotionell, självuppoffrande, omtänksam och intuitiv
men också våldsam, aggressiv, skyddande, självständig, rationell och framför allt aktiv. Min 
jämförelse med manliga och kvinnliga egenskaper för karaktärer i barnböcker visar alltså att 
författaren och illustratören Per Gustavssons beskrivning av prinsessan utmanar de stereotypa 
könsrollerna. Bild- och textanalysens resultat pekar även på att det råder en dikotomi mellan 
hennes egenskaper, som alltså drar mot det maskulina hållet, och hennes klassiskt feminina 
utseende. Det är tydligt att den aktiva livsstilen står i mottsats till de rosa klänningarna.

Oavsett om man vill det eller inte är man som författare med i processen av att forma de 
stereotyper som finns i vårt samhälle. Genom allt som man skriver antingen förstärker man 
stereotyper eller går emot dem. Uppsatsen avslutas med en diskussion kring hur Gustavsson 
bidrar till den processen genom att föra en argumentation med läsaren. I diskussionen 
problematiseras även begreppet pojkflicka och jag ställer frågan om de traditionella 
stereotyperna är förlegade eller inte.   
   
Eftersom uppsatsen utgår både från ett retoriskt perspektiv och ett genusperspektiv hjälper 
den till att binda ihop ämnena retorik och genus inom bilderboksforskningen. 

Nyckelord: retorik, genus, propositioner, semiotik, stereotyp, prinsessor, barnbok. 

Abstract 
The purpose of this essay is to examine which characteristics the author and illustrator Per 
Gustavsson ascribes to the princess and what they say compared to previous research about 
girls characteristics in children’s books. 

The rhetorical situation and theories about gender in children’s books constitute the 
theoretical background of this essay. The methods used are analysis of macro- and 
micropropositions, semiotic analysis and a comparison of the analysis result and the 
arrangement of male and female stereotypes by Maria Nikolajeva. 

The conclusion is that the princess has more characteristics that are typical for boys than for 
girls. Even though she is emotional, self-sacrificing, caring and intuitive she is also violent, 
aggressive, protective, self-reliant, active and rational. The essay concludes with a discussion 
about whether the traditional stereotypes are outdated or not and that the author argues with 
the reader.

Keywords: rhetoric, gender, propositions, semiotics, stereotype, princesses, children’s book.
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1. Uppsatsens bakgrund

För mig ter det sig som att det alltid har varit viktigt för människan att dela upp allting i 

kategorier. Det verkar till exempel vara viktigt att kunna definiera människor och placera dem 

i olika fack. Ur detta förståelse- och kontrollbehov har generaliseringar, så kallade 

stereotyper, vuxit fram. Ett exempel på en stereotyp då man pratar om människor är 

könsroller. Jag tror att mentaliteten att kategorisera saker prackas på oss redan som barn och 

därför kände jag att böcker för barn vore intressant att undersöka i min uppsats. 

I jakten på bilderböcker med ett utmanande genusperspektiv hittade jag Per Gustavssons 

bilderboksserie om prinsessan. Jag fastnade direkt för böckerna, troligen för att Gustavsson 

inte porträtterar prinsessan på det traditionella sättet. Visserligen har prinsessan massor av 

rosa kläder och vackra smycken, men hennes agerande är inte typiskt flickigt. Prinsessan är 

aktiv och orädd. Hon sitter inte bara på sin tron utan ger sig ut och gör saker. 

Att skriva om genusperspektiv i bilderböcker för barn är dock inte något nytt. Men uppsatser 

och litteratur som har både ett genusperspektiv och ett retoriskt perspektiv på bilderböcker är 

svårare att hitta. Det vill jag ändra på. 

2. Syfte och frågeställning

2.1 Syfte

Både svenska undersökningar och internationell forskning har visat att barn redan i ung ålder 

är medvetna om att en könsuppdelning existerar och att de lätt tar efter det som de ser, hör och 

läser.1 Eftersom barn exponeras för bilderböcker både hemma och i skolan blir böckerna en 

stor källa för inhämtning av information om hur man ska vara och se ut, vilket gör att

kunskapen om hur kön framställs i bilderböcker är viktig. Uppsatsens syfte är att med 

analysverktyg från retoriken undersöka vilken karaktär författaren Per Gustavsson har skapat

åt huvudrollen i hans böcker om prinsessor samt att jämföra de egenskaperna med den 

forskning som redan har gjorts om stereotyper i barnböcker. 

                                               
1 Se till exempel Lena Kåreland & Agneta Lindh-Munther, Om läsning och könsmönster i förskolan (Natur och 
kultur 2005a s. 71-75) och Laura E. Berk, Child Development (Boston Allyn and Bacon 2000 s. 442). 
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Ett mer övergripande syfte är att uppsatsen ska bidra till att knyta ihop två perspektiv inom 

bilderboksforskningen. Eftersom jag inte har hittat någon forskning om bilderböcker som har 

både genusperspektivet och det retoriska perspektivet hoppas jag att den här uppsatsen ska 

hjälpa till att koppla ihop dessa två forskningsfält kring ämnet bilderböcker.

2.2 Frågeställning

Vilka egenskaper tillskrivs prinsessan i bilderböckerna och hur står de i relation till stereotypa 

bilder av flickor?

3. Tidigare forskning

Som tidigare nämnts verkar forskning om retorik, genus och bilderböcker inte finnas. Jag 

hittar knappt något om retorik och bilderböcker heller medan det har forskats mycket om 

genus och bilderböcker. Detta gör att den här uppsatsens tidigare forskning kommer att 

fokusera på genusperspektivet på bilderböcker. 

På 1960-talet började den könsuppdelade litteraturen att ifrågasättas. Enligt Lena Kåreland, 

professor i litteraturvetenskap samt didaktik, och pedagogen Agneta Lindh-Munther var 

sociologen Rita Liljeström först om att prata om könsroller i barnböcker då hon kritiserade ett 

par pekböcker. Det Liljeström ifrågasatte var att pekboken för flickor var rosa och innehöll 

bilder om husliga sysslor medan pekboken för pojkar var blå och bestod av bilder som var 

kopplade till äventyr.2

I en magisteruppsats kom författarna fram till att det råder en dikotomi mellan flickor och 

pojkars egenskaper i bilderböcker. Vid sin genomgång av genusteori sammanfattar de 

stereotypa drag för flickor som de har hittat i tidigare forskningar. De skriver att flickor 

vanligen framställs som snälla, lugna, hjälpsamma, tysta och ansvarsfulla. De berättar också 

att flickor oftast porträtteras i inomhusmiljö i rosa eller röda kjolar och med långt vackert hår. 

Pojkar framställs däremot aktiva, högljudda, busiga, modiga och äventyrliga. De kräver mer 

                                               
2 Lena Kåreland & Agneta Lind-Munther, (S)könlitteraturen i förskolan (Natur och kultur 2005b s. 113-114).
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uppmärksamhet än flickor och tävlar gärna mot varandra. Vidare skriver de att stereotypen för 

pojkars utseende är att de har kort hår och blå byxor.3    

I sin doktorsavhandling kartlägger litteraturvetaren Marika Andræ hur flickor/kvinnor och 

pojkar/män framställs i B. Wahlströms ungdomsböcker. Visserligen handlar hennes 

avhandling om berättelser för ungdomar, men jag anser ändå att hennes resultat är relevanta 

för denna uppsats. Vissa av Andræs analyserade böcker där flickor har huvudrollen är så 

kallade överlevnadsskildringar. I de böckerna framställs flickorna som målmedvetna, modiga 

och hjälpsamma. Men främst handlar flickböckerna om den traditionellt kristna moralen, att 

flickorna ska lära sig ta hand om familjen. Pojkböckerna däremot handlar mest om resor och 

andra äventyr. Andræ skriver att böckernas syn på omvärlden tillhör en äldre tradition. Enligt 

hennes undersökning ska flickor ha tålamod, vara förståndiga och ärliga. De ska inte begära 

mycket utan visa tacksamhet och anspråkslöshet. En del av böckerna för fram tanken om att 

kvinnan ska stå bakom en man. Pojkar ska däremot ägna sig åt fysiska aktiviteter, vara 

modiga och i god fysisk kondition. Men det är också viktigt att de är gentlemän. Förutom att 

vara äventyrliga ska de också sträva efter att ha självbehärskning, vara smarta, hederliga och 

anspråkslösa. Till viss del delar alltså de kvinnliga och manliga karaktärerna några ideal.4

Maria Nikolajeva, professor i litteraturvetenskap, är mer inne på samma spår som författarna 

till magisteruppsatsen ovan, det vill säga att beskrivningen av manliga och kvinnliga 

egenskaper är dikotomiskt ordnade. Hon menar att egenskaperna bygger på motsatser och har 

gjort en uppställning av dem. Listan baseras på studier som haft nyckelbegreppet 

könsstereotyper.5 Dikotomierna visas inte bara i svensk forskning. Belinda Y Louie, professor 

inom utbildning, skriver om vilka stereotyper som är vanligast i amerikansk barnlitteratur: 

”Boys have been generally known as powerful, independent, problem solvers, active, and in 

charge of situations, while girls are often portrayed as demure, weak, dependent, problem 

                                               
3 Cecilia Nilsson & Tanja Nilsson, Småbarnslitteratur sedd ur ett genusperspektiv (Borås högskola 2006 s. 28-
29). 
4 Marika Andræ, Rött eller grönt? Flicka blir kvinna och pojke blir man i B. Wahlströms ungdomsböcker 1914-
1944 (B. Wahlströms 2001 s. 14, 59-60, 103, 155, 206-208, 243-245). 
5 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar (Studentlitteratur 2004 s. 129).
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causers, passive, and followers”.6 Hon poängterar också att även fast kvinnor över hela 

världen idag bryter mot traditionella stereotyper så speglas det inte i barnböckerna.7

Men redan 1984 pekade forskning gjord av Birgitta Hene, professor i svenska språket, på att 

de traditionella stereotyperna kring flickor och pojkar i böcker inte alltid stämmer. Hennes 

undersökning visade nämligen att glädje och bitterhet var typiska flickkänslor medan 

dysterhet var en pojkkänsla.8 Även flera uppsatser från 2000-talet visar att det förekommer 

både böcker med traditionella stereotyper och böcker med en mer modern syn på genus. En av 

dem ser att i böcker från 1973 beskrivs både pojkar och flickor efter rådande stereotyper men 

i böcker från 1993 tillåts pojkar avvika från dem, medan en annan uppsats visar att både 

pojkar och flickor i böcker utgivna på 2000-talet får bryta mot normerna. I den 

magisteruppsatsen kommer det fram att pojkar numera tillåts visa rädsla ibland och att flickor 

bryter mot stereotyperna genom att vara arga och upproriska. Dessa uppsatser visar att 

könsroller i böcker förändras och det finns också uppsatser som kommer fram till att 

genusstereotyperna knappt existerar längre. Men det behöver inte innebära att barnböckerna 

är jämställda. Forskning har visat att pojkflickor är mer accepterade än flickpojkar vilket kan 

ses som ett tecken på att manliga egenskaper är normen och det eftersträvansvärda i 

genussystemet. Detta resonemang förklaras ytterligare i kapitel 4.2. Även litteraturforskaren 

Lars Brink har dragit slutsatsen att pojkflickan allmänt är mer accepterad än flickpojken.9

                                               
6 Belinda Y. Louie, Why Gender Stereotypes Still Persist in Contemporary Children’s Literature (Heinemann 
2001 s. 142-143).
7 ibid. s. 146. 
8 Birgitta Hene, Den dyrkade Lasse och stackars lilla Lotta. En syntaktisk-semantisk studie av personbeskrivande 
adjektiv och adverb i populära ungdomsböcker. (Almqvist & Wiksell International 1984 s. 247).
9 Maja Edberg, Populära bilderböcker och genus: Genusstrukturerna i de mest utlånade bilderböckerna 2007
(Borås högskola 2008); Ulrika Lundqvist & Susanne Österberg, Passiva flickor & aktiva pojkar?: En 
jämförande studie av genusstereotyper i bilderböcker från 1973 och 1993 (Borås högskola 2007); Maria 
Sanfridsson, Genusstrukturer i den moderna bilderboken: en feministisk kvantitativ innehållsanalys av 
bilderböcker utgivna år 2000 (Borås högskola 2006); Åsa Brithell & Lisa Lövgren, Milda flickor och modiga 
pojkar? – En kvalitativ studie av bilderböcker ur ett genusperspektiv (Göteborgs universitet 2009); Ulrica 
Brogren & Ingrid Jakobsson, Barn i böcker - Ett genusperspektiv på nyskrivna bilderböcker (Göteborgs 
universitet 2008); Lars Brink, Välja bok. Läspreferenser hos en grupp barn under år 1-3 och i år 6 (Natur och 
kultur 2005 s. 200).
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4. Teori

Som ett led i att uppfylla syftet om att koppla ihop det retoriska perspektivet med 

genusperspektivet inom bilderboksforskningen har jag hämtat teorin till uppsatsen både från 

retorikens sfär och från genusfältet. 

4.1 Den retoriska situationen

Retorikforskaren Lennart Hellspong och Per Ledin, forskare inom svenska språket, skriver att 

innehållet i en text inte är helt självklart utan att det tolkas av varje läsare. De menar att texter 

har en innehållspotential som måste sättas in i ett sammanhang.10 För att få en helhetsbild av 

hur författaren Gustavssons situation såg ut då han skrev böckerna om prinsessan och hur de 

kan uppfattas idag analyserade jag hans retoriska situation. Resultatet av den analysen

kommer att utgöra en del av min teoretiska ram. När jag gjorde min analys utgick jag från 

retorikprofessorn Lloyd Bitzers sätt att definiera den retoriska situationen.11 Enligt honom

består en retorisk situation av tre delar; ett påträngande problem (exigence), en 

påverkningsbar publik (audience) och tvingande omständigheter (constraints). Eftersom en 

retorisk situation måste vara verklig har jag studerat författarens retoriska situation, inte de 

situationer som prinsessan är med om i böckerna.

Det uppstod en retorisk situation för författaren när hans dotter kom med ett påstående om 

prinsessor. Hon sa att det enda prinsessor gör är att gifta sig och föda barn.12 Eftersom 

Gustavsson inte höll med om det skapades en retorisk situation för honom. Han kände sig

tvungen att skriva om prinsessor eftersom han ville förändra hennes, och kanske även andras, 

åsikt. Att skriva är en retorisk handling och eftersom författaren försöker förändra sin 

dotter/läsarnas åsikter har han en påverkningsbar publik. Publiken försöker han påverka 

genom att berätta sagor om en påhittad prinsessa. Historieberättande används ofta för att 

övertyga andra människor och har till exempel kallats ”mänsklighetens äldsta verktyg för 

påverkan”.13 Författaren och föreläsaren Annette Simmons skriver i en av hennes böcker att 

                                               
10 Lennart Hellspong & Per Ledin, Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys (Studentlitteratur 2008 s. 
115).
11 Lloyd F. Bitzer, The Rhetorical Situation (The Guildford Press 1999 s. 217-225). 
12 Prinsessor.nu 
13 Annette Simmons, Övertyga, övertala, påverka – Berättelsen som pedagogiskt verktyg (Svenska förlaget 2001 
s. 17). 
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människor bara tror ”på en historia som de känner igen sig i”.14 Litteraturteoretikern och 

filosofen Kenneth Burke är inne på samma spår när han skriver att 

”Here is perhaps the simplest case of persuation. You persuade an man only in sofar as you 

can talk his language by speech, gesture, tonality, order, image, attitude, idea, identifying 

your ways with his.”15

Genom detta uttalande visar Burke, precis som Simmons, att identifikation är otroligt viktigt 

vid argumentation. Med det i åtanke är författarens val av karaktär lämplig för den retoriska 

situationen. Eftersom många flickor i ung ålder leker att de är prinsessor och gärna vill 

identifiera sig med prinsessor har författaren en god chans att lyckas med att förmedla sin bild 

av hur prinsessor är. Detta gör också att författarens uppgift blir så mycket större än om det 

bara handlade om hans egen dotter eller om prinsessor. Då flickorna ser prinsessor som 

förebilder fungerar Gustavssons beskrivning av prinsessan som en metonymi för hur alla 

flickor ska kunna vara.  

Författarens tvingande omständigheter är många. För det första måste han anpassa sig till

målgruppen och genren bilderböcker. För det andra måste han ta hänsyn till debatten kring 

bilderböcker. För det tredje är han inte den enda bilderboksförfattaren utan måste agera 

utifrån den konkurrens som finns. När det gäller genren riktar den sig till en specifik 

åldersgrupp och alla ämnen och exempel är inte lämpliga för barn. Dessutom är målgruppen 

tudelad. Dels finns barnen och frågan hur man ska argumentera med dem, dels är det ofta

föräldrarna/skolpersonalen som väljer om boken ska läsas för barnen eller inte. Författaren 

måste därför anpassa sig både till barnen och till de vuxna i barnens omgivning. Sedan 1960 

har debatten kring bilderböcker varit het. Då kom till exempel Göte Klingbergs ”Svensk barn-

och ungdomslitteratur 1591-1839” vilken var den första akademiska avhandlingen om 

barnlitteratur.16 Redan då började författarna ändra sina sätt att skriva för att anpassa sig efter 

kraven.17 För kraven på bilderböcker är många. De ska vara underhållande samtidigt som de 

är utbildande. Som kapitel 4.2 går in på är det också viktigt att böckerna har ett 

genusperspektiv.

                                               
14 Simmons s. 21. 
15 Kenneth Burke, A rhetoric of motives (University of California Press 1969, s. 55). 
16 Göte Klingberg, Svensk barn- och ungdomslitteratur 1591-1839 (Natur och kultur 1964). 
17 Ying Toijer-Nilsson, Berättelser för fria barn. Könsroller i barnboken (Stegelands 1978 s. 8). 
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4.2 Genus i barnböcker

Forskning om hur karaktärer i barnböcker beter sig är viktig. Barn ser handlingar i böcker 

som riktlinjer för hur de själva ska bete sig och de lär sig att se och sedan bete sig som 

stereotyper i texter.18 Litteraturforskaren Karin Westman Berg skriver att det är omöjligt att 

inte delta i skapandet av dessa stereotyper: 

”Ingen författare som skildrar människor kan undgå att teckna könsroller: samtidens, en 

gången tids eller fiktiva, kanske t.o.m. utopiska roller. Så långt tillbaka det existerar 

västerländsk litteratur kan vi alltså studera författares attityder till manligt och 

kvinnligt.”19

Men könsroller, som enligt Nationalencyklopedin är en ”sammanfattande term för socialt och 

kulturellt betingade skillnader mellan könen vad avser beteende, värderingar, normer, 

föreställningar, resurser, makt och prestige”20 skapas inte bara av författare. Redan från 

födelsen behandlas flickor och pojkar olika av samhället. Den första frågan som ställs är om 

barnet är en flicka eller pojke, dopkort skrivs olika beroende på könet och vuxna bemöter 

flickor och pojkar på olika sätt. En gråtande flicka är ledsen medan en gråtande pojke är arg. 

Även om föräldrarna försöker uppfostra sin flicka och pojke på samma sätt påverkas de av allt 

omkring dem. Till exempel menar pedagogen och jämställdhetsstrategen Kajsa Svaleryd att 

reklam förstärker och bevarar dagens befintliga genusmönster.21 Litteraturforskaren Rita 

Liljeström hävdar att massmedias människobeskrivningar bygger på gamla stereotyper och 

därför hindrar utvecklingen mot jämställdhet. Enligt henne lär sig människan tidigt att jämföra 

sig med personer av samma kön.22

Yvonne Hirdman, professor i samtidshistoria, menar att detta beror på att det finns ett 

genussystem, en ordningsstruktur av kön. Genussystemet är relationen mellan man och kvinna 

och den bygger på två principer. Den ena är att manligt och kvinnligt ses som en dikotomi, att 

de inte kan blandas med varandra. Det andra är att mannen är högre rankad än kvinnan och 

därför alltid ses som normen. Varken män eller kvinnor föds till att vara på ett visst sätt, deras 

                                               
18 Kåreland & Lindh-Munther 2005b s. 125-128; Louie s. 142. 
19 Karin Westman Berg, Könsroller i litteraturen från antiken till 1960-talet (Prisma 1968 s. 7).
20 Nationalencyklopedin. 
21 Kajsa Svaleryd, Genuspedagogik (Liber 2003 kap. ”Föds vi till människa eller ett kön?” s. 23-38, 73-74). 
22 Rita Liljeström, Det dolda mönstret i ungdomsböcker (Prisma 1972 s. 54).
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egenskaper skapas utifrån genussystemet. Genussystemet skapar något som Hirdman kallar 

genuskontrakt. Dessa kontrakt visar hur kvinnor och män får bete sig och skulle kunna liknas 

vid spelregler. Kontrakten ser olika ut för kvinnor och män; Medan kvinnor förs mot sociala 

seder, barnafödande och kontroll, förs män mot frihet, ovisshet och expansion. Kontrakten 

ärvs från mamma till dotter och från pappa till son. Genom att inte bryta mot kontrakten 

upprätthåller både kvinnor och män genussystemet och barn växer upp med olika 

förutsättningar beroende på sitt kön. Hirdman tror att om kvinnan och mannen istället skulle 

ses som ett, som människa, så skulle genussystemet falla sönder. Isärhållandet och hierarkin 

mellan könen skulle försvinna och istället göra könen jämlika.23

Liljeström skriver att flickor i böcker lever efter tre normer medan pojkar bara behöver 

anpassa sig till en. Pojkkaraktärerna jämförs endast med sina jämnåriga manliga kompisar 

men flickkaraktärerna ska inte bara vara som flickor i deras ålder utan också som jämnåriga 

pojkar och äldre personer. Liljeström menar att detta är förklaringen till varför flickor i hennes 

material ibland beskrivs som lydiga och ibland som regelbrytare. Hennes undersökning visar 

också att klädsel och utseende är viktigt för de kvinnliga karaktärerna. För de manliga är 

prestation och kunskap viktigast.24

Nikolajeva har kommit fram till att manliga och kvinnliga egenskaper står i ett 

motsatsförhållande. Hon illustrerar detta med en uppställning:25

Nikolajevas uppställning för manliga och kvinnliga stereotyper 
Män/pojkar Kvinnor/flickor
Starka Vackra
Våldsamma Aggressionshämmade
Känslokalla/hårda Emotionella/milda
Aggressiva Lydiga
Tävlande Självuppoffrande
Rovgiriga Omtänksamma/omsorgsfulla
Skyddande Sårbara
Självständiga Beroende
Aktiva Passiva
Analyserande Syntetiserande
Tänker kvantitativt Tänker kvalitativt
Rationella Intuitiva

                                               
23 Yvonne Hirdman, Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning (Föreningen 
Kvinnovetenskaplig tidskrift 1988).
24 Liljeström s. 52-53.
25 Nikolajeva s. 129.
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I uppsatsen kommer jag att ta hänsyn till att beskrivningar i obestämd form, till exempel 

”prinsessor är nyfikna”, avslöjar författarens människobild. Hene skriver att ”Det är rimligt att 

anta att dessa typer av beskrivningar verkligen påverkar läsarna och deras uppfattningar om 

hur kvinnor och män är eller bör vara.”26 Jag tolkar detta som att dessa formuleringar i det här 

fallet inte bara beskriver en enskild karaktär utan att alla prinsessor tillskrivs egenskaper. 

Därför kommer jag under analysen av texten även att leta efter beskrivningar i obestämd 

form. 

5. Material

5.1 Materialbeskrivning 

Materialet till den här uppsatsen består av fyra bilderböcker i Per Gustavssons prinsesserie. 

Nedan är böckerna listade efter utgivningsår med utgivningsåret inom parentes.

1. Så gör prinsessor (2003)

2. När prinsessor fyller år (2006)

3. När prinsessor tar semester (2008)

4. När prinsessor vaknar om natten (2009) 

Böckerna är riktade till barn i åldern 3-6 år och de handlar om en prinsessa och hennes liv.

Hennes utseende skvallrar om att hon är ung, men hon lever som om hon är vuxen.27

Prinsessan är huvudrollen i de fyra böckerna. Man får aldrig veta hennes namn och hon 

omnämns i princip aldrig som person. Istället sker alla beskrivningar om prinsessor i 

allmänhet.28 I texten används alltså prinsessor medan bilderna visar en och samma 

prinsessa.29 Som nämnt i kapitel 4.2 resulterar detta i att en generell bild av alla prinsessor 

skapas. Även om författaren låter en prinsessa figurera i böckerna, fungerar hon mer som ett 

exemplum än att han beskriver hur just hon är. 

                                               
26 Hene s. 247.
27 Detta märks till exempel genom att prinsessan går på invigningar själv (i Så gör prinsessor) och reser iväg 
ensam på en elefant (i När prinsessor fyller år). I jämförelse med en del andra karaktärer är prinsessan dock liten 
till växten och detta upplever jag som ett tecken på att hon är ung, inte kort.  
28 Med undantag för i När prinsessor vaknar om natten där Gustavsson pratar om prinsessan i singular några 
gånger.
29 Med undantag för i När prinsessor tar semester där prinsessans prinsessvänner följer med henne på semestern. 
Då förekommer fler prinsessor.  
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Prinsessböckerna är bilderböcker i A4-format och består av 30 sidor var. Sidorna innehåller

stora bilder som är tryckta i färg. Det förekommer inte mycket text. Så gör prinsessor har i 

genomsnitt en mening/sida, När prinsessor fyller år cirka två meningar/sida medan När 

prinsessor tar semester och När prinsessor vaknar om natten har drygt tre meningar/sida i 

genomsnitt. Vid en snabb överblick av texten märker jag att vissa meningar upprepas 

frekvent. Meningen ”För så gör prinsessor” eller ”För sånt gör prinsessor” förekommer minst 

en gång i varje bok och hela sex gånger i Så gör prinsessor. Gustavsson varierar även dessa 

meningar i böckerna med till exempel ”Det vet prinsessor” och ”Och det kan prinsessor”. 

Framsidorna är, i princip, uppbyggda på samma sätt. De har en enfärgad bakgrund och en bild 

på prinsessan. Bilderna är inte hämtade ur respektive bok men de återspeglar det innehåll som 

boken har.30 Trots att böckerna handlar om en och samma prinsessa står ordet prinsessa, 

precis som i böckernas texter, i plural i titlarna. 

5.2 Materialets bakgrund

Per Gustavsson (1962 – ) har illustrerat läroböcker, barn- och ungdomsböcker och även 

skrivit egna barn- och ungdomsböcker. Några av de böcker som han både har skrivit och 

illustrerat är bilderböckerna i prinsesserien. Gustavsson fick idén till prinsessböckerna när 

hans ”dotter Kajsa sa att prinsessor bara kunde gifta sej och föda barn.”31 Han bestämde sig då 

för att visa att det inte behöver vara så genom att skriva en bok om hur prinsessor gör. 

5.3 Avgränsningar i materialet

I serien om prinsessan ingår ännu en bok, ”När prinsar fångar drakar”, där hennes 

prinskompis har huvudrollen. Den boken finns inte med i min analys utan jag har valt att 

fokusera på de böcker då prinsessan är huvudrollen eftersom jag tror att de tydligare kommer 

visa prinsessans egenskaper. 

Av de fyra utvalda böckerna kommer fram- och baksidorna samt sidorna där själva sagan 

berättas att analyseras. Jag kommer inte att analysera tomma sidor, titelsidan i början av 

boken, tillägningssidan, bokinformationssidan i slutet eller de två bildsidor som är mittemot 

                                               
30 Omslagsbilden till När prinsessor fyller år föreställer till exempel prinsessan på en gigantisk tårta. 
31 Prinsessor.nu 
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titelsidan i början och bland de sista sidorna i slutet. De två bildsidorna vore intressanta att 

undersöka eftersom de föreställer prinsessan i helt andra situationer än de som böckerna 

beskriver. Jag tror att en analys av dem skulle komplettera bilden av prinsessans egenskaper 

på ett givande sätt men eftersom det är osäkert om föräldrarna låter barnen titta på dessa 

bilder eller om de bara bläddrar fram till där sagan börjar har jag ändå valt att inte ta med dem 

i analysen. 

6. Metod

För att besvara forskningsfrågan har jag valt att göra en text- och bildanalys. I analysen av den 

retoriska situationen, se kapitel 4.1, kom jag fram till att ett av författarens syften med 

prinsessböckerna är att visa sin syn på hur prinsessor är. När författaren för fram sin syn 

argumenterar han automatiskt mot den nuvarande synen på prinsessor. Författarens 

argumentation kan förekomma i sagornas texter vilket gör att materialets text är viktig att 

analysera, men även bilderna kan argumentera och på så sätt föra fram egenskaper. I sin 

doktorsavhandling ”Visuel retorik” visar retorikern Jens Kjeldsen att bilder kan argumentera 

genom att fungera som evidentia.32  Eftersom bilderna är en så pass stor del av materialet lär 

de hjälpa texten att föra fram argumentation om prinsessans egenskaper.   

Text- och bildanalyser innehåller alltid ett visst mått av tolkning, vilket gör att de kan 

uppfattas som aningen subjektiva. Hellspong och Ledin skriver till exempel att det kan vara 

svårt att avgöra om en proposition är handling eller en händelse eftersom den kategoriseringen 

beror på hur forskaren uppfattar skeendet. Eftersom det inte finns matematiska formler för hur 

en text eller bild ska tolkas är dess innehåll aldrig givet en gång för alla.33 Detta gör dock inte 

analysmetoderna mindre värdefulla, men jag tolkar det som att stor vikt läggs på att

forskarens tolkningsarbete genomförs ordenligt.  

6.1 Analys av makro- och mikropropositioner 

Böckernas text kommer att analyseras genom att jag plockar ut dess makro- och 

mikropropositioner. Denna analys är en del av den ideationella analysen som används för att 

se de stora dragen i texten och på så sätt sammanfatta dess innehåll. Genom att undersöka 

                                               
32 Jens Kjeldsen, Visuel retorik (Universitetet i Bergen 2002 s. 215-237 & 273).
33 Hellspong & Ledin s. 115 & 132.
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processerna i texten kan man se vilket perspektiv som läggs på textens verklighet. Är något 

till exempel en olycka eller finns det en förövare? Genom analysen kan man således ringa in 

vad textens författare vill ha sagt. Medan makropropositionen sammanfattar vad hela texten 

handlar om, berättar mikropropositionerna om kortare stycken eller meningar.34

Efter att man har plockat ut textens propositioner, delas de in i fyra olika kategorier; handling, 

händelse, tillstånd och mental process. En handling sker därför att någon, en agent, orsakar 

handlingen. En händelse sker utan att man kan påverka den. Deltagaren i en händelse kallas 

för objekt. Om ingen förändring sker i processen är det ett tillstånd och där kallas deltagaren 

status eftersom tillstånden tillskriver deltagaren egenskaper. I en mental process finns en 

upplevare som upplever något inom sig. De mentala processerna handlar om känslor och 

tankar.

I analysen kommer jag bara att fokusera på den text som handlar om prinsessan. Eftersom 

syftet med uppsatsen är att se hur hon framställs fokuserar jag endast på de propositioner som 

handlar om henne. Det vore säkerligen givande att studera hur de andra karaktärerna 

framställs och hur de står i relation till prinsessan, men med tanke på uppsatsens storlek blir 

det tyvärr för omfattande. Därför kommer jag först att plocka ut alla propositioner som 

handlar om prinsessan ur böckernas titlar, baksidestexterna och texten i böckerna. Varje bok 

kommer att analyseras för sig. Propositionerna kommer jag hitta genom att plocka ut de finita 

verben men jag fokuserar, precis som Hellspong och Ledin, på huvudverbet om det finita 

verbet är ett hjälpverb.35 Detta för att det är huvudverbet som bestämmer vilken sorts process 

propositionen handlar om. 

Makropropositionerna för böckerna kommer jag skapa genom att studera alla 

mikropropositioner som har med prinsessan att göra samt se till helheten av texten. På så sätt 

kommer jag att hitta en mening som sammanfattar varje bok. Det innebär visserligen att det är 

min tolkning av texten som är grunden för hur makropropositionerna formuleras vilket kan 

                                               
34 Metoden är hämtad ur Hellspong & Ledin s. 122-132. Modellen har inspirerats av lingvisten Michael 
Hallidays sociosemiotiska modell men Hellspong och Ledin poängterar att de frångår Hallidays modell och 
bland annat har influerats av retoriken. Idén om att texter är uppbyggda av makro- och mikropropositioner har 
Hellspong och Ledin hämtat från lingvisten Teun van Dijk och att dela upp propositionerna i processer är ett sätt 
som har utvecklats i Hallidays efterföljd. Hellspong & Ledin s. 284-285 och 287. 
35 Hellspong & Ledin s. 150.
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uppfattas som subjektivt. Om böckerna hade innehållit en sammanfattning hade 

makropropositionen möjligtvis kunnat plockas ut där men eftersom de inte gör det är det 

nödvändigt att jag skapar de sammanfattande makropropositionerna själv. 

Anledningen till att jag har valt att använda propositionsanalysen är att den kommer visa om

prinsessan är aktiv eller om saker bara händer henne.  Jag hoppas också att propositionerna 

kommer lyfta fram underliggande argument ur texten.  

6.2 Semiotisk analys

Eftersom bilderna är en stor och viktig del i bilderböcker har jag också valt att göra en 

semiotisk analys. Här kommer jag främst att utgå ifrån litteraturvetaren och semiotikern 

Roland Barthes syn på semiotiken, men också använda filosofen Charles Peirces definitioner 

av begreppen ikon, index och symbol.36

Barthes skriver att alla bilder går att tyda på flera sätt, att de är polysemiska. Därför använder 

han tre huvudkategorier i sin beskrivning av den semiotiska analysen. Den första kategorin är

det språkliga meddelandet där texten som är kopplad till bilden undersöks. Med hjälp av 

texten försöker skaparen hjälpa läsaren av bilden att göra rätt analys, det vill säga att uppfatta 

bilden på det sätt som skaparen vill. Jag har dock valt att inte använda mig av den delen av 

den semiotiska analysen eftersom jag tror att propositionsanalysen kommer att ge resultat som 

är mer relevanta för uppsatsens syfte. Den andra kategorin i den semiotiska analysen är den 

denoterade bilden, det vill säga det som syns direkt. Det är givande att undersöka den 

denoterade bilden i ett fotografi men Barthes problematiserar den denoterade delen av en 

teckning. Ett icke retuscherat fotografi kan, enligt honom, visa exakt hur det såg ut just när 

bilden togs, medan en teckning alltid förvränger verkligenheten och därför inte visar precis

hur det är. Prinsessan i den här analysen är till exempel inte avbildad exakt som en riktig 

människa. Hon är så att säga färgad av Gustavssons teckningsstil. Därför kommer fokus under

den semiotiska analysen att ligga på den tredje kategorin inom semiotiken, nämligen den 

konnoterade bilden.37 Barthes kallar även denna analys för ”bildens retorik”, vilket gör att den 

känns extra intressant för mitt retoriska perspektiv. När man undersöker den konnoterade 

                                               
36 Roland Barthes, Bildens retorik (Pan/Nordstedts 1976 s. 114-130); Charles Peirce, Peirce on signs (The 
University of North Carolina Press 1991).  
37 Den konnoterade bilden bygger dock delvis på den denoterade bilden vilket gör att jag ändå kommer att 
beskriva den denoterade bilden då det behövs tydliggöras.
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bilden använder man sina tidigare erfarenheter för att läsa av bilden ur olika perspektiv. Som 

jag förstår det innebär det att analysmetoden kräver att forskaren studerar bilden så många 

gånger som möjligt och försöker göra det ur olika perspektiv. Med ett öppet sinne lär 

forskaren hitta mer än om hon redan tror sig veta vad hon ska finna. 

Ett tecken är ett objekt som står för ett annat objekt. Enligt Peirce är ett teckens mening inte 

självklar från början utan den bestäms först när någon tolkar själva tecknet. Han skriver att de 

viktigaste tecknen inom semiotik är ikon, index och symbol.38 En ikon är något som 

representerar ett objekt genom att likna det. Till exempel är ett porträtt en ikon för den som 

porträttet föreställer. Ett index är ett tecken på att objektet existerar och det har en direkt 

fysisk koppling till sitt objekt. Peirce skriver att ett fotavtryck indikerar att någon har gått där, 

vilket gör avtrycket till ett index. Likt ett index behöver en symbol inte likna sitt objekt. Det 

kopplas istället ihop med objektet eftersom vi människor har kommit överens om att det ska 

tolkas så. På så sätt är skrivna ord symboler eftersom vi har bestämt att bokstäverna ”spring” 

är just en uppmaning på att man ska springa. I engelsktalande länder har man istället kommit 

överens om att ”spring” ska symbolisera en årstid. Ett annat exempel är att triangelformade 

vägskyltar med röd ram är varningsskyltar, eftersom människan har bestämt att de ska 

symbolisera fara.  

Inom den semiotiska analysen kommer jag att leta efter underförstådda budskap som förs 

fram till läsaren. Fokus i bilderna kommer att ligga på prinsessan eftersom det är henne 

uppsatsen gäller. Angående materialet kommer jag att redovisa en generell analys av alla 

bilder i böckerna och en mer specifik analys av böckernas fram- och baksidor. Med specifik 

menar jag att jag dels kommer att beskriva den denoterade bilden, dels den konnoterade 

bilden. I resultatredovisningen av de andra bildernas analys kommer jag endast att beskriva 

den denoterade bilden om det krävs för att förklara den konnoterade bilden. Urvalet är gjort 

eftersom fram- och baksidan är det första som läsaren möter. Åtminstone föräldrarna/

skolpersonalen lär läsa baksidestexten då de väljer bok. Därför skapas första intrycket, som 

inverkar stort på läsaren, av både boken och prinsessan redan där.

                                               
38 Peirce kallar dock symbol för name ibland, se till exempel Peirce s. 181 & 183.
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6.3 Jämförelse med stereotyper

I slutet av analysen kommer resultatet från propositionsanalysen och den semiotiska analysen 

att jämföras med Nikolajevas uppställning av stereotyper, se kapitel 3.2. Jag kommer dock att 

utesluta motsatserna analyserande – syntetiserande och tänker kvantitativt – tänker kvalitativt

eftersom jag upplever dem svåra att operationalisera i en faktisk textanalys. De motsatspar 

som kommer användas är starka – vackra, våldsamma – aggressionshämmade, 

känslokalla/hårda – emotionella/milda, aggressiva – lydiga, tävlande – självuppoffrande, 

rovgiriga – omtänksamma/omsorgsfulla, skyddande – sårbara, självständiga – beroende, 

aktiva – passiva och rationella – intuitiva. Genom att jämföra analysresultaten med 

Nikolajevas uppställning kommer jag att undersöka hur författaren konstruerar prinsessans 

kön. Jämförelsen kommer också visa om prinsessan framställs som en klassisk flicka eller en 

klassisk pojke. 

7. Analys

7.1 Makro- och mikropropositioner

Nedan presenteras resultatet av propositionsanalysen. Varje bok redovisas för sig och inleds 

med en sammanfattande tabell som sedan förklaras. Om tabellerna kan sägas att 

mikropropositionerna är ordnade i bokstavsordning efter det verb jag har analyserat. Om 

verbet har använts flera gånger markerar siffran inom parentes hur många gånger verbet finns 

med i den analyserade texten. Ord inom parentes står inte utskrivna i texten men det visas 

tydligt av sammanhanget att de åsyftas indirekt.

7.1.1 Så gör prinsessor

Tabell 1. Propositioner i Så gör prinsessor

Så gör prinsessor Handlingar Händelser Tillstånd Mentala processer
Boktiteln Så gör prinsessor - - -
Makroproposition Så här gör 

prinsessor
- - -

Mikropropositioner 13 stycken:
måste borstas, 
driver på flykten, 
fäktas, gör (7), 
kopplar av, tacklar, 
äter (2)

4 stycken:
händer (3), lyckas

5 stycken:
Har, är (4)

-
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Boktiteln är en handling som säger att prinsessor gör saker. Det är tydligt att den här boken 

har som huvudsyfte att visa hur prinsessor gör och därför har jag även utformat dess 

makroproposition som en handling; Så här gör prinsessor. Författaren beskriver nämligen vad 

prinsessor gör och hur de gör. Oftast avslutas varje aktivitet med en mening i stil med ”För så 

gör prinsessor”. Som tabellen visar dominerar handlingarna starkt bland

mikropropositionerna. Över hälften av propositionerna är handlingar som berättar vad 

prinsessan gör eller måste göra, vilket gör att hon framställs som agent. Det främsta verbet 

”gör” förekommer sju gånger, medan ”händer” dominerar händelserna och ”är” förekommer 

flest gånger bland tillstånden. ”Gör” används för att befästa andra handlingar, till exempel 

”De tacklar alltid hårdast. För det gör prinsessor.”. ”Händer” fungerar ofta som en 

introduktion av en ny aktivitet, till exempel ”När prinsessor är på resa, händer det att de måste 

rädda en by från farliga rövare. De fäktas och driver rövarna på flykten.”. ”Är” används 

ibland för att visa hur prinsessan känner och får då kompensera för bristen på mentala 

processer; ”Efter en hård dag är det skönt att lägga sig på femton madrasser”. 

7.1.2 När prinsessor fyller år

Tabell 2. Propositioner i När prinsessor fyller år

När prinsessor 
fyller år

Handlingar Händelser Tillstånd Mentala processer

Boktiteln - - - -
Makroproposition - - Det är mycket som 

händer när 
prinsessor fyller år

-

Mikropropositioner 18 stycken:
ska garneras, 
gjordes, gör (2), 
kan (hänga), ska 
hängas, måste 
inspekteras, kan 
resa, gäller att 
rädda, kan (rädda), 
måste räddas, gäller 
att se intresserad ut, 
kan skjutas upp, 
kan slängas upp, 
måste smyga, ska 
städas (2), vinkar

7 stycken:
blir (2), kan hända, 
kan ta tid, vaknar 
(2), åker

19 stycken:
finns, går lika bra, 
har, har tur, kan 
vara (2), är (13)

2 stycken:
komma ihåg, vet

Boktiteln innehåller inget finit verb och är därför ingen proposition men bokens 

makroproposition har jag tolkat som tillståndet Det är mycket som händer när prinsessor 

fyller år. I texten får läsaren veta hur det är när prinsessor fyller år. Just verbet ”är” 

förekommer tretton gånger bland mikropropositionerna vilket gör att boken innehåller flest 
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tillstånd. Detta innebär att texten fokuserar på att beskriva prinsessan och göra henne till 

status. Tillstånden använder alltså författaren för att berätta om vad som är bra eller inte bra, 

om något är lätt och så vidare. Men boken beskriver också hur ett födelsedagsfirande för en 

prinsessa går till och vad som måste förberedas inför kalaset. Då dominerar handlingarna 

bland mikropropositionerna och prinsessan blir en agent. En annan anledning till att det 

förekommer så många handlingar är att det händer flera saker som tvingar prinsessan att 

agera. Fokus hamnar till exempel på hennes handlingar när en trollkarl kidnappar prinsessans 

gäster genom att trolla bort dem och hon tvingas rädda dem. Som synes i tabellen är det inget 

specifikt verb som förekommer ofta utan handlingspropositionerna baseras på flera olika verb. 

Till exempel berättas det att prinsessan ”vinkar åt folket”, att ”tårtor ska garneras” och att 

partyförrådet ”måste inspekteras”. 

7.1.3 När prinsessor tar semester

Tabell 3. Propositioner i När prinsessor tar semester

När prinsessor tar 
semester

Handlingar Händelser Tillstånd Mentala processer

Boktiteln - - - -
Makroproposition Prinsessor gör 

gärna många saker 
på semestern

- - -

Mikropropositioner 28 stycken:
anfaller, binder, kan 
bygga, kan dela, 
fiskar, gör (4), kan 
göra, går upp, får 
hitta på, hjälps åt, 
kurar ihop sig, leker 
(2), packa upp, 
samlas, kan sitta, 
sitter, får slarvas 
bort, måste snyggas 
till, styr, tankar, 
tältar, tävlar, 
behöver vila, äter

11 stycken:
kan bli, blir, får, har 
glömt, går tiden, 
gäller att hinna, har 
hittat, kommer 
farande, slipper, 
träffar, åker

16 stycken:
finns, går att lösa, 
gör inget, har, har 
kul, kan (sånger), är 
(10)

2 stycken:
vet, vill åka

Som tabellen visar är inte heller den här boktiteln en proposition. Precis som i Så gör 

prinsessor fokuserar boken på att beskriva vad prinsessor gör. Den här gången handlar det 

dock om ett specifikt tillfälle, nämligen när prinsessor är lediga. Eftersom 

mikropropositionerna visar att prinsessor är väldigt aktiva då de har semester blir bokens

makroproposition en handling som säger att Prinsessor gör gärna många saker på semestern. 

Makropropositionen underbyggs tydligt i mikropropositionerna genom att nästan hälften av 

alla propositioner är handlingar. Även i den här boken framställs prinsessan alltså som agent. 
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Inget verb dominerar utan de flesta nämns bara en eller två gånger. På så sätt får läsaren 

bevisat för sig att prinsessan utför många olika aktiviteter som till exempel ”tältar”, ”hjälps 

åt” och ”anfaller”. Bland tillstånden är verbet ”är” dock välrepresenterat genom att utgöra 10 

av de 16 tillstånden i texten. Dessa beskriver prinsessorna genom att berätta vad de tycker är 

roligt, gott eller vad de är duktiga på. 

7.1.4 När prinsessor vaknar om natten

Tabell 4. Propositioner i När prinsessor vaknar om natten

När prinsessor 
vaknar om natten

Handlingar Händelser Tillstånd Mentala processer

Boktiteln - - - -
Makroproposition Prinsessor ordnar 

lösningar på 
problem

- - -

Mikropropositioner 16 stycken: 
ber, fäster, gå (4), 
måste (gå) (4), gör, 
jublar, kommer, 
lovar, möter, kan ta

6 stycken:
blir (6)

9 stycken:
ser ut, kan vara, 
vara modig, är (6)

3 stycken:
vet (3)

Som synes i tabellen är inte heller den fjärde bokens titel en proposition. Boken går ut på att 

prinsessan ska eliminera det som gör att hon vaknar om natten. På sin väg mot detta hinder

stöter hon på andra hinder som hon lyckas övervinna. Därför har jag formulerat bokens 

makroproposition som handlingen Prinsessor ordnar lösningar på problem. Till exempel 

möter hon en spindel, en låst dörr och ett skelett som hon lyckas passera. Bland 

mikropropositionerna förekommer flest handlingar och dessa fokuserar på om prinsessan ska 

gå vidare eller inte. Alla hon möter avråder henne men hon är ändå fast besluten om att 

fortsätta. Förutom verbet ”gå” kommer alla handlingspropositioner från olika verb. Alla sex 

händelserna kommer från ”blir” och förutom ett av dem som uttrycker att ”Ibland blir till och 

med prinsessor lite rädda.” syftar alla på att prinsessan kommer bli uppäten av källartrollet om 

hon fortsätter gå. Av de nio tillstånden är sex stycken ”är” som oftast tillskriver prinsessan 

egenskaper eller känslor. De tre mentala processerna berättar för läsaren att prinsessan vet att 

källartroll kan besegras, hur länge de sover och att skelett inte är farliga. Alla tre mentala 

processerna är byggda kring verbet ”vet”. Även i den här boken är prinsessan främst en agent

i propositionerna.
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7.1.5 Sammanfattning av propositionsanalysen

Tabell 5. Sammanfattning av hela propositionsanalysens resultat

Propositionsfödelning Handlingar Händelser Tillstånd Mentala processer
Boktitlarna 1 - - -
Makropropositionerna 3 - 1 -
Så gör prinsessor 13 4 5 -
När prinsessor fyller år 18 7 19 2
När prinsessor tar semester 28 11 16 2
När prinsessor vaknar om natten 16 6 9 3
Totalt i alla böckerna 79 28 50 7

Det förekommer knappt några mentala processer i propositionerna. Endast ett fåtal gånger får 

läsaren veta vad prinsessan tänker och hon yttrar sig i princip bara i När prinsessor vaknar om 

natten. Läsaren får med andra ord inte lära känna prinsessans inre så väl. Som tabellen visar 

dominerar istället handlingarna, vilket gör att prinsessan är en agent och uppfattas som aktiv 

och handlingskraftig. De flesta händelser som hon råkar ut för leder till att hon utför flertalet 

handlingar. Ett exempel på det är när det plötsligt händer att prinsessan måste rädda en by. Då 

fäktas hon med rövare och driver dem på flykten. Hade rövarna aldrig kommit skulle 

prinsessan troligtvis inte ha fäktats med någon. Efter handlingarna är det tillstånden som är 

mest representerade. Tillstånden gör prinsessan till status, tillskriver henne egenskaper samt

beskriver situationen för läsaren. 

7.2 Semiotisk analys

Generellt för alla bilder i böckerna är att de är teckningar. De är baserade på en saga och har 

inte funnits någon annanstans än i fantasin. Medan ett fotografi berättar vad som en gång har 

funnits förstärker bilderna endast författarens syn på hur en prinsessa är. 

Trots detta är alla bilder i böckerna ikoner för det som de avbildar. Även om prinsessan inte 

existerar är bilderna av henne ikoner för en riktig, visserligen påhittad, prinsessa på samma 

sätt som bilderna på hunden är ikoner för en riktig men påhittad hund. Till utseendet är 

prinsessan en ganska smal, ljushyad flicka med gult axellångt hår. Det står aldrig något om 

hur gammal hon är men antingen är hon väldigt kort eller så är hon ung, kanske 10 år. Hennes 

längd skulle kunna ses som ett index på att hon är ung. 

Kronorna som omgärdar prinsessan på kläder, sängen, huvudet och så vidare är symboler för 

kungligheter och blir därför ett index på att prinsessan är just en prinsessa. De fungerar som 
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ett bevis på hennes kunglighet, ungefär som att där det finns en krona, där finns det en 

prinsessa. Att hon har massor av kläder, smycken (i Så gör prinsessor) och leksaker (i När 

prinsessor fyller år) är symboler för rikedom. Det visar läsaren att prinsessan har det väl ställt 

ekonomiskt. Även fast det är tydligt för läsaren att flickan i böckerna är en prinsessa kan de 

troligtvis relatera till henne. Som tidigare nämnts leker många flickor prinsessa när de är små 

och vill ha de egenskaper en prinsessa har. Flickorna har prinsessor som en slags förebild och 

på så sätt konnoterar bilderna i böckerna inte bara prinsessor utan också ett ideal för alla 

flickor.  

Varje bok börjar med att prinsessan vaknar i sin säng och slutar med att hon går och lägger sig 

i sin säng eller i badet. Detta upprepade beteende skapar igenkänning för sagan. 

Uppvaknandet fungerar som ett bildligt ”det var en gång” och visar att det är en ny dag med 

nya äventyr för prinsessan. Stilfigursmässigt fungerar det som en bildlig anafor. Att hon går 

och lägger sig i slutet visar att bokens äventyr är över. Det blir en avslutning som visar för 

läsaren att det är dags att sova.

7.2.1 Framsidorna

Alla framsidor har en bård längst ner och den är, förutom för När prinsessor fyller år, i 

samma färgskala som resten av framsidan. När prinsessor fyller års bård är istället chockrosa.

Framsidan till Så gör prinsessor är rosa och prinsessan står rosaklädd framför en stor 

guldkrona. Med blå vingar på ryggen och en gul krona på huvudet ler hon mot oss. Vingarna 

konnoterar lugn och oskuldsfullhet. Hon står neutralt, rätt uppochner och har händerna gömda 

bakom ryggen. Som tidigare nämnt har kronan stor betydelse för att man ska veta att hon är 

en prinsessa. Utan kronan hade hon sett ut att vara en vanlig flicka. Nedanför prinsessan står 

boktiteln och författarens namn. Längst ner till vänster i bården står förlagets namn. All text är 

rosa. Till höger i bården springer prinsessan i klänning, krona och med svärdet i högsta hugg 

efter en flyende drake. Båda är helrosa och draken är mer än dubbelt så stor som prinsessan. 

Framsidans två bilder av prinsessan blir en dikotomi. I bården är hon aktiv, men på den stora 

bilden är hon stilla. 

På framsidan av När prinsessor fyller år är prinsessan också rosaklädd, den här gången mot 

en blå bakgrund. Hon har bruna stövlar och en gul krona pryder håret. Prinsessan står med 
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armarna i kors på toppen av en gigantisk rosa tårta. Positioneringen av armarna konnoterar 

självsäkerhet. Tårtan är fylld av godis, ljus och det står paket på marken. Dessa är symboler 

för firande vilket gör att läsaren kan konnotera tårtan till en födelsedagstårta. Bakom tårtan 

tittar karaktärer ur boken fram. En av dem är en trollkarl och samma trollkarl blir jagad av 

prinsessan längst ner till höger i bården. Hon springer efter honom i klänning, krona och med 

sitt svärd riktat mot honom. Båda är helt blå. Precis som på framsidan av Så gör prinsessor 

skapas här en dikotomi mellan den aktiva och den lugna bilden. Längst till vänster i bården 

står förlagets namn. Författarens namn står högst upp till höger på sidan och boktiteln spänner 

som en båge över hela sidan ovanför bilden av tårtan. All text är rosa. 

På framsidan av När prinsessor tar semester står prinsessan avslappnat mot en gul bakgrund. 

Hon har en stor blå och röd badboll under ena armen och på huvudet har hon en gul krona och 

blå simglasögon. Hon ler och är klädd i en baddräkt som täcker knäna. Den rosa baddräkten 

har en gul krona på sig och ett svart streck i midjan. Designen på baddräkten gör att det lika 

gärna skulle kunna vara en brottardräkt. Det är de övriga accessoarerna på bilden som gör att 

läsaren kan dra slutsatsen att det är en baddräkt. Valet av baddräkt kan också ge 

konnotationen att prinsessan skyler sig då de flesta badkläder för tjejer idag är minimala.

Nedanför sig har prinsessan sin skugga. Placeringen av skuggan tyder på att solen är ovanför 

henne. Ovanför bilden på prinsessan står författarens namn och under henne bokens titel. 

Båda är rosa och från första och sista bokstäverna på titeln snirklar sig bladliknande streck ut. 

Till vänster på den rosa bården finns förlagets logotype. På resten av bården syns en buss, 

med människor i, som jagas av djur vilka i boken visar sig vara hyenor. Bussen och hyenorna

är rosa. 

Bakgrunden till framsidan av När prinsessor vaknar om natten är mer detaljerad än de tre 

tidigare framsidorna. Den visar en röd tegelvägg och en röd tegeltrappa som prinsessan 

vandrar ner för. Hon är klädd i rosa klänning, brunt bälte, en blå mantel och bruna stövlar.

Bältet och manteln pryds av varsin gul krona och prinsessan har en gul krona på huvudet. Hon 

har ett svärd fäst i sidan, ler och bär en brinnande fackla i ena handen. Svärdet och den 

brinnande facklan kan konnotera att hon är på äventyr. Ovanför prinsessan står författarens 

namn i gult och under henne bokens titel i gulgrönt. Från första bokstaven i titeln snirklar sig 

en blomma och dess blad ut. Nere till vänster i bården finns förlagets logotyp och bakom den 
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syns siluetten av ett monster som i boken visar sig vara källartrollet. Springandes ifrån

monstret syns en flickas, ett skeletts, en spindels, en lång mans och en grodas siluetter. Alla 

siluetter är röda. På den här framsidan är prinsessan väldigt aktiv. 

7.2.2 Baksidorna

Baksidorna har samma bakgrundsfärg och bård som respektive framsida.

På baksidan av Så gör prinsessor finns en stor figur som påminner om en vapensköld. I 

skölden står baksidestexten varav första bokstaven är en anfang. Ovanför texten finns tre 

inklippta bilder på prinsessan. På bilden längst till vänster står prinsessan utomhus med gul 

krona, rosa klänning, rosa stövlar och ett svärd i handen. Svärdet är höjt och hon ser ut att stå 

på en äng och man kan skymta ett slott eller en borg i bakgrunden. På bilden i mitten står 

prinsessan i rosa ishockeymundering i en hockeyrink. Hon har en gul krona på hjälmen. I 

händerna håller hon en hockeyklubba och hon står nästan i tekningsläge. På bilden längst till 

höger står prinsessan i gul krona, linne, shorts, stövlar och boxningshandskar. Alla kläder är 

rosa. Hon står i en boxningsring med händerna höjda som om hon ska boxas. Ovanför 

bilderna finns en stor gul krona och från den böljar rosa och blå banderoller ner längs 

sköldens kanter. Till vänster i bården finns förlagets logga och till höger finns bokens 

streckkod, båda i svart. Hela baksidan konnoterar prinsessor och riddare, en sagovärld. Men 

bilderna på prinsessan är inte klassiska. Hon är aktiv och utför sporter som stereotypt 

konnoteras till män. 

På baksidan av När prinsessor fyller år finns en rosa luftballong med blå korg. Ballongen är 

rund och det brinner under den vilket indikerar att luftballongen flyger. I korgen står 

prinsessan bredvid karaktärer ur boken. Hon har en rosa-blårandig tröja och en gul krona på 

huvudet. Prinsessan vinkar mot läsaren medan de andra bara står i korgen. Hon är så aktiv 

man kan vara i en luftballong. Baksidestexten står skriven på ballongen och den första 

bokstaven är en anfang. Till vänster på bården står förlagets logga i svart och till höger är 

bokens streckkod i svart med rosa bakgrund. 

På den övre delen av baksidan till När prinsessor tar semester finns en bild ur boken. Bilden 

föreställer prinsessan och hennes hund då de tvättar den rosa bussen som ska ta prinsessorna 

på semester. Bussen har två kronor framtill vilket fungerar som index på att prinsessan äger 
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den. Hunden står framför bussen med en slang i munnen. Slangen sprutar vatten på bussen. 

Prinsessan står ovanpå bussen och svabbar taket. Hon har på sig en rosa klänning med ett rosa 

skärp i midjan och har en gul prinsesskrona på huvudet. Aktiviteten konnoterar händighet. 

Under bussen är en stor vattenpöl och vid sidan om den finns rosa tvättredskap. Nedanför 

bilden står baksidestexten. Till höger på bården står streckkoden i svart med vit bakgrund och 

till höger om den är förlagets logotype. 

På baksidan av När prinsessor vaknar om natten går samma siluetter som på framsidan, i 

samma ordning, ovanpå bokens bård. Enda skillnaden är att här har flickan en krona på 

huvudet. Till höger på bården står streckkoden i svart på vit bakgrund och till höger om den är 

förlagets logotype. Ovanför siluetterna hänger ett rosa svärd i luften. Över svärdet hänger en 

rosa mantel med ett gult spänne i form av en krona. På manteln står baksidestexten varav den 

första bokstaven är en anfang. 

7.2.3 Konnotationsanalys av sagorna

I Så gör prinsessor viftar människor med vimplar på flera bilder. Vimplarna har en krona på 

sig och de viftas åt prinsessan vid en invigning samt när hon har räddat en by. Att vifta med 

vimplar är en symbol för popularitet och visar oss därmed att prinsessan är omtyckt, hon 

hyllas av folket. För att rädda byn måste hon slåss mot de rövare som attackerar byn. Då 

konnoterar hennes kroppsspråk och ansiktsuttryck aggressivitet och att hon är modig. I slutet 

av Så gör prinsessor är prinsessan istället lugn. Hon står hand i hand med sin prins och rosa, 

hjärtformade fluffiga moln symboliserar kärlek. De visar att prinsessan också kan vara 

avslappnad och romantisk. Genom hela boken växlar prinsessan mellan att vara en klassisk 

prinsessa och en tuff tjej. Först inviger hon en bro och döper en båt, sedan tacklas hon i 

ishockey och skrämmer bort rövare. Därefter är hon sitt väna jag igen när hon tar emot 

människornas tack, men så fort draken dyker upp bekämpar hon den. Tillslut är hon den 

klassiska prinsessan igen tillsammans med prinsen. Prinsessan söker inte aktivt efter 

utmaningar men verkar ha en aggressiv sida som hon kan plocka fram när det behövs.   

I När prinsessor fyller år är prinsessan pysslig. Hon bakar, blåser upp ballonger och hänger 

upp serpentiner inför sitt kalas. Hon åker även kortege på gatorna. På bilen hon åker i och på 

chaufförrens uniform finns kronor som fungerar som index på att de tillhör eller jobbar för 

prinsessan. Att äga en stor bil och ha folk som jobbar för en är i sin tur en symbol för rikedom 
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och makt. Indexen och symbolen konnoterar att prinsessan är rik och mäktig. När prinsessans 

gäster kidnappas visar prinsessan att hon är äventyrslysten. Istället för att till exempel ta ett 

flygplan till gästernas kidnappare rider hon elefant, svingar hon sig över en fors och klättrar i 

berg.   

I När prinsessor tar semester umgås prinsessan med sina vänner. Kronorna på vännernas 

huvuden är index på att de också är prinsessor. Prinsessornas leenden mot varandra när de

träffas är index på att de andra prinsessorna är personer som prinsessan är vän med och 

känner gemenskap med. Prinsessan är alltså omtyckt och social. Efter striden mellan 

prinsessorna och hyenorna tar prinsessorna hand om en skadad hyena. Handlingen fungerar 

som ett exemplum på att prinsessan är omtänksam. Under hela resan konnoterar prinsessan 

överlevnad. Hon bygger tält, gör upp eld, fångar fisk med mera.  

I När prinsessor vaknar om natten fungerar källartrollet som en symbol för en rädsla. Att vara 

rädd för monstret under sängen eller i garderoben är vanligt bland barn. Prinsessan konnoterar 

mod genom att hon bestämt letar upp symbolen för rädslan och oskadliggör den. Hon visar 

även att hon är modig genom att det alltid är hon som går i täten när hon och hennes nyfunna 

vänner tar sig mot källartrollet. På vissa bilder står hon en bit framför dem som om hon 

skyddar dem från faran. Det är tydligt att det är prinsessan som för sällskapet framåt. De 

nyfunna vännerna som prinsessan möter på vägen ner till källartrollet är från början hinder 

som hon övervinner. Boken visar att prinsessan är driftig och målmedveten. Hon hittar alltid 

på lösningar på problemen som uppstår, men är också rädd för källartrollet en stund när de 

möts. 

7.2.4 Sammanfattning av den semiotiska analysen

Sammanfattningsvis visar den semiotiska analysen att prinsessan är väldigt aktiv genom alla 

fyra böckerna. Hon sitter i princip aldrig still och hittar alltid på något nytt att göra eller råkar 

ut för något som aktiverar henne. Den semiotiska analysen visar att prinsessan framför allt är 

aktiv, modig och lugn. Den lugna sidan visas främst på framsidorna av böckerna. Sin modiga 

sida får prinsessan visa när hon hamnar i farliga situationer och den aktiva delen är med henne 

både på bokens omslag och i boken. Prinsessan klär sig genomgående i rosa vilket konnoterar 

att hon är feminin. Även om färgen rosa kan ge andra konnotationer också, till exempel går 
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Aftonbladets sporthemsida i en ljusrosa ton, är den tydligaste kopplingen när det gäller 

barnkläder att pojkar har blå kläder och flickor har rosa.39   

Tabell 6. Prinsessans egenskaper enligt den semiotiska analysen. Egenskaperna står i bokstavsordning. 

Prinsessans egenskaper
Aggressiv, aktiv, avslappnad, driftig, feminin, händig, klassisk prinsessa, lugn, modig, målmedveten, mäktig, 
omtyckt, omtänksam, oskuldsfull, populär, problemlösare, pysslig, rik, romantisk, rädd, självsäker, social, 
sportig, tuff, vän, äventyrslysten, överlevare 

7.3 Jämförelse med stereotyper

I tabell 7 jämförs prinsessan med Nikolajevas uppställning för pojk- och flickstereotyper. 

Efter tabellen förklaras resultaten med exempel hämtade från propositionsanalysen och den 

semiotiska analysen. 

Tabell 7. Jämförelse mellan Nikolajevas uppställning för manliga och kvinnliga stereotyper och uppsatsens 

resultat

Män/pojkar Prinsessan Kvinnor/flickor Prinsessan
Starka - Vackra -
Våldsamma Ja Aggressionshämmade Nej
Känslokalla/hårda Nej Emotionella/milda Ja
Aggressiva Ja Lydiga Nej
Tävlande Nej Självuppoffrande Ja
Rovgiriga Nej Omtänksamma/omsorgsfulla Ja
Skyddande Ja Sårbara Nej
Självständiga Ja Beroende Nej
Aktiva Ja Passiva Nej
Rationella Ja Intuitiva Ja

Av tabellen kan utläsas att analysen inte framställer prinsessan som varken stark eller svag 

och att hennes utseende eller inre skönhet aldrig beskrivs. Böckerna säger alltså ingenting om 

det första motsatsparet i Nikolajevas uppställning. Däremot visar prinsessan tydligt när hon är 

arg och hennes våldsamma sida visas bland annat upp när hon tacklas hårt i ishockey och när 

hon fäktas med rövare och en trollkarl. I det andra motsatsparet har prinsessan därför den 

manliga egenskapen våldsam men inte den kvinnliga aggressionshämmande. Men prinsessan 

visar inte bara ilska. Hon visar även andra känslor och är lugn och vän ibland. I det tredje 

motsatsparet stämmer därför den kvinnliga egenskapen emotionell/mild in medan det manliga 

känslokall/hård inte stämmer in. Att prinsessan har den manliga egenskapen aggressiv har 

redan visats och eftersom hon saknar någon auktoritet att följa kan hon inte bedömas som det 

kvinnliga lydig. Förutom när prinsessorna tävlar i att ha roligast frisyr framställs prinsessan 

inte heller som det manliga tävlande. Men hon är den kvinnliga egenskapen självuppoffrande
                                               
39 Sportbladet. 
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eftersom hon sätter sig själv i fara då hon hjälper och räddar andra. Dessutom offrar hon sig 

genom att hon ger bort en del av sina kläder till dem som hon möter på väg ner mot 

källartrollet. Prinsessan har även den kvinnliga egenskapen omtänksam/omsorgsfull vilket 

visas när hon räddar andra från fara och tar hand om den skadade hyenan. Men hon är inte 

egoistisk och har således inte den manliga egenskapen rovgirig. Hon är dock skyddande och 

visar denna manliga egenskap genom att skydda en bys invånare, rädda sina gäster och ställa 

sig mellan sina vänner och det skrämmande källartrollet. Som tabellen visar är prinsessan inte 

kvinnlig genom att vara sårbar. Hon skadas eller gråter till exempel aldrig. Som tidigare 

nämnt har prinsessan ingen auktoritet att rätta sig efter utan hon är självständig. Denna 

manliga egenskap visas tydligt när hon rider elefant och klättrar i berg själv. Den kvinnliga 

motsvarigheten stämmer inte in på prinsessan, förutom möjligen att hon är beroende av sin 

chaufför när han kör henne. Prinsessan gör hela tiden någonting och styr själv sitt öde genom 

att utföra handlingar. Hon har således den manliga egenskapen aktiv medan hon saknar den 

kvinnliga passiv. När det gäller det sista motsatsparet i Nikolajevas uppställning innehar 

prinsessan både den manliga egenskapen rationell och den kvinnliga intuitiv. Hennes 

rationella sida visas främst när prinsessorna campar då hon kommer på lösningar på många 

problem och att hon är intuitiv märks genom att hon alltid agerar snabbt. 

Sammanfattningsvis visar jämförelsen att prinsessan stämmer in på sex pojkstereotyper, går 

emot tre och att en stereotyp inte behandlas i böckerna. Av flickstereotyperna stämmer 

prinsessan in på fyra, går emot fem och det är en som inte behandlas. 

8. Slutsats

Resultatet av analysen är att prinsessan passar in på fler manliga än kvinnliga stereotyper. 

Propositionsanalysen visade att prinsessan kopplas till flest handlingspropositioner vilket 

innebär att prinsessan är en agent som utför saker. Hon är aktiv och påverkar utgången av sitt 

öde. Analysen visade också att hon kopplas till många tillståndspropositioner som beskriver 

henne eller tillskriver henne egenskaper. Prinsessan är därför även status. Även den 

semiotiska analysen visar att prinsessan är väldigt aktiv. Förutom att hon hela tiden gör saker

är hon modig och lugn. Lugnet visas främst på framsidorna av böckerna där hon oftast står 
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still. Prinsessan klär sig genomgående i rosa vilket konnoterar att hon är feminin. De 

egenskaper som prinsessan tillskrivs i den semiotiska analysen finns samlade i tabellen nedan. 

Tabell 8. Prinsessans egenskaper enligt den semiotiska analysen. Egenskaperna står i bokstavsordning. 

I jämförelsen med Nikolajevas uppställning av stereotyper stämmer prinsessan in på sex

pojkstereotyper och fyra flickstereotyper. Detta är ett tydligt tecken på att hon inte framställs 

som en typisk flicka. Prinsessan omnämns också i plural, vilket gör att hennes egenskaper får 

representera alla prinsessor. Vad dessa två resultat kan innebära kommer jag att diskutera 

vidare i kapitel 9.

9. Diskussion

Slutsatsen säger alltså att prinsessan passar in på fler manliga än kvinnliga stereotyper. Om 

man ser stereotyperna som regler i det som Hirdman kallar genuskontrakt, se 4.2, betyder det 

alltså att prinsessan inte håller sig till sitt köns kontrakt. Debatten kring flickor och pojkar 

som bryter mot stereotyper är inte ny och begreppen pojkflicka och flickpojke är idag vanligt 

förekommande. Men jag är inte säker på att min analys betyder att prinsessan är en pojkflicka

bara för att hennes egenskaper drar åt det maskulina hållet. Det här är inte den första 

uppsatsen som visar att barn i bilderböcker inte följer de traditionella stereotyperna och därför 

slås jag av tanken; Existerar de längre? Är det möjligt att barnböckerna rör sig mot ett friare 

samhälle där könsuppdelningen inte har lika stor betydelse? Kanske är prinsessan i mitt 

material inte en pojkflicka utan helt enkelt en aktiv, äventyrlig flicka. Jag tolkar det i alla fall 

som att det är den könsrollen som författaren vill föra fram. 

I den första magisteruppsats jag nämnde i kapitel 3 stod det att flickor stereotypiskt har rosa 

eller röda kjolar. Stereotypiskt är pojkar, och även pojkflickor, kända för att klä sig i blå byxor 

och ha kort hår vilket inte alls stämmer in på prinsessan. Som tidigare nämnts är hon alltid 

klädd i rosa kläder, oftast klänningar eller kjolar. Man kan undra vad detta innebär. Ställt i 

relation till att många av hennes egenskaper är stereotypiskt manliga skulle den rosa färgen 

kunna ses som författarens sätt att bevisa att prinsessan faktiskt är en flicka. I sådant fall 

Prinsessans egenskaper
Aggressiv, aktiv, avslappnad, driftig, feminin, händig, klassisk prinsessa, lugn, modig, målmedveten, mäktig, 
omtyckt, omtänksam, oskuldsfull, populär, problemlösare, pysslig, rik, romantisk, rädd, självsäker, social, 
sportig, tuff, vän, äventyrslysten, överlevare 
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fungerar färgen rosa som ett igenkänningstecken för könet flickor. Nu har den här uppsatsen 

främst studerat prinsessans egenskaper men det vore intressant att utöka undersökningen med 

andra attribut, till exempel klädsel och färger, eftersom det verkar råda en dikotomi mellan 

prinsessans egenskaper och utseende.  

Om prinsessan inte är en väldigt kort människa gör hon saker som inte är realistiska för en 

tioåring. Det främsta exemplet är att hon gör det mesta själv, utan en förälder eller annan 

auktoritet. Men med tanke på den retoriska situationen, att det handlar om barnböcker, 

behöver sagan inte vara helt logisk. Prinsessan lever i en fantasivärld som läsaren tillåts följa 

med i. Att böckerna knappt innehåller några mentala processer kan också ha med genren att 

göra. I en längre text är det möjligt att det krävs mentala processer för att läsaren ska kunna 

lära känna karaktären på djupet. Men i en kort barnbok upplever jag inte kraven som lika 

höga. 

Som jag nämnde redan i kapitel 5.1 förekommer det upprepningar av vissa meningar i 

böckerna. Meningar som ”För så gör prinsessor”, ”det kan prinsessor” och liknande 

understryker hela tiden vad prinsessor gör och kan. Det gäller inte bara de mer oväntade 

aktiviteterna som när prinsessan klättrar i berg eller fäktas utan också de mer traditionella 

prinsessaktiviteterna som till exempel när hon inviger en bro. Upprepningarna blir som ett 

mantra genom böckerna, likt ”I have a dream” i Martin Luther Kings berömda tal från 1963. 

Propositionerna kompletterar detta mantra genom att fungera som exemplum. 

Det är som att författaren försöker övertala läsaren om att prinsessor gör på ett visst sätt, han

för hela tiden en argumentation med läsaren om hur prinsessor är och vad de gör. Först 

beskriver han med bild och text vad prinsessor gör och sedan understödjer han exemplen 

genom att, med sin trovärdighet som författare, intyga att prinsessor faktiskt gör så. Genom att 

författaren skriver i plural blir argumentationen dessutom bredare. Han argumenterar inte bara 

för hur just prinsessan vi ser gör, utan hon får fungera som ett exemplum på hur alla 

prinsessor gör. Dessutom kan prinsessan som sagt även symbolisera alla flickor, man skulle 

till och med kunna tänka sig att författaren jobbar med att ändra innebörden av att vara flicka. 

Han laddar könsrollen flicka med andra drag än de redan etablerade värdena och jobbar på sätt 

för att utvidga möjligheterna för hur en flicka kan förväntas agera. Som jag skrev i kapitel 4.1 
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underlättas argumentation av en historia där mottagaren kan känna igen sig. Genom att först 

befästa tidigare stereotyper om prinsessor, som att de klär sig i rosa klänningar och att de 

inviger saker, och därefter tillföra nya egenskaper, som att prinsessor tältar i skogen och 

bekämpar drakar, får författaren mottagaren att acceptera de nya egenskaperna. Med hjälp av 

de fyra analyserade böckerna försöker författaren alltså förändra de ord som vanligtvis 

konnoteras till ordet prinsessa och kanske även flicka.  

9.1 Metodologiska överväganden och framtida forskning 

När det gäller makro- och mikropropositionsanalysen var det ibland svårt att avgöra om

propositionerna syftade till prinsessan eller inte. Vissa meningar skulle kunna ha tolkats

antingen som prinsessans åsikter och tankar eller som den allvetande författarens påståenden. 

Ett alternativ till propositionsanalysen kunde ha varit att studera texten genom att titta på vilka 

ord som omgärdar prinsessan i en klusteranalys. Klusteranalysen skulle troligen komplettera 

propositionsanalysen, men med tanke på uppsatsens omfång hade det blivit för mycket. Ett 

annat alternativ kunde ha varit att göra en narrativ analys. Men eftersom den fokuserar mer på 

berättelsens struktur än på karaktärerna i berättelsen kändes propositionsanalysen mer 

relevant för den här uppsatsen. Den semiotiska analysen visade sig vara väldigt fruktbar för

besvarandet av forskningsfrågan. Bilderna utgör stora delar av böckerna och de är i allra 

högsta grad delaktiga i förmedlingen av prinsessans egenskaper. Slutligen hjälpte Nikolajevas 

uppställning till med att samla ihop analysresultaten och jämföra dem med tidigare forskning.  

Under analysens gång har jag hittat flera intressanta sidospår. Eftersom författaren verkar föra 

en argumentation med läsarna vore det spännande att göra en argumentationsanalys för att se 

vilka sorters argument han använder sig av för att visa sin syn på prinsessor. Det skulle kunna 

kombineras med en undersökning om författaren riktar sig både till barnen och till de vuxna 

som läser upp sagorna eller bara till en av målgrupperna. En sådan undersökning skulle dock 

inte besvara min forskningsfråga om vilka egenskaper prinsessan har utan fokusera på hur de 

egenskaperna framförs. 

En annan aspekt som vore intressant är att utvidga den semiotiska analysen genom att 

undersöka färgernas betydelse för framställningen av prinsessan. Jag kom fram till att 

prinsessan är lugn och oskuldsfull på framsidan till Så gör prinsessor. En färganalys skulle 

kunna besvara om det till exempel beror på hennes kläders färg. Hade jag tolkat bilden på 
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samma sätt om prinsessan varit klädd i svart? För att få en djupare förståelse för prinsessans 

karaktär skulle man också kunna studera de andra karaktärerna i böckerna för att sedan kunna 

se hur prinsessan framställs gentemot dem. 

Slutligen tror jag att det vore givande att bygga vidare på den här undersökningen genom att 

studera fenomenen pojkflicka och flickpojke. Genom att ta reda på vilka kriterier som finns för 

de två kategorierna skulle det bli möjligt att jämföra prinsessan med dem och därefter föra den 

diskussion jag påbörjade i kapitel 9 vidare.  



Södertörns högskola Prins/essa?
Ellinor Pernow C-uppsats i Retorik

   

35 (43)

10. Källor

10.1 Tryckta källor

10.1.1 Analyserad litteratur 

Gustavsson, Per (2003), Så gör prinsessor. Natur och Kultur.

Gustavsson, Per (2006), När prinsessor fyller år. Natur och Kultur.

Gustavsson, Per (2008), När prinsessor tar semester. Natur och Kultur.

Gustavsson, Per (2009), När prinsessor vaknar om natten. Natur och Kultur.

10.1.2 Övrig litteratur 

Andræ, Marika (2001), Rött eller grönt? Flicka blir kvinna och pojke blir man i B. 

Wahlströms ungdomsböcker 1914-1944. B. Wahlströms.

Bitzer, Lloyd F. (1999), The Rhetorical Situation. I: John Louis Lucaites, Celeste Michelle 

Condit & Sally Caudill (red.), Contemporary rhetorical theory, 1999. The Guildford Press. S. 

217-225.

Barthes, Roland (1976), Bildens retorik. I: Kurt Aspelin & Bengt A. Lundberg (red.), Tecken 

och tydning. Till konsternas semiotik., 1976. Pan/Nordstedts. S. 114-130.

Berk, Laura E. (2000), Child Development. Boston Allyn and Bacon. 

Brink, Lars (2005), Välja bok. Läspreferenser hos en grupp barn under år 1-3 och i år 6. I:

Lena Kåreland (red.), Modig och stark – eller ligga lågt.  Skönlitteratur och genus i skola och 

förskola, 2005. Natur och kultur. S. 181-202.

Hellspong, Lennart & Ledin, Per (2008), Vägar genom texten. Handbok i brukstextanalys. 

Studentlitteratur. 

Hene, Birgitta (1984), Den dyrkade Lasse och stackars lilla Lotta. En syntaktisk-semantisk 

studie av personbeskrivande adjektiv och adverb i populära ungdomsböcker. Almqvist & 

Wiksell International. 



Södertörns högskola Prins/essa?
Ellinor Pernow C-uppsats i Retorik

   

36 (43)

Hirdman, Yvonne (1988), Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning. 

Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 3. S. 49-63. 

Kjeldsen, Jens (2002), Visuel retorik. Universitetet i Bergen. 

Klingberg, Göte (1964), Svensk barn- och ungdomslitteratur 1591-1839. Natur och kultur.

Kåreland, Lena & Lindh-Munther, Agneta (2005a), Om läsning och könsmönster i förskolan.

I: Lena Kåreland (red.), Modig och stark – eller ligga lågt. Skönlitteratur och genus i skola 

och förskola, 2005. Natur och kultur. S. 53-75.

Kåreland, Lena & Lind-Munther, Agneta (2005b), (S)könlitteraturen i förskolan. I: Lena

Kåreland (red.), Modig och stark – eller ligga lågt.  Skönlitteratur och genus i skola och 

förskola, 2005. Natur och kultur. S. 113-152.

Liljeström, Rita (1972), Det dolda mönstret i ungdomsböcker. I: Karin Westman Berg (red.), 

Könsdiskriminering förr och nu, 1972. Prisma. S. 46-54. 

Louie, Belinda Y. (2001), Why Gender Stereotypes Still Persist in Contemporary Children’s 

Literature. I: Susan Lehr (red.), Beauty, brains and brawn – the construction of gender in 

childern’s lliterature, 2001. Heinemann. S. 142-151.

Nikolajeva, Maria (2004), Barnbokens byggklossar. Studentlitteratur.

Peirce, Charles Sanders (1991), Peirce on signs. The University of North Carolina Press. 

Simmons, Annette (2001), Övertyga, övertala, påverka – Berättelsen som pedagogiskt 

verktyg. Svenska förlaget.

Svaleryd, Kajsa (2003), Genuspedagogik. Liber. 



Södertörns högskola Prins/essa?
Ellinor Pernow C-uppsats i Retorik

   

37 (43)

Toijer-Nilsson, Ying (1978), Berättelser för fria barn. Könsroller i barnboken. Stegelands.

Westman Berg, Karin (red.) (1968), Könsroller i litteraturen från antiken till 1960-talet. 

Prisma.

10.2 Elektroniska källor 

Brithell, Åsa & Lövgren, Lisa (2009), Milda flickor och modiga pojkar? -  En kvalitativ studie 

av bilderböcker ur ett genusperspektiv (pdf-dokument). Sociologiska institutionen, Göteborgs 

universitet. Hämtat från http://gupea.ub.gu.se/dspace/bitstream/2077/20053/1/

gupea_2077_20053_1.pdf den 23 mars 2010. 

Brogren, Ulrica & Jakobsson, Ingrid (2008), Barn i böcker - Ett genusperspektiv på nyskrivna 

bilderböcker (pdf-dokument). Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet. Hämtat från 

http://gupea.ub.gu.se/dspace/bitstream/2077/19787/1/gupea_2077_19787_1.pdf den 23 mars 

2010. 

Burke, Kenneth (1969), A rhetoric of motives. University of California Press. Hämtat från 

http://books.google.se/books?id=bEo8HlSCodcC&dq=%22kenneth+burke%22+%22a+

rhetoric+of+motives%22&printsec=frontcover&source=bn&hl=sv&ei=I_cMTL2lIcegOL72p

fAP&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CCwQ6AEwAw#v=onepage&q&f

=false den 7 juni 2010.  

Edberg, Maja (2008), Populära bilderböcker och genus: Genusstrukturerna i de mest 

utlånade bilderböckerna 2007 (pdf-dokument). Institutionen för Biblioteks- och 

informationsvetenskap, Borås högskola. Hämtat från http://bada.hb.se/bitstream/2320/4085/1/ 

08-95.pdf den 23 mars 2010. 

Nationalencyklopedin. Förklaringen av ordet könsroll. Hämtat från http://www.ne.se/könsroll/

1127901 den 26 maj 2010.  

Lundkvist, Ulrika & Österberg, Susanne (2007), Passiva flickor & aktiva pojkar?: En



Södertörns högskola Prins/essa?
Ellinor Pernow C-uppsats i Retorik

   

38 (43)

jämförande studie av genusstereotyper i bilderböcker från 1973 och 1993 (pdf-dokument). 

Institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap, Borås högskola. Hämtat från 

http://bada.hb.se/bitstream/2320/2140/1/k07-4.pdf den 23 mars 2010. 

Nilsson, Cecilia & Nilsson, Tanja (2006), Småbarnslitteratur sedd ur ett genusperspektiv

(pdf-dokument). Institutionen för Biblioteks- och informationsvetenskap, Borås högskola. 

Hämtat från http://bada.hb.se/bitstream/2320/1427/1/06-10.pdf den 23 mars 2010. 

Prinsessor.nu. Hemsidan för Per Gustavssons bilderboksserie om prinsessor. Hämtat från 

www.prinsessor.nu den 25 mars 2010. 

Sanfridsson, Maria (2006), Genusstrukturer i den moderna bilderboken: en feministisk

kvantitativ innehållsanalys av bilderböcker utgivna år 2000 (pdf-dokument). Institutionen för 

Biblioteks- och informationsvetenskap, Borås högskola. Hämtat från http://bada.hb.se/

bitstream/2320/1498/1/06-83.pdf den 23 mars 2010. 

Sportbladet. Aftonbladets sporthemsida. www.aftonbladet.se/sportbladet/ besökt den 18 maj 

2010. 



Södertörns högskola Prins/essa?
Ellinor Pernow C-uppsats i Retorik

   

39 (43)

Bilaga 1

I bilaga 1 har jag skrivit av de fyra artefakternas texter och markerat propositionerna. 

Observera att det endast är de propositioner som rör prinsessan, och därför är med i analysen, 

som är markerade.  

Så gör prinsessor

Baksidestexten

När prinsessor vaknar äter de alltid frukost i sängen. Sen kanske de döper några fartyg. Eller 

kopplar av med lite ishockey. Ibland är de ute på resa. Då händer det att de måste skrämma 

iväg både rövare och drakar. För så gör prinsessor. 

Texten i boken

När prinsessor vaknar äter de alltid frukost i sängen. Smultron, jordgubbar, kakor och en stor 

bit prinsesstårta. För så gör prinsessor. Sen är det dags att välja klänning, skor och smycken. 

Håret måste borstas. Tusen tag, varken mer eller mindre. För så gör prinsessor. När broar ska 

invigas eller när båtar ska döpas, är det prinsessor som hjälper till. För sånt gör prinsessor. 

Det händer att prinsessor kopplar av med lite ishockey. De tacklar alltid hårdast. För det gör

prinsessor. När prinsessor är på resa, händer det att de måste rädda en by från farliga rövare. 

De fäktas och driver rövarna på flykten. För så gör prinsessor. Som om det inte var nog med 

det, så dyker det alltid upp en drake. Drakar är besvärliga att tas med. De sprutar eld och 

flyger omkring och stör. Men prinsessor lyckas alltid överlista dem till slut. Och har

prinsessor tur, kanske de råkar rädda en kung eller en snygg prins som de kan gifta sig med. 

Efter en hård dag är det skönt att lägga sig på femton madrasser och dra ett dunbolster över 

sig. För så gör prinsessor.

När prinsessor fyller år

Baksidestexten

När prinsessor fyller år vaknar de tidigt på morgonen. Det är mycket som måste hinnas med 

före kalaset. Stora balsalen ska städas, och ballonger och serpentiner hängas snyggt. Men på 

prinsesskalas kan allt hända! En arg trollkarl kanske dyker upp och trollar bort alla gäster. 

Då gäller det att rädda dem. Och det kan prinsessor!
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Texten i boken

När prinsessor fyller år vaknar de tidigt på morgonen. Det är mycket som måste hinnas med 

före kalaset. Stora balsalen ska städas. Gjordes det slarvigt förra året kan det ta tid. 

Partyförrådet måste inspekteras. Roliga hattar, serpentiner och ballonger är bra att ha på 

kalas. Tårtor ska garneras och småkakor spritsas. För så gör prinsessor. Det är inte bra att 

blåsa upp för många ballonger på en gång. Då blir man snurrig i huvudet. Serpentiner kan 

inte bara slängas upp hur som helst. De ska hängas fint. Och det kan prinsessor. När 

prinsessor fyller år åker de bil genom stadens gator och torg och vinkar åt folket. Men det är

viktigt att hinna hem innan gästerna kommer. När prinsessor fyller år kommer det gäster och 

presenter från hela världen. En indisk maharadja ger bort en elefant. En amerikansk 

filmstjärna skänker en svanboa. Från kejsaren av Kina kommer ett sidentyg stort som en 

fotbollsplan. Det är bra att sortera presenterna i olika högar. Då blir det lättare att ta hand om 

dem sen. Efter tårtan och saften håller gästerna tal. En del tal är långa. Då gäller det att se

intresserad ut. Prinsessors tal kan vara korta. När prinsessor fyller år måste de komma ihåg

att bjuda alla. Annars kanske en bortglömd trollkarl dyker upp och trollar bort alla gäster. 

Typiskt! Då måste gästerna genast räddas. Och sånt gör prinsessor. På 

räddningsexpeditioner är det viktigt att bara ta med det allra mest nödvändiga. En elefant är 

bra att ha med sig. Den tar sig lätt fram genom buskar och snår. Och det är fin utsikt från en 

elefantrygg. Ibland dyker vilda djur upp och vill bråka. Har man tur gillar de tårta. Vilda 

forsar kan vara svåra att ta sig över. Med hjälp av en svanboa är det lätt. Trollkarlar bor

alltid på toppen av isiga berg. Då är det dags att plocka fram klätterhammaren. Finns ingen 

klätterhammare går det lika bra med ett par skor med klack. Det vet prinsessor. Inne i slottet 

måste man smyga så att trollkarlen inte märker vad som är i görningen. En trollkarl blir lätt 

arg och kan förvandla folk till pumpor eller sopnedkast. Om trollkarlen börjar trolla är det bra 

att ha ett magiskt svärd som biter på elaka trollformler. Det har prinsessor. När trollkarlen 

lugnat ner sig kan alla resa hem. Sidentyget blir en finfin ballong. Hemma igen är det skönt 

med ett varmt bad. Städningen kan skjutas upp till nästa år. För så gör prinsessor.

När prinsessor tar semester

Baksidestexten

Ibland behöver prinsessor vila upp sig och ta en paus från banketter och invigningar. Då åker

de gärna iväg på semester tillsammans med andra prinsessor. De tältar, fiskar, äter tårta och 

leker kurragömma. För sånt gör prinsessor. 
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Texten i boken

När prinsessor tar semester går de upp tidigt på morgonen. Det gäller att hinna packa allt 

man kan behöva. På semestern slipper prinsessorna inviga broar och jaga drakar och ordna 

fester. Då träffar de andra prinsessor och leker och har kul. Det är många som ska följa med 

på resan. Men innan alla kommer måste bussen snyggas till. Prinsessorna kommer farande

från när och fjärran. Som tur är finns det gott om plats i bussen. När man åker buss går tiden

fortare om man kan bra sånger. Det kan prinsessor. Plötsligt tar bensinen slut. Men det gör 

inget, för nu är de framme. Dags att packa upp tälten och maten. Har alla glömt att ta med 

tält och mat får man hitta på något annat. Allt går att lösa. Det vet prinsessor. Med ett bra 

svärd är det lätt att fälla träd. Sen kan man bygga en grillplats och hugga ved. En prinsessa 

har med sig stora klänningar. De funkar fint som tält. Vid lägerelden kan man sitta och lyssna 

till naturens ljud. Har någon hittat en tårta kan man dela på den. På morgonen tävlar

prinsessorna i roliga frisyrer. Om en spindel har flyttat in i håret får man pluspoäng. Sen blir

det andra lekar. Jonglering till exempel. Kurragömma är också roligt. Det är viktigt att se till 

att alla hittas. Ingen får slavas bort i skogen. Prinsessor är duktiga på att fiska. Örhängen blir 

bra fiskekrokar. När storgäddan hugger hjälps alla åt att dra upp den. För så gör prinsessor. 

Att göra upp eld är lätt om man har diamanter. Det har prinsessor. Grillad fisk är gott. Det 

tycker hyenor också… Det börjar regna. Allt blir blött. Alla vill åka hem. Men bensinen är ju 

slut. En prinsessa hittar en reservdunk i sin packning. Ånej! Hon hade glömt att fylla den. 

Natten kommer. Inga stjärnor lyser. Allt som hörs är regnet som dripp och droppar. 

Prinsessorna kurar ihop sig för att hålla värmen. Nu kan det inte bli värre… Då slår 

hyenorna till! När de anfaller i flock är de nästan omöjliga att stoppa. Men arga prinsessor 

anfaller också i flock! Hyenorna springer för livet. När striden är över samlas prinsessorna 

vid lägerelden igen. Men vad är det för ljud? Ett litet pipande. En hyena har skadat sig! Den 

måste plåstras om. En prinsessa virar gasbinda runt den skadade tassen. Nu kan hyenan gå 

hem. Men hyenan vill inte hem. Den ställer sig på en kulle och skäller. Vad gör den? Ropar 

den på de andra? Ja, här kommer de! Ska de anfalla igen? Nej! De verkar snälla. De vill 

hjälpa till. Kanske kan de dra bussen en bit, så att prinsessorna kommer hem. Av vackra 

klänningar kan man göra starka rep. Prinsessorna binder ihop hyenorna sida vid sida. Själva 

sitter de på taket och styr. För så gör prinsessor. När de första husen dyker upp stannar 

hyenorna. På macken tankar de bussen så att det räcker hela vägen hem. Semestern är slut. 
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Det är dags att skiljas åt. Väl hemma är det skönt att sova i sin egen säng. Packa upp får 

man göra en annan dag. För så gör prinsessor.   

När prinsessor vaknar om natten

Baksidestexten 

När prinsessor vaknar om natten av konstiga ljud från källaren är det svårt att somna om. Kan

det vara det stora, farliga källartrollet som låter, han som äter prinsessor? På sin väg genom 

slottet, ner i källaren, möter prinsessan en spindel, en vaktmästare, en groda och ett skelett. 

Alla varnar de för källartrollet, men till och med troll kan besegras, det vet prinsessor.  

Texten i boken

När prinsessor vaknar om natten av konstiga ljud från källaren är det svårt att somna om. Det 

gnisslar och stånkar. Vad är det som låter? Prinsessor är nyfikna. Men för att gå ner i den 

mörka källaren måste man vara modig. Det är prinsessor. Först genom den stora 

källardörren. Sen nerför den branta källartrappan. Men källargången spärras av ett spindelnät. 

– Om du ger mig din prinsesskrona släpper jag igenom dig, säger spindeln. Spindeln får 

kronan. – Gå inte längre, säger spindeln. Källartrollet har vaknat. Han äter prinsessor. Du blir

mums i hans mun. – Då måste jag dit och se till att han somnar om. – Jag följer med! säger 

spindeln. Nästa dörr är låst. Vaktmästaren har nyckeln, men han har tappat sitt skärp. Han kan 

inte låsa upp dörren och hålla uppe byxorna samtidigt. – Gå inte längre, säger vaktmästaren. 

Källartrollet har vaknat! Han äter prinsessor. Du blir mums i hans mun. – Jag måste dit och 

se till att han somnar om. – Jag följer med! säger vaktmästaren. Nu är det stopp igen. Kanske 

går det att bända loss ett stenblock med svärdet? Men prinsess-svärd går lätt sönder. Som tur 

är lossnar en sten. Vad finns på andra sidan? Ett skelett! De är inte farliga, de skramlar bara 

för att de fryser. Det vet prinsessor. Skelettet får låna manteln att värma sig med. – Gå inte 

längre, säger skelettet. Källartrollet har vaknat! Han äter prinsessor. Du blir mums i hans 

mun. – Jag måste dit och se till att han somnar om. Jag följer med! säger skelettet. Källarvalv 

är fuktiga. Här och där finns det små pölar. Bredvid en pöl sitter en groda och gråter. – Jag har 

känsliga fötter, säger grodan. Jag kan inte hoppa omkring i vattnet som de andra grodorna. Du 

kan ta mina stövlar, säger prinsessan. – Är det sant? Tack! – Men, säger grodan. Gå inte 

längre. Källartrollet har vaknat! Han äter prinsessor. Du blir mums i hans mun. – Jag måste 

dit och se till att han somnar om. – Jag följer med! säger grodan. Det blir mörkare i källaren. 

Ljudet av det stora källartrollet kommer närmare och närmare. Ibland blir till och med 
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prinsessor lite rädda. Så plötsligt står han där! Det stora källartrollet! – Äntligen! Här 

kommer prinsessan! Du blir mums i min mun! Men vem är prinsessan? Den första har 

prinsesskrona men påminner om en spindel. Den andra har prinsessbälte men ser ut som en 

vaktmästare. Den tredje har prinsessmantel men liknar ett skelett. Den fjärde ser ut som en 

groda i prinsesstövlar. Och den sista ser ut som en vanlig flicka. Inte alls som en knaprig och 

god prinsessa. Troll tänker inte snabbt. De grubblar. Och när de grubblar blir de trötta. Snart 

sover trollet tungt. Alla jublar! Fast väldigt tyst. Prinsessan ber att få låna spindelns krona. 

Hon lovar att han ska få en likadan senare. Prinsessan fäster kronan på trollets huvud. Vad 

förvånad han ska bli när han vaknar! Fast när källartroll har somnat sover de i minst 496 år. 

Det vet prinsessor. Hög tid att ta farväl. Väl hemma i sängen är det snart dags att gå upp igen. 

Men ibland kan man ta en rejäl sovmorgon. För sånt gör prinsessor.      


