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Abstract

The gender roles in LasseMajas Detektivbyrå – Diamantmysteriet and Mästerdetektiven Blomkvist

The purpose of this study was to find out how gender roles are described in two popular children’s 

detective stories, one of them written in 2002 and the other in 1946, to be able to compare the two. 

In order to do this, I used a qualitative research method in which I read and analyzed the text and 

illustrations of the books out of a gender perspective. 

I used gender theories describing how stereotypical gender roles are displayed, and these 

theories were later associated with the books I studied. I also used previous research concerning 

gender roles in other children's books in order to compare those results with my own. 

After having read, analyzed and compared the two books, I found vast resemblances between 

them, but also certain differences. However, it is obvious that the gender roles in both books for the 

most part are traditional. It is mainly the girls (although not the adult women) that diverge from the 

stereotypical gender roles, but this is also what is most common and most acceptable in today's 

society.
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1. Inledning och bakgrund
Enligt lassemaja.net har böckerna i serien LasseMajas Detektivbyrå tryckts i en miljon exemplar 

och fortsätter att växa i popularitet (http://www.lassemaja.net/guldsedel_start.aspx). Enligt Sveriges 

författarfond var Martin Widmark, som är författare till serien, den mest utlånade författaren i folk- 

och skolbibliotek i Sverige från 2008 till 2010, då Astrid Lindgren låg på andraplats. 

(http://www.svff.se).

I detta examensarbete har jag haft för avsikt att undersöka hur könsrollerna presenteras i 

Diamantmysteriet (2002), den första boken i serien om LasseMajas Detektivbyrå av Martin 

Widmark. Jag har också att undersökt om det är någon skillnad på könsrollerna i den boken jämfört 

med Mästerdetektiven Blomkvist (1946) av Astrid Lindgren, som alltså är skriven ca 50 år tidigare. 

Enligt Mary Holmes bok What is Gender? förändras hela tiden synen på manligt och kvinnligt 

(Holmes 2007) - speglas detta i just dessa böcker? 

Martin Widmarks böcker har tidigare undersökts ur genusperspektiv i två olika examensarbeten 

med varierande resultat. I min undersökning vill jag på grund av dessa olika resultat ta reda på 

vilket som stämmer bäst in på den första boken i serien, det vill säga hur pass könsstereotyp den är. 

Bronwyn Davies menar att barn tidigt lär sig om de tillhör kategorin man eller kategorin 

kvinna och de lever och formas utefter vilken av dessa kategorier de tillhör (Davies 2003, 186). 

Borde inte barn få möjlighet att också identifiera sig med egenskaper som vanligen förknippas med 

det andra könet? Men Davies menar att så länge uppdelningen av manligt ock kvinnligt existerar så 

tydligt kommer barn inte se någon möjlighet att överskrida dessa normer eftersom det inte skulle 

överensstämma med deras inlärda kön (Davies, 2003, s. 153). 

Läroplanen säger att förskolan ska motverka traditionella könsmönster (Lpfö98, s. 5), och 

därför finner jag det relevant att undersöka om dessa två populära barnböcker, som säkerligen läses 

för barn i förskola och skola, presenterar personerna enligt stereotypen. Kåreland och Lindh-

Munther menar att könsmönster i böcker kan uppfattas av barnen och förstärka barnets bild av 

traditionellt manligt och kvinnligt om personerna i böckerna förmedlas stereotypt (Kåreland & 

Lindh-Munther 2005, s. 144). På grund av detta finner jag det, med läroplanen i åtanke, viktigt att 

undersöka huruvida Diamantmysteriet och Mästerdetektiven Blomkvist förstärker stereotypa 

könsmönster eller inte. Om det visar sig att de följer stereotypen frågar jag mig om de verkligen är 

passande för barn i förskola och skola att läsa eftersom man då skulle kunna påstå att de snarare 

stärker traditionella könsmönster istället för att motverka dem. 
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2. Syfte och frågeställningar
Syftet är att jämföra hur könsrollerna beskrivs i en detektivbok för barn skriven på 1940-talet, 

respektive en detektivbok för barn skriven på 2000-talet, samt att koppla mina slutsatser till 

läroplanen. Mina frågeställningar är:

  Framställs tydliga könsstereotyper i LasseMajas Detektivbyrå och i Mästerdetektiven 

Blomkvist? Finns det skillnader mellan böckerna, och i så fall, vilka är skillnaderna?

  Könsroller och synen på manligt ock kvinnligt förändras och utvecklas hela tiden, men 

speglas detta i böckerna?

  Når böckernas det som presenteras i böckerna upp till läroplanens (Lpfö11) mål och 

riktlinjer?
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3. Teoretisk ram och centrala begrepp
Kåreland & Lindh-Munther talar om att barn tidigt får lära sig hur de ska vara som flickor och 

pojkar – flickor ska ta hand om hemmet, anpassa sig, de ska vara trygga, beroende, 

relationsinriktade, passiva och bry sig om sitt utseende, medan pojkar ska vara starka, aktiva, 

äventyrslystna, initiativtagande, presterande och arbetande (Kåreland 2005).Vidare menar 

författarna att böckers sätt att förmedla dessa könsmönster till barn kan ha en stor inverkan på hur 

de begriper sig på och registrerar världen. Barnböcker visar på både kulturella värderingar och 

sociala mönster, och därmed signalerar litteraturen också hur samhället ser på vad som är manligt 

respektive kvinnligt. När barn skapar kön utgår de bland annat från erfarenheter, och dessa 

erfarenheter kommer bland annat från de böcker de tidigare har läst, och det måste därför anses ha 

stor betydelse på vilket sätt män och kvinnor framställs i framförallt barnböcker (Kåreland & 

Lindh-Munther 2005, s. 126). 

Det ses som betydligt mer acceptabelt att flickor bryter mot könsnormen och beter sig mer som 

en typisk pojke, än att en pojke bryter mot könsnormen och beter sig mer som en typisk flicka. På 

grund av detta anser Kåreland och Lindh-Munther det viktigt att det finns böcker som visar på 

normbrott så att barnen ser att de har möjligheter att välja. Dessa normbrott uppmärksammas med 

all säkerhet av barnen och är betydande för deras uppfattning av kön även om det inte påpekas i 

texten att något är annorlunda (Kåreland & Lindh-Munther 2005, s. 127).  

Holmes påstår att vi människor inte vet hur man behandlar en människa neutralt, att vi ser alla 

människor antingen som män eller som kvinnor och behandlar dem utifrån detta (Holmes 2007, s. 

1). 

3.1. Historisk bakgrund till genusperspektivet

Holmes menar att ordet kön ursprungligen beskrev anatomiska och andra fysiska skillnader män 

och kvinnor emellan, men senare, på 1970-talet, började sociologer använda ordet genus för att 

kunna diskutera femininitet och maskulinitet som socialt skapade sätt att bete sig (Holmes 2007, s. 

18).

Funktionalismen var dominant inom sociologin på 1950-talet  och tidigt 1960-tal, och detta 

bidrog till sociologiska förståelser av skillnader mellan kvinnor och män som socialt konstruerade. 

Innan begreppet genus började användas inom sociologin på 1970-talet talade funktionalisterna om 

könsskillnader. Deras argument skulle kunna summeras som att de påstod att könsskillnader 

fortsätter existera eftersom de bibehåller den sociala stabiliteten. Fokus på funktionalismens arbete 

var att söka förstå de komplementära rollerna som män och kvinnor spelade och vars funktion var 

att hålla samhället i trim (Holmes 2007, s. 4-5). 
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Holmes refererar till forskaren Parsons som på 1950-talet påstod att ett modernt socialt liv 

innebär att någon måste stanna hemma och ta hand om barnen, och utan tydliga argument blev 

denna känslomässiga roll tilldelad kvinnan, medan den rationella och målfokuserade rollen att 

arbeta och tjäna pengar associerades till mannen. De olika könsmönstren blev de sociala normerna 

och Parsons beskriver hur barn socialiseras in i dem. Andra forskare som på 1950- och 60-talen 

använde sig av hans verk för att söka förstå sig på könsroller tenderade dock att ignorera detta och 

antog istället att mäns och kvinnors olikheter var naturligt betingade (Holmes 2007, s. 5). 

Holmes fortsätter med att säga att när Parsons beskriver 1950-talets ideala amerikanska familj 

gör han det inte på ett sätt som rättfärdigar, utan snarare kritiserar, det specifika historiska och 

kulturella exemplet på könsroller. Parsons antyder att detta är det bästa sättet att organisera 

familjelivet på som svar på de moderna sociala förhållandena, samtidigt som han undrar för vem det 

är bäst? Sedan Parsons har stora delar av den familjesociologiska forskningen fokuserat mer på hur 

familjelivets hemmafru-modell för många kvinnor har varit begränsande. Men Parsons påstår att 

kärnfamiljen fortfarande fungerar bra och att den bibehåller den sociala stabiliteten inom många 

samhällen. Han fokuserar på hur män och kvinnor kompletterar varandra men misslyckas med att 

reflektera över hur och varför de olika rollerna har kommit att värderas olika (Holmes 2007, s. 5-6). 

Behovet av social stabilitet sågs som anledningen till att dessa könsroller upprätthölls, och trots 

att förändringar inom dessa roller utforskades ansågs de hota den stabiliteten. Men att dessa roller 

kanske inte gagnade de kvinnor som var intvingade i den traditionella könsrollerna verkade inte 

spela någon roll för funktionalisterna (Holmes 2007, s. 6).

Holmes talar om att olika feministsociologer på 1970-talet systematiskt började undersöka hur 

olikheter mellan kvinnor och män var socialt skapade (Holmes 2007, s. 6), och vidare menar hon att 

det enligt forskning inte finns någon menande skillnad i hur män och kvinnor använder hjärnan 

(Holmes 2007, s. 30).

 Holmes menar att det kan vara svårt att förstå hur mycket som har förändrats för kvinnor sedan 

1960-talet. Det finns nu en lag på att kvinnor och män ska ha lika lön, kvinnor har mer kontroll över 

om och när de ska reproducera, en universitetsutbildning är mer än ett sätt för medelklasskvinnor att 

träffa en man, jobbmöjligheter har förbättrats, och så vidare. Men hon frågar sig om kvinnor och 

män är jämställda nu (Holmes 2007, s. 6)?

3.2. Tidigare forskning

Enligt Kåreland och Lindh-Munthers analyser av barnböcker bidrar många av dem till att visa 

barnen hur normen säger att de ska vara som pojkar och flickor, både genom de aktiviteter 

personerna i böckerna genomför men också genom hur de beskrivs. Dock förekommer självklart 
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undantag, men de flesta böcker följer den stereotypiska bilden av hur en typisk kvinna och en typisk 

man ska vara (Kåreland & Lindh-Munther 2005). 

Även illustrationer i böcker förmedlar ofta typiska könsmönster. Till och med om det handlar 

om djur framgår det ofta tydligt om det är en manlig eller kvinnlig figur. Är det ett kvinnligt djur 

kan denna till exempel ha röd rosett och röd kjol medan det manliga djuret bär blå byxor (Kåreland 

och Lindh-Munther 2005, s.147). 

Kåreland och Lindh-Munther beskriver att de observerat i en barnbok att arbetsuppgifterna var 

uppdelade efter kön. I den boken skurade mamman trappor och handlade medan pappan var på 

jobbet. Mamman blir alltså kvar hemma medan pappan åker iväg någon annanstans och jobbar 

(Kåreland & Lindh-Munther 2005, s. 139).

Erika Karlsson har i sitt examensarbete undersökt könsmönsterna i Martin Widmarks böcker 

om LasseMajas Detektivbyrå genom kritisk ideologianalys. Det innebär att åskådliggöra politiska 

debatter, idéer och ideologier genom att utgå från olika texter så som artiklar, styrdokument och 

partiprogram. Hon har sedan omarbetat metoden så att den passar bättre med den text hon undersökt 

(Karlsson 2007, s. 4). Syftet med hennes uppsats var att undersöka könsmönsterna i böckerna om 

LasseMajas detektivbyrå, och att undersöka om dessa skulle kunna tänkas påverka läsaren 

(Karlsson 2007, s. 2). I sin undersökning fann Karlsson att könsrollerna i dessa böcker till stor del 

är könsstereotypa. Männen har oftast arbetsuppgifter och intressen som ses som typiskt manliga och 

kvinnorna har arbetsuppgifter och intressen som ses som typiskt kvinnliga. Personerna framställs 

dock inte genomgående på detta sätt, men Karlsson beskriver att det är en mycket tydlig tendens. 

Det finns i böckerna exempelvis inte en enda kvinnlig brottsling som begår brotten på egen hand 

(Karlsson 2007). 

Jehander och Odelberg har i sitt examensarbete analyserat ett flertal barnböcker ur 

genusperspektiv, varav en av dem är skriven av Martin Widmark och också handlar om Lasse och 

Maja. De har använt sig av en kvalitativ metod för att få djupare kunskap om, i det här fallet, 

barnböcker, där de har läst och analyserat texterna. Enligt dem är det ingen skillnad på Lasse och 

Maja om man ser på dem ur ett genusperspektiv, förutom att Maja fnissar vid ett tillfälle vilket inte 

Lasse eller någon av de andra manliga personerna i boken gör. Däremot menar de att resterande 

personer i boken, vilka alla är vuxna, skildras könsstereotypt (Jehander & Odelberg 2006). 

Enligt Kåreland och Lindh-Munther skildras papporna i Astrid Lindgrens böcker ofta som 

roliga, lekfulla och äventyrslystna, medan mammorna ofta är överdrivet oroliga och överspända, 

men också en källa till trygghet. Fortsättningsvis påpekar de att den typiska skildringen av 

stereotypa könsroller i äldre böcker dock inte är förvånansvärd eftersom det återger den tidens 

omständigheter (Kåreland & Lindh-Munther 2005, s. 137). 
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3.3. Centrala begrepp

3.3.1. Att skapa/göra kön

Elvin-Novak och Thomsson beskriver att kön inte endast är något biologiskt utan också någonting 

som vi skapar i mötet med andra människor. Kön är inte någonting som vi endast har eller är, det är 

någonting vi aktivt, men oftast omedvetet, skapar (Elvin-Nowak & Thomasson 2003, s. 15). 

Holmes talar dessutom om att forskning angående könsskillnader inte visar på några betydande 

skillnader i hur män och kvinnor använder hjärnan (Holmes 2007, s. 30), och detta skulle ju kunna 

peka på att mäns och kvinnors sätt att bete sig inte är förutbestämt, utan att det istället är socialt 

betingat, alltså skapat. När jag beskriver och analyserar genus i denna undersökning kommer jag att 

utgå från socialkonstruktivismen, vilket enligt Thomassen innebär att kunskap är socialt 

konstruerat, alltså att det skapas i social gemenskap och interaktion människor emellan. Men om 

någonting är konstruerat betyder det också att det skulle ha kunnat konstruerats annorlunda, vilket i 

sin tur innebär att det alltid existerar andra alternativ och möjligheter. Det finns alltså fler möjliga 

sätt att förstå verkligheten. Detta innebär vidare att ett fenomen kan ha helt olika betydelse för olika 

människor – det finns inte endast en verklighet (Thomassen 2007, s. 205-208). Detta kan kopplas 

till genus genom exempelvis det Holmes talar om när hon refererar till Mead. Mead fann i sin studie 

av folkstammar i Nya Guinea en stam som kallas Tchambuli, och inom denna stam beter sig 

männen på det sätt som i västvärlden ses som typiskt kvinnligt. De utsmyckar sig och är 

känslomässigt beroende av kvinnorna, som är den dominerande parten. Dessutom förväntar sig inte 

alla folkstammar att män och kvinnor ska bete sig olika. Apareshstammen i Nya Guinea anser att 

både män och kvinnor är naturligt fromma, känsliga, lyhörda och kooperativa, och att båda parter 

dessutom tar bra hand om barnen. Dessa egenskaper är alla vad amerikaner, européer och 

australiensare betraktar som typiskt kvinnliga (Holmes 2007, s. 20). Skulle detta kunna peka på att 

könsstereotyper inte är någonting förutbestämt utan att det snarare är kulturellt och socialt betingat? 

Dock menar Holmes också att Mead observerat att trots olika kulturers syn på vilka egenskaper och 

uppgifter som är typiskt manliga eller kvinnliga är det i alla kulturer så att vad män än gör så ses det 

som mer värdefullt än om en kvinna gör samma sak (Holmes 2007, s. 28). Men Holmes säger också 

att det är viktigt att förstå att kategoriseringen av manligt och kvinnligt som två motsatser kan vara 

ett västerländskt sätt att tänka. Hon menar att människorna i stammen i Nya Guinea har en helt 

annan syn på manlighet och kvinnlighet än vad vi i västvärlden har (Holmes 2007, s. 20), vilket 

alltså innebär att kön har konstruerats på ett annat sätt i stammen jämfört med hur kön har 

konstruerats i västvärlden. Mitt förhållningssätt till att skapa/göra kön blir på grund av detta att jag 

anser att det är någonting som sker i sociala sammanhang.
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3.3.2. Norm

Enligt nationalencyklopedin är en norm någonting som föreskriver hur man bör handla och vad som 

anses vara ett normalt beteende i till exempel en social grupp, konvention eller i praktiken 

(www.ne.se). 

 

I den här uppsatsen används begreppet norm som någonting som en grupp människor ser som det 

normala. Det som bryter mot det normala, alltså en handling eller ett sätt att vara som ses som 

onormalt, blir därför normbrytande. Normen kan också variera beroende på var någonstans man 

befinner sig och vilka människor man har omkring sig.

3.3.3. Manligt och kvinnligt

När jag i den här undersökningen talar om manligt och kvinnligt menar jag det som enligt normen 

ses som traditionellt manligt och kvinnligt, hur man som man/pojke och kvinna/flicka förväntas 

bete sig. 

När Kåreland i sin bok Modig och stark – eller ligga lågt talar om vad som enligt normen är 

kvinnligt är det främst känslosamhet, passivitet och skötsamhet som står i centrum. Hon nämner 

också att kvinnlighet är kopplat till intimitet och starka relationer (Kåreland 2005). Men flickor och 

kvinnor förväntas också hjälpa till och lyda (Kåreland & Lindh-Munter 2005, s. 40), de ska vara 

tysta,  duktiga och ansvarsfulla (Kåreland & Lindh-Munter 2005, s. 69). De ska anpassa sig 

(Kåreland & Lindh-Munter 2005, s. 128), inte ta några egna initiativ (Kåreland & Lindh-Munter 

2005, s. 142), och de förväntas vara försiktiga (Kåreland & Lindh-Munter 2005, s. 133), rädda, 

oroliga, förtvivlade (Kåreland & Lindh-Munter 2005, s. 142), omhändertagande, lättinfluerade, 

känslosamma, ha intuition, tycka om att prata och vara sexuellt lojala (Schmidl 2005, s. 286). Elvin-

Nowak och Thomasson menar också att kvinnlighet förknippas med känslor och relationer, men 

också att kvinnor förväntas vara vackra och svaga (Elvin-Nowak & Thomasson 2003, s. 27). Enligt 

Nikolajeva är kvinnor och flickor om de följer normen snälla, duktiga, ängsliga, försiktiga och 

vackra (Nikolajeva 1998, s. 64-66). Men Kåreland och Lindh-Munther påstår också att kvinnor och 

flickor har en större tendens att bryta mot  könsnormerna än vad pojkar och män har (Kåreland & 

Lindh-Munter 2005, s. 133). I Den rosa overallen beskriver Fanny Ambjörnsson bland annat att 

rosa är en problematisk färg, och att rosa, rött, klänning, kjol, spets, blommor, hjärtan, volanger, 

strumpbyxor och hårspännen är typiska signalement för flickor (Ambjörnsson 2005).

Kåreland skriver att män som representerar normen tror på sig själva och sitt eget kunnande 

betydligt mer än vad kvinnor gör och de ges större tolerans och friare händer (Kåreland 2005, s. 

38). Det som också anses känneteckna den stereotypiske mannen är att han är stark, tuff, aktiv, 
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känslokall, busig, fåordig, olydig och oberoende och att hans känslor är kontrollerade i jämförelse 

med en kvinnas. De tar och får större frihet att röra sig än kvinnor. De hörs och syns mer, de 

framträder starkare och är rebelliska. En manlig värld består av tvister, slagsmål och utmanande 

handlingar, och när de konfronterar någon eller något gör de det på ett mer kroppsligt sätt än vad 

kvinnor gör. Män och pojkar antas också vara ilskna, stridslystna, orubbliga, förnuftiga, utforskande 

och sexuellt lösaktiga. De ska tänka logiskt utan att blanda in känslor. En pojke eller man som 

bryter för mycket mot normen ses som någonting negativt och man ska som man främst ta avstånd 

från det som anses vara feminint (Kåreland, 2005). Forskaren John Stephens menar också att den 

stereotypiske mannen är naturligt vild (Stephens 2002, s. 6) och självständig, att han modigt 

konfronterar fara och betraktas som en hjälte på grund av det. Män ska vara motsatsen till kvinnan 

(Stephens 2002, s. 11-12). När det kommer till kläder talar Ambjörnsson om att det är typiskt för 

pojkar att bära blått, brunt, grått och/eller vitt (Ambjörnsson 2005, s. 1). 

Nedan följer Nikolajevas tabell över vad som ses som typiskt manligt och typiskt kvinnligt. 

Män/pojkar Kvinnor/flickor

starka
våldsamma
känslokalla, hårda
aggressiva
tävlande
rovgiriga
skyddande
självständiga
aktiva
analyserande
tänker kvantitativt
rationella

vackra
aggressionshämmande
emotionella, milda
lydiga
självuppoffrande
omtänksamma, omsorgsfulla
sårbara
beroende
passiva
syntetiserande
tänker kvalitativt
intuitiva

(Nikolajeva 1998, s. 65)

Tabellen har gett mig en snabb överblick över de stereotypiska kvinnliga respektive manliga 

egenskaperna och därmed underlättat genomförandet av analysen. 

3.3.4. Stereotyp

Nationalencyklopedin förklarar begreppet stereotyp på följande sätt:

”Inom socialpsykologin: förenklad, ofta allmänt omfattad föreställning om utmärkande egenskaper 

hos alla som tillhör en viss grupp, t.ex. nation, ras, religion eller kön, också en där man själv ingår. 

Stereotypen påverkar ofta den bild man skapar sig av en individ ur en viss grupp utan att man 

närmare prövar om den är korrekt. En stereotyp är vanligen uppbyggd av viss faktisk kunskap och 

förenklar hanteringen av intryck från omvärlden, men den kan påverka inte bara uppfattningen om 
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hurdana vissa andra "är" utan också om hurdana de "bör" vara. Stereotyper bidrar ofta till att 

vidmakthålla fördomar och negativa attityder.” (Nationalencyklopedin)

Jag kommer att använda mig av begreppet stereotyp då jag talar om kön och vad som förväntas av 

människor beroende på vilket kön de har. Könsstereotyp avser då vad som är normen för en kvinna 

respektive en man. 
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4. Metod och urval

4.1. Metod

Jag valde att använda mig av kvalitativ metod, och sociologen Ann Kristin Larsen talar om att en 

kvalitativ metod ger större möjlighet för mig som forskare att få djupare information om det jag 

undersöker än vad en kvantitativ metod gör (Larsen 2009, s.27). Jag valde denna metod för att 

kunna göra en djupare analys av texterna. Enligt forskaren Carin Jonsson förstärker bild och text 

berättelsen (Jonsson 2007, s. 169), och jag har därför analyserat både texten och bilderna i 

böckerna. Det skall dock tilläggas att författarna inte själva har ritat bilderna, men jag valde trots 

detta att analysera bild och text i relation till varandra. När jag läste böckerna tittade jag efter 

händelser och personer som följer könsnormen men också som bryter mot den. Jag strök under det 

som kändes relevant för att sedan kunna gå tillbaka till dessa delar och påbörja själva analysarbetet. 

För att hitta normbrytande och stereotypiska könsmönster använde jag mig av den kvalitativa 

metoden genom att utgå från ett antal frågor när jag genomfört analysen, som hjälpte mig att belysa 

egenskaper och attribut hos böckernas karaktärer och händelser.  Dessa egenskaper och attribut har 

jag sedan knutit an till den teori om genus och könsmönster som jag presenterar i teoridelen längre 

fram i uppsatsen. Detta för att slutligen jämföra karaktärer och händelser från de båda böckerna. 

I genomförandet av själva genusanalysen har jag bland annat tagit hjälp av ett schema som 

visar på manliga och kvinnliga egenskaper (se teori). Maria Nikolajeva presenterar schemat i sin 

bok Barnbokens byggklossar, och det visar en rad egenskaper som är stereotypiskt kvinnliga och en 

annan rad egenskaper – i princip motsatsen till de som presenteras som kvinnliga – som 

stereotypiskt manliga (Nikolajeva 1998, s. 65). Eftersom synen på könsroller och vad som är 

traditionellt manligt och kvinnligt hela tiden förändras – och skiftar beroende på exempelvis kultur 

– är dock detta schema inte alltid självklart, men jag har trots detta utgått bland annat från det i min 

analys. 

I analysen har jag dessutom utgått från några frågor, som jag ansåg täckte nödvändiga aspekter 

av karaktärerna och deras personligheter, för att jag skulle kunna analysera dem ur ett 

genusperspektiv. Jag har haft dem till hjälp när jag har analyserat texten för att kunna dela upp 

resultatet i kategorier. Liknande frågor används av Maria Jehander och Lena Odelberg  i deras 

studie om hur könsroller ser ut i modern barnlitteratur (Jehander & Odelberg 2006, s. 3). De frågor 

jag kommer att utgå ifrån i analysen är följande:

- Vad har personerna för roll i berättelsen? 

- Vad har personerna för egenskaper?

- Vad visar personerna för känslor?
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- Vad utför personerna för aktiviteter?

- Hur ser personerna ut? 

De kategorier jag har använt mig av utgår alltså från dessa frågor. Vad har personerna för roll i  

berättelsen? blir kategori ”Roll i berättelsen”. Denna kategori utgår från rollerna personerna har i 

böckerna i förhållande till händelser och resterande personer. Vad har personerna för egenskaper? 

och Vad visar personerna för känslor? blir kategori ”Egenskaper och känslor”. Jag fann det 

problematiskt att separera egenskaper och känslor, och därför blev det en kategori av två frågor. 

Kategorin utgår från vilka känslor personerna beskrivs med, exempelvis rädd, arg eller glad, men 

också om de överhuvudtaget skildras med några känslor. Egenskaper syftar till hur personerna beter 

sig men inte nödvändigtvis vad de gör, eftersom detta istället går under kategorin ”Handlingar och 

aktiviteter”. Vad utför personerna för aktiviteter? blir kategori ”Handlingar och aktiviteter”. Som 

jag tidigare nämnde utgår denna kategori alltså från vad personerna gör. Hur ser personerna ut? blir 

kategori ”Utseende ock kläder”, vilket alltså utgår från just vad personerna har på sig för kläder och 

vilka färger de har, och hur deras kroppar ser ut.

Jag har också i slutet av resultat/analys och jämförelse kopplat resultatet och analysen till 

läroplanens mål och riktlinjer. Detta kändes viktigt för mig eftersom jag som blivande förskollärare 

kommer läsa mycket för barnen i förskolan, och därmed är det angeläget att reflektera över hur 

innehållet i de böcker vi vuxna läser för barnen påverkar barnens möjligheter att frigöra sig från 

könsstereotypa mönster.

4.2. Urval och avgränsning

Jag ville välja två böcker som är populära hos barn, men som dessutom skrivits med relativt stort 

tidsmellanrum. För att lättare kunna jämföra dessa böcker ville jag också att de skulle ingå i samma 

genre, och Mästerdetektiven Blomkvist och Diamantmysteriet är båda deckarböcker men skrivna 

under olika årtionden vilket gjorde att dessa passade mycket bra för min undersökning. Martin 

Widmark och Astrid Lindgrens böcker var de mest utlånade mellan år 2008 och år 2010, vilket gör 

dem mycket intressanta eftersom dessa böcker skildrar en värld som många barn tar del av. Man 

kan därför också gissa att de återspeglar en syn på könsroller som de vuxna finner acceptabel och 

själva gillar, då de låter sina barn läsa dessa böcker. Jag valde att endast analysera två böcker 

eftersom en kvalitativ undersökning tar så stort utrymme att fler böcker inte hade rymts inom 

uppsatsens omfång.

11



4.3. Reliabilitet och validitet

När jag läst de två böckerna har jag så gott jag kan försökt vara objektiv, men jag är medveten om 

att jag har förkunskaper, värderingar respektive omedvetna och medvetna förväntningar om vad jag 

kommer att finna, som troligen på ett eller flera sätt påverkat min analys av materialet. Framförallt 

är det nog lättare för mig att se stereotypiska könsroller i en bok från 1940-talet jämfört med en 

samtida bok eftersom jag har en större distans till samhället för 70 år sedan jämfört med dagens 

samhälle. 

Eftersom mitt material endast innefattar två böcker anser jag mig inte kunna bedöma eller dra 

slutsatser angående hur könsmönster ser ut i andra barnböcker. 

Någonting jag insåg skulle bli svårt då jag läste böckerna var att jämföra dem på samma villkor 

då Mästerdetektiven Blomkvist är detaljerad i mycket större utsträckning än Diamantmysteriet. 

Boken och kapitlen är inte bara längre, utan varje person och händelse beskrivs mer utförligt i 

Astrid Lindgrens bok. På grund av detta har jag valt att endast ta med de delar i Mästerdetektiven 

Blomkvist som känns mest relevanta för analys, då resultatet och analysen av den boken annars 

skulle bli för stor. 

Böckerna riktar sig inte mot exakt samma målgrupp – Mästerdetektiven Blomkvist är för lite 

äldre barn – men jag valde ändå dessa böcker eftersom det viktigaste för mig var att böckerna var 

populära och inom samma genre – och båda är ju trots allt böcker för barn.
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5. Resultat och analys
Jag kommer här först att kort presentera båda böckerna. Därefter följer presentationer av kategorier 

som beskriver olika aspekter av personerna i böckerna, vad de har för roll i berättelsen, vad de har 

för egenskaper och känslor, vad de utför för handlingar och aktiviteter och hur de ser ut. Under 

varje kategori presenteras en person i taget. För att tydligare skilja på vad som är resultat och vad 

som är analys varvas dessa så att det efter varje stycke resultat följer ett stycke analys. 

I analysen av Diamantmysteriet kommer jag att beskriva alla personers ansikten, men i 

analysen av Mästerdetektiven Blomkvist kommer jag inte att göra det eftersom ansiktena är så pass 

snarlika i den boken. 

5.1. Sammanfattning av LasseMajas Detektivbyrå - Diamantmysteriet

”LasseMajas Detektivbyrå, Diamantmysteriet” av Martin Widmark handlar om Lasse och Maja som 

har en detektivbyrå. I den här boken får de i uppdrag av chefen på juvelerarbutiken att lista ut vem 

av hans anställda som stulit diamanter därifrån. För att ta reda på det låtsas de vara anställda under 

en dag för att kunna undersöka fallet. Det visar sig till slut att det är Lollo, som slipar och putsar 

diamanterna, som stulit dem.

5.2. Sammanfattning av Mästerdetektiven Blomkvist

Kalle, Eva-Lotta och Anders är bra vänner. De leker tillsammans, men Kalle kallar sig själv för 

privatdetektiv och har sina tankar på annat. Han tycker nämligen att Eva-Lottas farbror Einar verkar 

misstänkt. Han håller hela tiden ett öga på honom och upptäcker fler och fler underliga saker med 

Einar, och till slut lyckas han koppla det till ett rån som begåtts i Stockholm. Kalle går inte med sina 

misstankar till polisen direkt utan försöker lösa fallet på egen hand, vilket till slut försätter honom i 

knipa tillsammans med sina två vänner. Kalle lyckas slutligen bevisa att Einar är den skyldige, och 

polisen rycker in för att arrestera Einar.

5.3. Kategorier

5.3.1. Roll i berättelsen

MAJA (DIAMANTMYSTERIET)

Maja är ung detektiv och innehar en av huvudrollerna. 

LASSE (DIAMANTMYSTERIET)

Lasse är ung detektiv och innehar den andra huvudrollen. 
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MUHAMMED KARAT (DIAMANTMYSTERIET)

Muhammed är den rikaste mannen i Valleby, äger en juvelerarbutik och är känd över hela landet för 

sina ringar, örhängen och diamanter. 

Man skulle kunna anta att han är den rikaste personen i Valleby, inte bara den rikaste mannen, 

detta eftersom Kåreland och Lindh-Munther menar att det är stereotypiskt manligt att dominera 

över kvinnor (Kåreland & Lindh-Munter 2005, s. 69)  – hade det varit en kvinna hade man kunnat 

anta att hon var den rikaste kvinnan men att det antagligen fanns en man som var rikare. 

Muhammeds arbete är inte ett arbete som jag tolkar som typiskt manligt. Kåreland och Lindh-

Munther menar att det är typiskt för män att vara aktiva (Kåreland & Lindh-Munter 2005, s. 128), 

men Muhammeds jobb är inte uttalat aktivt. Dessutom talar Elvin-Nowak & Thomasson om att 

kvinnor enligt normen ska vara vackra (Elvin-Nowak & Thomasson 2003, s. 27), och smycken och 

diamanter skulle kunna ses som ett mer kvinnligt föremål eftersom det kan kopplas ihop med att 

vara vacker. Dock kan det faktum att han är chef i butiken tolkas som manligt eftersom detta ger 

honom en dominerande roll.

SIV (DIAMANTMYSTERIET)

Siv är expedit i juvelerarbutiken och är också en av de misstänkta. 

Att vara passiv är enligt Kåreland och Lindh-Munther stereotypiskt kvinnligt (Kåreland & 

Lindh-Munter 2005, s. 128), och Sivs jobb kan ses som passivt eftersom hon endast står bakom 

disken och inväntar kunder. Dessutom innefattar hennes jobb kundkontakt, och man kan tänka sig 

att detta även innebär viss relation till kunderna, och Kåreland menar att relationer är någonting 

stereotypiskt kvinnligt. Kåreland och Lindh-Munther talar också om att kvinnor förväntas vara 

skötsamma (Kåreland & Lindh-Munter 2005, s. 137), så det faktum att Siv är misstänkt för brott är 

inte enligt normen eftersom det inte kan ses som någonting skötsamt att begå brott. 

LOLLO (DIAMANTMYSTERIET)

Lollo arbetar också i juvelerarbutiken, och hans arbetsuppgifter är att slipa diamanter och sätta dem 

i ringar och halsband och han är dessutom en av de misstänkta.

Som jag nämnt tidigare är det typiskt manligt att vara aktiv, och i jämförelse med Sivs 

arbetsuppgifter har Lollo ett mer aktivt arbete och då också mer stereotypiskt manligt. Att han är 

misstänkt kan också tolkas stämma in på den manliga normen eftersom män enligt Kåreland 

förväntas ta avstånd från det som är typiskt kvinnligt (Kåreland 2005, s. 39) och därför inte 

förväntas vara skötsamma eftersom detta är en kvinnlig egenskap. 

TURE (DIAMANTMYSTERIET)

Ture putsar och och gör smyckena fina innan de säljs i butiken, och är också en av de misstänkta. 
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Tures jobbuppgifter är, jämfört med Sivs, aktiva. Aktivitet förknippas med manlighet och man 

skulle därför kunna säga att hans arbete är typiskt manligt. Dock skulle putsandet av diamanter 

kunna tolkas som kvinnligt eftersom kvinnor ska vara vackra och kanske därför är mer intresserade 

av vackra föremål, såsom diamanter. Att Ture är en av de misstänkta kan, som jag nämnt tidigare, 

kopplas till män eftersom män inte förväntas vara skötsamma, och skulle alltså enligt normen med 

befogenhet kunna misstänkas för brott. 

KALLE (MÄSTERDETEKTIVEN BLOMKVIST)

Kalle är huvudrollen i berättelsen och koncentrerar sig mycket på att hålla ögonen på Farbror Einar.

Att vara aktiv är stereotypiskt manligt (se tabellen), så det faktum att Kalle håller ett öga på 

Einar kan förknippas mer traditionell manlighet eftersom det är någonting aktivt.

EVA-LOTTA (MÄSTERDETEKTIVEN BLOMKVIST)

Eva-Lotta är Kalles kompis och är en del av den Vita Rosen. I cirkusen är hon voltigeryttarinna. 

Ingen i varken den Röda eller den Vita Rosen ifrågasätter att Eva-Lotta är enda tjejen. 

Eva-Lotta är aldrig ledare, vilket är typiskt eftersom män ska dominera över kvinnor. Hade 

Eva-Lotta haft en ledande roll hade hon dominerat och samtidigt brutit mot könsstereotypen. 

ANDERS (MÄSTERDETEKTIVEN BLOMKVIST)

Anders är Kalles kompis och är ledare för den Vita Rosen, och han är cirkusdirektör i cirkusen. 

Som jag nämnt tidigare är det stereotypiskt manligt att dominera över kvinnor, vilket man 

skulle kunna säga att Anders gör då han har två ledarroller. 

FARBROR EINAR (MÄSTERDETEKTIVEN BLOMKVIST)

Einar är Eva-Lottas släkting och Kalle tycker att han verkar misstänkt och Einar visar sig slutligen 

vara skurken i dramat, vilket, som jag nämnt tidigare, är typiskt för en man eftersom män inte 

förväntas vara skötsamma.

5.3.2. Egenskaper och känslor

MAJA (DIAMANTMYSTERIET)

Hon blir upprörd när hon läser i kriminalboken om ett brott. Hon är också den som känner på sig 

saker och som samlar sig när det behövs, och hon försöker aktivt inleda detektivarbetet. Hon är 

trevlig mot Muhammed Karat.

Maja blir känslosam av det hon läst, och att vara känslosam ses enligt Schmidl som något 

typiskt kvinnligt (Schmidl 2005, s. 286). Att aktivt ta tag i saker är mer manligt än kvinnligt då 

Kåreland och Lindh-Munther menar att kvinnor och flickor förväntas vara passiva (Kåreland & 
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Lindh-Munther 2005, s. 128). Att hon är trevlig mot Muhammed skulle kunna tolkas som 

väluppfostrat, och att vara väluppfostrad är enligt Kåreland och Lindh-Munther typiskt kvinnligt 

(Kåreland & Lindh-Munther 2005, s. 137).

LASSE (DIAMANTMYSTERIET)

Lasse känner på sig saker, känner sig rädd och tycker att saker är otäcka.

Han besitter egenskaper som är stereotypiskt kvinnliga. Att vara rädd är enligt Kåreland och 

Lindh-Munther stereotypiskt för kvinnor (Kåreland & Lindh-Munther 2005, s. 142) och intuition är 

också förknippat med kvinnor (Schmidl 2005, s. 286), vilket vidare alltså innebär att han går emot 

normen om hur man förväntas vara som man/pojke. 

MUHAMMED KARAT (DIAMANTMYSTERIET)

Han visar känslor; han är både arg, ledsen och nervös och gråter när han berättar om de stulna 

diamanterna. 

Att vara emotionell är någonting som enligt Schmidl anses vara kvinnligt (Schmidl 2005, s. 

286), men Muhammed visar sina känslor väldigt tydligt, och dessutom är sorg en känsla kan tolkas 

som svag, och svaghet är någonting Elvin-Nowak & Thomasson talar om att kvinnor förväntas stå 

för (Elvin-Nowak och Thomasson 2003, s. 27). Kåreland menar också att om män eller pojkar visar 

känslor förväntas de vara avsevärt mer kontrollerade än flickors och kvinnors (Kåreland 2005, s. 

38), men Muhammed Karats känslor är inte det minsta kontrollerade och illustreras också väldigt 

tydligt i bilderna i boken. 

SIV (DIAMANTMYSTERIET)

Siv sköter sitt jobb utmärkt och inte gör så mycket väsen av sig.

Enligt Kåreland och Lindh-Munther förväntas kvinnor och flickor vara skötsamma, tysta, 

väluppfostrade och duktiga (Kåreland & Lindh-Munther 2005). Dessa egenskaper stämmer väl in 

på Siv då hon sköter sitt jobb och inte hörs så mycket.

LOLLO (DIAMANTMYSTERIET)

Han är noggrann och duktig på sitt jobb, han tycker om snygga kläder och sportbilar och är enligt 

Muhammed ”en trevlig prick”. 

Att vara duktig är typiskt kvinnligt (Nikolajeva 1998, s. 64). Att han tycker om snygga kläder 

skulle kunna antyda att han vill se bra ut, alltså vara vacker, och att vara vacker är en traditionellt 

kvinnlig egenskap, vilket innebär att Lollo i så fall bryter mot den manliga normen. 
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TURE (DIAMANTMYSTERIET)

Ture är en sur tråkmåns, men han är också punktlig och ordentlig.

Att han är sur kan ses som manligt eftersom Kåreland och Lindh-Munther inte någon gång 

nämner att män förväntas vara trevliga, till skillnad från kvinnor som förväntas vara väluppfostrade 

(Kåreland & Lindh-Munther 2005, s. 137). Att vara ordentlig är inte heller en stereotypiskt manlig 

egenskap utan istället en kvinnlig. 

ÖVRIGA/FLERA PERSONER (DIAMANTMYSTERIET)

Vaktmästaren i kyrkan beskrivs som att han är ivrig att få äran för att han låtit Lasse spionera från 

kyrktornet.

Enligt Nikolajeva är en stereotypiskt manlig egenskap att vara rovgirig (se tabellen), vilket 

hans ivrighet skulle kunna tolkas som.

KALLE (MÄSTERDETEKTIVEN BLOMKVIST)

Han är kär i Eva-Lotta och vill i framtiden göra henne till sin brud. 

Som jag tidigare nämnt är samhället enligt Holmes uppbyggt på en heteronormativ 

könsordning som innebär att män attraheras av kvinnor och vice versa (Holmes 2007, s. 21), och 

därför kan det också ses som typiskt att Kalle vill göra Eva-Lotta till sin brud. 

Kalle är på sin vakt och är plikttrogen, och författaren skriver också att han ibland är en 

praktisk och förståndig ung man, men han kommer också på bus att göra ibland. Han visar starka 

känslor då han vid ett tillfälle blir så arg så han kokar och en annan gång darrar han av förtjusning 

och spänning. 

Att vara plikttrogen och förståndig tolkar jag mer som kvinnliga egenskaper eftersom kvinnor 

enligt Kåreland och Lindh-Munter förväntas vara ordentliga (Kåreland & Lindh-Munther 2005, s. 

137), medan att vara busig istället är någonting stereotypiskt manligt (Kåreland 2005, s. 38). Kalles 

starka känslor skulle kunna tolkas som att hans känslor inte är kontrollerade, vilket är typiskt 

kvinnligt, men å andra sidan uttrycker han inte sina känslor på något annat sätt – han gråter, skriker 

eller skrattar inte, vilket hade varit ännu mer okontrollerat och därmed mer kvinnligt.

Trots att han är plikttrogen stjäl han Farbror Einars dyrk, men han får också lite dåligt samvete 

efteråt eftersom han vet att man inte ska behålla saker man stulit. Till och från är Kalle lite rädd 

eller tycker att saker är läskiga när han utför sitt detektivarbete, till exempel när han smyger in i 

Farbror Einars rum på natten för att ta hans fingeravtryck. Men Kalle tycker trots sin rädsla att han 

är den rätte mannen för jobbet. Vid ett tillfälle är han så olycklig att han nästan gråter. 

Att han stjäl dyrken är ett typiskt manligt drag då män inte förväntas sköta sig, däremot får han 

också skuldkänslor för att han tagit den, vilket är någonting som uppfattas som mer kvinnligt 
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eftersom kvinnor förväntas sköta sig, vara ordentliga och känsliga. Kåreland och Lindh-Munther 

påstår att rädsla är någonting som ses som typiskt kvinnligt (Kåreland & Lindh-Munther 2005, s. 

142), pojkar förväntas istället vara starka och tuffa (Kåreland 2005, s. 38). Kalle har stort 

självförtroende, och självförtroende är däremot enligt Kåreland en typiskt manlig egenskap 

(Kåreland 2005, s. 38). Kalles känslor kan man tolka som kontrollerade, och hade Kalle varit en tjej 

hade han kanske gråtit istället för att nästan gråta. 

Kalle önskar att det var han som slogs för Eva-Lottas skull. 

Att slåss är enligt normen speciellt utmärkande för män (Kåreland 2005, s. 130), Att Kalle vill 

slåss för Eva-Lottas skull kan också kopplas till det faktum att män och pojkar förväntas attraheras 

till kvinnor och flickor, och att det verkar som att Kalle genom att slåss vill imponera på Eva-Lotta.

Inlåsta i ruinen gömmer Eva-Lotta ansiktet i händerna då hon är ledsen, och detta blir olidligt 

för Kalle att se.

Att vara förtvivlad är typsikt kvinnligt (Kåreland & Lindh-Munther 2005, s. 142). Att Kalle blir 

känslosam på grund av detta är sin tur också är en kvinnlig egenskap, och man kan här tolka Kalles 

känsla som att han känner empati för Eva-Lotta som är ledsen. Å andra sidan skulle man också 

kunna tolka Kalles reaktion som att han vill skydda Eva-Lotta, att han vill vara stark för henne, och 

att vara stark är enligt Kåreland någonting som förknippas med manlighet (Kåreland 2005, s. 38).

Kalle ser Eva-Lotta som en krigare.

Detta är anmärkningsvärt eftersom hon är en flicka och det är enligt Stephens pojkarna som 

förväntas vara de starka hjältarna och krigarna (Stephens 2002, s. 11). Dock ska pojkar traditionellt 

sett enligt Kåreland ta avstånd från allt som är kvinnligt (Kåreland 2005, 39), så det faktum att 

Kalle ser Eva-Lotta som en krigare rättfärdigar kanske att han umgås med henne.

EVA-LOTTA (MÄSTERDETEKTIVEN BLOMKVIST)

Hon har en klar, ljus stämma när hon sjunger.  Hon är trevlig, envis, snabb, lojal och modig, och 

pojkarna beundrar henne för att hon vågar göra saker som de tycker är typiska pojk-aktiviteter. Hon 

har en ”lejoninnas mod.” 

Dessa egenskaper är lite blandat både kvinnliga och manliga. Att hon är trevlig kan också 

tolkas som att hon är väluppfostrad, och att vara väluppfostrad är exempelvis enligt Kåreland 

typiskt kvinnligt (Kåreland & Lindh-Munther 2005, s.137). Flickor förväntas också anpassa sig 

(Kåreland & Lindh-Munther 2005, s. 128) och vara hjälpsamma (Kåreland 2005, s. 40), men att 

vara envis kan ju knappast ses som att anpassa sig eller att vara hjälpsam. Att vara snabb och modig 

är också mer manliga egenskaper då män och pojkar förväntas vara aktiva och orädda.

Eva-Lotta tycker det är vackert med kastanjer, och när de gör ett paket för att lura någon säger 

hon att det ser ut som att det är någonting fint i det. När Eva-Lotta, Kalle och Anders tränar inför 
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cirkusen tycker hon att det är lite otäckt att stå högt upp, men hon skulle aldrig erkänna det. 

Eva-Lottas uppfattning om kastanjer och att hon tror att det är något fint i paketet känns som 

någonting mer kvinnligt än manligt eftersom kvinnor enligt Schmidl förväntas vara inriktade på 

känslor (Schmidl 2005, s. 286). Nikolajeva menar också att flickor stereotypiskt är milda (se 

tabellen), vilket i och för sig skulle kunna tolkas på olika sätt, men jag väljer att tolka det som att de 

i så fall skulle vara mjukare i sättet. Man skulle kunna säga att Eva-Lotta är mjuk till sättet när hon 

pratar om att saker är ”fina”. När de tränar inför cirkusen visar Eva-Lotta på att hon är rädd vilket är 

en kvinnlig egenskap, men samtidigt motarbetar hon den känslan då hon vägrar erkänna den och 

står kvar trots den. 

Eva-Lotta är snabb på att hugga tillbaka när någon säger något hon inte tycker om, till exempel 

när Anders föreslår att hon ska stå på händerna, då säger hon, ”Det skulle vara väldigt bra om du 

kunde sitta på ditt eget huvud.” (Lindgren, 1946, s.43).

I den situationen visar hon på säkerhet och pondus, och dessa egenskaper påstår Kåreland och 

Lindh-Munther vara förknippade med män och pojkar (Kåreland & Lindh-Munther 2005, s. 142).

När Farbror Einar har satt fast bläckdosan i Tusses (Eva-Lottas katt) svans blir Eva-Lotta 

ledsen, hon gråter först och sedan blir hon arg på Einar och attackerar honom. Vid andra tillfällen 

gråter hon av lycka och skriker av rädsla. Hon tycker synd om de som förr i tiden suttit inspärrade i 

ruinen. Eva-Lotta är lika snabb och djärv som någon pojke, men det är ändå inte passande att Kalle 

och Anders leker med henne. 

Hennes agerande visar att hon har känslor för Tusse, och känslor är väldigt kopplade till 

kvinnlighet. Dock blir hon våldsam, och våld är enligt Kåreland och Lindh-Munther något som ses 

som typiskt manligt (Kåreland & Lindh-Munther 2005, s. 130), men å andra sidan är det genom att 

hon är våldsam som hon visar sina känslor och de är då heller inte kontrollerade, och okontrollerade 

känslor är någonting som istället förknippas mer med kvinnlighet. Att Eva-Lotta gråter av lycka och 

gråter av rädsla ser jag också som att hennes känslor är okontrollerade. Schmidl menar att flickor 

förväntas vara lättpåverkade och emotionella (Schmidl 2005 s. 285-286), och Eva-Lottas reaktion 

på att människor förut suttit inspärrade i ruinen skulle kunna betyda att hon är lättpåverkad. 

Kåreland menar vidare att pojkar förväntas distansera sig från allting som är feminint (Kåreland 

2005, s. 39), och en pojke som bryter för mycket mot den manliga normen ses dessutom som 

någonting negativt (Kåreland & Lindh-Munther 2005, s. 133). Det känns därför högst troligt att det 

är därför det är opassande för Anders och Kalle att leka med Eva-Lotta.

När de ska gå till ruinen tycker Kalle och Anders att Eva-Lotta kan stanna och skugga Farbror 

Einar, hon vill dock bestämt följa med och leta efter juvelerna. När hon gråter av lycka tycker Kalle 

och Anders tycker att tjejer är konstiga. 

Vad som föreslås när de ska gå till ruinen är att Eva-Lotta ska utföra den minst arbetssamma 
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och mest passiva uppgiften. Detta känns typiskt eftersom män enligt Kåreland förväntas vara starka 

och att kvinnor förväntas vara passiva (Kåreland & Lindh-Munther 2005, s. 128). Men när Eva-

Lotta ändå vill följa med visar hon igen på de typiskt manliga egenskaperna säkerhet och pondus. 

När Eva-Lotta gråter visar hon åter känslor medan Anders och Kalle distanserar sig från det genom 

att tycka att, inte bara hon, utan alla tjejer, är konstiga – de förutsätter alltså att alla tjejer är 

likadana. 

ANDERS (MÄSTERDETEKTIVEN BLOMKVIST)

Anders beskrivs ibland som överlägsen och vresig. Han är också stark, snabb och vig. Han visar 

inte medkänsla när Eva-Lotta säger att hon tycker synd om de som suttit inspärrade i ruinen, han 

säger då att de ju i alla fall fick mat.

 Hans fysiska egenskaper är utmärkande för stereotypa män och pojkar. Han verkar vara ganska 

känslokall vilket kan ses som en stereotypiskt manlig egenskap eftersom det är motsatsen till den 

stereotypiskt kvinnliga egenskapen, nämligen att vara känslosam.

FARBROR EINAR (MÄSTERDETEKTIVEN BLOMKVIST)

Farbror Einar är en buse och en retsticka, han är artig men kall. Själv beskriver han sig som en 

sådan som gör sådant som faller honom in. Han ser väldigt sur och tvär ut, nästan arg, när han sitter 

och läser tidningen på en av bilderna i boken. Känslorna syns men han ger inte uttryck för dem på 

annat sätt, vilket kan ses som typiskt manligt eftersom hans känslor verkar vara kontrollerade. 

Einars egenskaper är typiskt manliga då män enligt Nikolajeva förväntas vara busiga och 

(känslo)kalla (se tabellen). Den syn han har på sig själv skulle kunna peka på att han inte är 

eftertänksam, vilket i sin tur skulle kunna ses som någonting manligt då kvinnor enligt Kåreland 

och Lindh-Munther förväntas vara ordentliga (Kåreland & Lindh-Munther 2005, s. 137) och män 

tvärtemot detta (Kåreland 2005, 39). Att inte vara eftertänksam skulle alltså kunna tolkas som 

slarvigt, alltså någonting manligt, eftersom det är motsatsen till att vara ordentlig som är en kvinnlig 

egenskap.

5.3.3. Handlingar/aktiviteter

MAJA (DIAMANTMYSTERIET)

I början av berättelsen läser Maja, och hon vill sedan berätta för Lasse om det hon läst. Hon är den 

som försöker lugna ner Muhammed Karat när han är frustrerad över diamantstölderna. Hon städar 

och tvättar fönster i butiken. 

Att vara stillsam är enligt Kåreland och Lindh-Munther typiskt för kvinnor (Kåreland & Lindh-

Munther 2005, s. 69), och att läsa ser jag som en stillsam aktivitet. Majas handlande gentemot 

Muhammed tolkar jag också som någonting typiskt kvinnligt eftersom den stereotypa kvinnan 
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enligt Nikolajeva förväntas vara emotionell och omhändertagande (se tabellen). Att stanna inne och 

tvätta och städa är någonting som förknippas med kvinnor (Kåreland & Lindh-Munther 2005, s. 

139).

LASSE ( DIAMANTMYSTERIET)

I början av boken läser Lasse. I ett senare skede går han ensam upp till kyrktornet för att spionera, 

och för att kunna göra det lurar han först vaktmästaren i kyrkan. Lasse räddar Maja en gång och tror 

att han behöver rädda henne en andra gång. Han är också den som slutligen får uttala sig i tidningen 

angående detektivarbetet.

Som jag nyss nämnde tolkar jag läsning som en stillsam aktivitet och Lasse skulle därför också 

kunna ses som kvinnlig. Att Lasse spionerar känns betydligt mer äventyrligt än att stanna i butiken 

och arbeta där, och att vara på äventyr är någonting som enligt Nikolajeva förknippas med män och 

pojkar (Nikolajeva 1998, s. 64). Dessutom går Lasse ensam och spionerar, vilket också är typiskt 

för pojkar och män då de enligt bland andra Schmidl förväntas vara självständiga (Schmidl 2005, s. 

286). Att han lurar vaktmästaren skulle kunna tolkas som någonting busigt och denna egenskap 

påstår både Kåreland (Kåreland 2005, s. 38) och Nikolajeva (Nikolajeva 1998, s. 64) är 

stereotypiskt manlig. Pojkar förväntas också vara beskyddande (se tabellen), och det är ju Lasse när 

han räddar Maja. Att han sedan dessutom är den som får vara med i tidningen känns också väldigt 

typiskt – att synas och ta plats är enligt Kåreland och Lindh-Munther stereotypiskt för män 

(Kåreland & Lindh-Munther 2005, s. 69), och det är ju det Lasse får göra när han är med i 

tidningen. 

MUHAMMED KARAT (DIAMANTMYSTERIET)

Han anlitar Maja och Lasse för att lista ut vem som stulit diamanterna, han ber och bönar om deras 

hjälp.

En stereotypisk man ska vara skyddande och stark (se tabellen), vilket Muhammed inte visar 

prov på då han verkar vara mycket desperat eftersom han hjälplöst ber och bönar om deras 

assistans. 

SIV (DIAMANTMYSTERIET)

Hon gnolar och pysslar bakom disken. Hon ber sin chef Muhammed om högre lön eftersom hennes 

hus brunnit ner.

Kvinnor ska enligt normen inte ta mycket plats (Kåreland & Lindh-Munther 2005, s. 69) och 

det gör inte heller Siv. Att hon frågar Muhammed om högre lön får henne att framstå som hjälplös 

och svag, och att vara svag är enligt Elvin-Nowak och Thomasson också typiskt kvinnligt (Elvin-
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Nowak & Thomassen 2003, s. 27). Den stereotypiska mannen ska vara skyddande, och det verkar ju 

också vara det Siv förväntar sig av Muhammed, att han ska rädda henne ur knipan, alltså skydda 

henne. 

Siv rodnar när en manlig kund kommer in och sedan pussar hon honom på näsan.

Det är en försiktig handling, och det faktum att hon rodnar visar att hon blir känslosam vilket 

är typiskt kvinnligt. Någonting annat som enligt Kåreland är utmärkande för kvinnor är att de är 

relationsorienterade (Kåreland 2005, s. 39), vilket denna händelse skildrar ganska tydligt - det är 

Siv som pussar den manliga kunden och inte tvärt om.

Siv visar sig vara oskyldig, och ”Det enda som hon har gjort sig skyldig till är att pussa kunder 

på arbetstid.” (Widmark, 2002, s. 67) 

Detta stämmer in på den stereotypiska bilden av en kvinna då kvinnor enligt Kåreland 

förväntas vara relationsorienterade (Kåreland 2005, s. 39) och dessutom – enligt Kåreland och 

Lindh-Munther – skötsamma (Kåreland & Lindh-Munther 2005, s. 137), så varför skulle hon då 

begå något brott? 

LOLLO (DIAMANTMYSTERIET)

Han skryter om sin bil, motionerar och äter frukt för att hålla sig i form. Han misslyckas när han ska 

kasta upp ett äpple i luften och fånga det bakom ryggen. Han kallar ett par gånger Maja för ”lilla 

stumpan” och ”gumman”. 

Män förväntas tro på sig själva (Kåreland 2005, s. 38), och att Lollo skryter skulle kunna vara 

ett tecken på att han har starkt självförtroende. Att han vill hålla sig i form kan tyda på att han vill 

vara stark, och fysiska aktiviteter och styrka är enligt Kåreland också någonting som kännetecknar 

män (Kåreland 2005, s. 38). ”Tricket” med äpplet tolkar jag som någonting slarvigt och klumpigt, 

vilket kan ses som typiskt manligt eftersom det är motsatsen till vad kvinnor förväntas vara, 

nämligen duktiga. När han gör detta tar han plats, och verkar säker på sig själv, och detta är  också 

ett typiskt manligt beteende. Att han ger Maja smeknamn kan tolkas nedlåtande eftersom hon är en 

tjej, och enligt Kåreland och Lindh-Munther förväntas män dominera över kvinnor (Kåreland & 

Lindh-Munther 2005, s. 69) - men han skulle också kunna tänkas säga det till henne eftersom hon är 

ett barn. I så fall kanske det inte är nedlåtande, men nämnvärt är att han dock inte kallar Lasse för 

någonting liknande. 

TURE (DIAMANTMYSTERIET)

Han tippar på hästar när han borde arbeta.

Stereotypa pojkar och män är tävlingsinriktade (se tabellen), och det kan man tolka att Ture är 

eftersom han tippar på hästar. Dessutom menar Kåreland att sterotypa pojkar bör vara motsatsen till 
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allt som är kvinnligt eftersom det annars ses som någonting negativt (Kåreland och Lindh-Munther 

2005, s. 133), och en stereotypiskt kvinnlig egenskap är att vara skötsam (Kåreland & Lindh-

Munther 2005, s. 137) vilket Ture inte är då kan spelar på hästar istället för att jobba, så här agerar 

han alltså motsatt till hur en kvinna/flicka hade förväntats bete sig. 

KALLE (MÄSTERDETEKTIVEN BLOMKVIST)

För att komma ut ur ruinen tar Kalle en stor sten och slår mot dörren, och Anders hjälper honom 

med detta medan Eva-Lotta endast står och tittar på, hon behöver inte hjälpa till med det tunga 

arbetet. 

Denna händelse är mycket stereotypisk eftersom de båda är pojkar och det är de som bär den 

tunga stenen och utför den arbetssamma uppgiften. Detta stämmer överens med det Kåreland och 

Lindh-Munther säger, nämligen att män förväntas vara starka och kvinnor passiva (Kåreland & 

Lindh-Munther 2005, s. 128), och det är precis det som skildras i den här situationen.

Kalle och Anders klättrar ner från träställningen vid vattentornet på egen hand när de blir 

tillsagda av polisen. Nere i ruinen susar Kalle och Anders omkring överallt. När de åker i polisbilen 

och jagar bovarna pratar Kalle och Anders i mun på varandra för att berätta vad som hänt medan 

Eva-Lotta inte säger någonting.

Kåreland menar att pojkar förväntas vara olydiga (Kåreland 2005, s. 38), och ett mer manligt 

beteende för Kalle och Anders hade därför varit att vara kvar på träställningen och göra som de 

ville. När de sitter i bilen är Kalle (och Anders) aktiv och tar mycket plats medan Eva-Lotta sitter 

tyst. Detta är utmärkande för den stereotypa relationen mellan flickor och pojkar, då Kåreland och 

Lindh-Munther talar om att pojkar dominerar över flickor (Kåreland och Lindh-Munther 2005, s. 

69), är aktiva (Kåreland & Lindh-Munther 2005, s. 128) och tar mer plats (Kåreland & Lindh-

Munther 2005, s. 69).

EVA-LOTTA (MÄSTERDETEKTIVEN BLOMKVIST)

I början av boken sitter Eva-Lotta och gungar, äter bulle och sjunger för sig själv och hon stryker 

bort smulor från klänningen. Hon är inte den som är rädd när de står vid ingången till ruinen, det är 

istället hon som frågar om de inte ska gå ner, men när de väl är där nere är hon rädd och ängslig. 

Hennes beteende när hon sitter och gungar kan tolkas som ett typiskt kvinnligt beteende då 

kvinnor enligt Kåreland och Lindh-Munther förväntas vara stillsamma (Kåreland och Lindh-

Munther 2005, s. 69) och rädda för att smutsa ner sig (Kåreland & Lindh-Munther 2005, s. 137). 

Kvinnor förväntas också vara passiva (Kåreland & Lindh-Munther 2005, s. 128) och försiktiga 

((Kåreland & Lindh-Munther 2005, s. 137) vilket Eva-Lotta inte är innan de ska gå ner i ruinen, 

däremot är hon det när de väl är nere i ruinen.
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Hon utmanar den Röda Rosen. När de hittar juvelerna i ruinen provar hon att sätta på sig dem 

och tycker det är underbart. Hon blir sedan inlåst i ruinen tillsammans med Kalle och Anders, och 

har då med sig bullar som de kan äta.

Att vara söka konflikter och utmaningar och att slåss är enligt Kåreland och Lindh-Munther 

typiska manliga beteenden (Kåreland & Lindh-Munther 2005, s. 130), men dessa egenskaper visar 

Eva-Lotta prov på när hon vill utmana den Röda Rosen. Att hon provar juvelerna och hennes 

reaktion på det tolkar jag som kvinnligt eftersom kvinnor enligt Elvin-Nowak & Thomasson 

förväntas vara vackra (Elvin-Nowak & Thomasson 2003, s. 27), och att prova smycken kan bidra 

till att bli vacker. Nikolajeva menar också att kvinnor och flickor förväntas vara omsorgsfulla (se 

tabellen), medan Schmidl dessutom talar om att de förväntas vara vårdande (Schmidl 2005, s. 285). 

Eftersom Eva-Lotta har bullar med sig som gör att de har något att äta framstår hon som 

omsorgsfull och möjligen också vårdande.

Vita Rosen ska befria sin manliga ledare och Eva-Lotta ska rädda honom, men blir i processen 

själv tillfångatagen, och Benka och Jonte är så starka att Eva-Lotta inte kan kämpa emot. Eva-Lotta 

tävlar också med Anders om vem av dem som kan spotta längst.

Enligt Nikolajeva är det männen som enligt normen är skyddande (se tabellen), men här är det 

istället Eva-Lotta som är det. Det går dock fel och det blir sedan någon av pojkarna som istället 

måste rädda Eva-Lotta, vilket känns mycket typiskt eftersom Kåreland och Lindh-Munther säger att 

män dominerar över kvinnor (Kåreland & Lindh-Munther 2005, s. 69), och att de är starka och tuffa 

(Kåreland 2005, s. 38). Visserligen är det två pojkar mot en flicka, men det pekar ändå på den 

typiska bilden av mannen som stark och tuff. Att Eva-Lotta tävlar med Anders tolkar jag inte som 

särskilt kvinnligt eftersom det inte känns som någonting skötsamt, och enligt Kåreland och Lindh-

Munther förväntas kvinnor vara skötsamma (Kåreland & Lindh-Munther 2005, s. 137) och det är 

männen som är tävlande (se tabellen). Detta innebär vidare att när Eva-Lotta tävlar mot Anders går 

hon emot normen om hur man ska vara som kvinna på flera sätt – genom att tävla och genom att 

inte vara skötsam.

Polisen får ta ner Eva-Lotta från träställningen trots att han först säger till henne att gå ner.

Ett mer kvinnligt beteende hade varit att hon gått ner på egen hand eftersom hon som flicka 

förväntas vara skötsam. Ett ännu mer kvinnligt beteende hade dock varit om hon inte hade klättrat 

upp på träställningen överhuvudtaget eftersom Kåreland menar att, att ta sig rörelsefrihet är 

stereotypiskt manligt (Kåreland 2005, s. 40).

ANDERS (MÄSTERDETEKTIVEN BLOMKVIST)

Han och Eva-Lotta tävlar om vem som kan spotta längst. Vid ett tillfälle i berättelsen sjunger han. 

Han beter sig som en pojke förväntas göra – han tävlar. Att han sjunger kan i den här boken 
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uppfattas som att han bryter mot normen om hur man ska vara som pojke eftersom Eva-Lotta också 

sjunger, och Kåreland menar att man som pojke enligt normen inte ska göra det som flickor gör 

(Kåreland & Lindh-Munther 2005, s. 133). Dessutom kan det tolkas som en stillsam aktivitet vilket 

också ses som någonting kvinnligt. 

Anders tycker det är modigt av Eva-Lotta att hon vågade säga ifrån till polisen eftersom, ”Det 

skulle inte många tjejer ha gjort. Inte många killar heller för den delen.” (Lindgren, 1946, s.22). 

Anders och Sixten slåss, de andra hejar på.

Eva-Lotta har onekligen brutit mot normen eftersom hon sa ifrån, eftersom Kåreland & Lindh-

Munther menar att flickor förväntas vara ansvarsfulla (Kåreland & Lindh-Munther 2005, s. 69) och 

till lags (Kåreland 2005, s. 40), men det är också vanligare och mer acceptabelt för tjejer att bryta 

mot normen än vad det är för pojkar och män (Kåreland & Lindh-Munther 2005, s. 133). 

Anders hotar Den Röda Rosen genom att säga att den som först vågar sig upp i trädet ska han 

klubba till så att hans egen mor inte känner igen honom. 

Jag frågar mig varför han nämner just mamma och inte pappa. Enligt Schmidl är kvinnor de 

som förväntas ta hand om andra, och förväntas vara känslosamma (Schmidl 2005, s. 285-286). 

Kanske beror det på det? Om det skulle vara så skulle det innebära att en mamma tar mer illa vid sig 

än en pappa.

FARBROR EINAR (MÄSTERDETEKTIVEN BLOMKVIST)

Han läser tidningen.

Det är en lugn och stillsam aktivitet, och att vara lugn och stillsam är någonting som 

kännetecknar kvinnor. 

Einar kallar Eva-Lotta för ”min sköna unga dam” och ”lilla näspärla” med mera, och han säger 

att han ska bygga ett slott åt henne. 

Hade det inte varit för att han också kallar Kalle för ”gosse lilla” hade jag uppfattat hans attityd 

mot Eva-Lotta som nedlåtande. Detta eftersom män enligt normen dominerar över kvinnor, och 

dessutom talar Nikolajeva om att flickor i barnböcker ofta är förtryckta på två sätt – både som 

kvinnor och som barn (Nikolajeva 1998, s. 131).

När Einar och hans kumpaner hittar Kalle, Eva-Lotta och Anders i ruinen hotar han dem, men 

han hotar dem på olika sätt. Till Eva-Lotta säger han, ”Nog är det väl bra mycket trevligare att ligga 

hemma hos mamma och sova, eller hur, Eva-Lotta?” (Lindgren, 1946, s.150) Till Kalle säger han, 

”Herr mästerdetektiv, […] hur skulle du tycka om att tillbringa en eller ska vi säga ett par nätter här 

i ruinen?” (Lindgren, 1946, s.151)   Farbror Einar fortsätter sedan med att tala om båda deras 

mammor.

Han hotar Eva-Lotta på ett mer känslomässigt sätt genom att blanda in hennes mamma, där 
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Eva-Lotta kan förmodas känna trygghet. Kalle hotar han istället genom att endast påpeka att han 

kommer att få sova i ruinen, och det är ett hot som kan tyckas hårdare och definitivt inte grundat på 

känslor så som hotet mot Eva-Lotta var. Detta tolkar jag som väldigt stereotypiskt – enligt Schmidl 

förväntas flickor vara känslosamma (Schmidl 2005, s. 286), och Eva-Lotta hotas därför med 

någonting känslosamt, medan Kalle hotas med att begränsas fysiskt. Att Einar inte nämner 

någonting om deras pappor kan bero på att kvinnor enligt Schmidl ses som omhändertagande 

(Schmidl 2005, s. 285), och man kan därför också anta att de är de som har mest ansvar för barnen, 

och därför blir det då också mer synd om dem än om papporna. 

ÖVRIGA/FLERA PERSONER (MÄSTERDETEKTIVEN BLOMKVIST)

När de hittat lådan med juveler går Anders och gömmer den medan Eva-Lotta och Kalle går till 

polisen. 

Man kan se detta på olika sätt. Man skulle kunna se det som att Kalle och Eva-Lotta gör 

någonting tillsammans istället för att Anders och Kalle gör det. Å andra sidan var det en av pojkarna 

som blev tilldelad uppdraget att göra någonting på egen hand, och det är enligt Kåreland typiskt 

manligt att vara självständig (Kåreland 2005, s. 38), vilket Anders var när han gick och gömde 

juvelerna. 

5.3.4. Utseende och kläder

MAJA (DIAMANTMYSTERIET)

På bilderna ser man att Maja har långt, mörkt, rakt hår, rosiga kinder och väldigt små både ögon, 

öron, mun och näsa. På framsidan av boken har hon en röd jacka på sig, men i boken då hon är 

inomhus har hon en ljus t-shirt med två cirklar i mitten och lite prickar runtom. Hon har en till tröja 

som sticker ut under t-shirten och som täcker ärmarna, och den är mörk med ljusa prickar. Hennes 

byxor är ljusa med prickar längst ner runtom sömmen. 

Hade hennes hår varit lockigt hade det kunnat tolkas som mer kvinnligt eftersom det skulle 

kunna liknas med volanger, och enligt en av Ambjörnssons intervjuer förknippas volanger med 

flickor (Ambjörnsson 2005, s. 2).  Hennes kläder är ljusare än någon av de andra personernas 

kläder, och eftersom alla de andra karaktärerna utom en är män skulle detta kunna tolkas som att 

hon skiljs från dem eftersom hon är kvinna – stereotypa män ska enligt Kåreland vara motsatsen till 

vad kvinnor är (Kåreland & Lindh-Munther 2005, s. 39), kan det vara därför männen har mörkare 

kläder än Maja? En stereotyp kvinna ska enligt Elvin-Nowak och Thomasson vara vacker (Elvin-

Nowak & Thomasson 2003, s. 27), men Maja är inte iögonfallande vacker på något sätt, och 

dessutom är hennes kropp och ansikte inte särskilt olikt Lasses. Ambjörnsson påpekar också att 

hjärtan, blommor och andra liknande attiraljer är typiskt kvinnliga (Ambjörnsson 2005, s. 4), men 

26



inga av dessa förekommer på  Majas kläder vilket gör att de inte uppfattas som utmärkande 

kvinnliga. Däremot kan den röda jackan kunna symbolisera någonting typiskt kvinnligt, då 

Kåreland talar om att man ofta i barnböcker enkelt kan avgöra kön på karaktärer genom att de 

kvinnliga exempelvis bär rött och de manliga blått (Kåreland & Lindh-Munther 2005, s. 147). 

LASSE (DIAMANTMYSTERIET)

På bilderna ser man att Lasse har kort, mörkt, lockigt hår; små ögon, öron, näsa och mun. Han har 

fräknar och rosiga kinder. Inomhus har han en tröja på sig som är mörkare än Majas och har två 

svarta, horisontella linjer på mitten. Hans byxor är mörka och man ser sömmarna på sidorna. På 

framsidan av boken har Lasse en blå jacka på sig.

Det lockiga håret skulle kunna ses som mer kvinnligt än manligt eftersom lockarna påminner 

om volanger. Fräknar och rosiga kinder är i och för sig inte någonting som kanske ses som typiskt 

vackert, men det skulle kunna vara det och därför ses som kvinnligt, speciellt också eftersom Maja 

har dessa drag, och eftersom Lasse är pojke borde han ju då distanseras från detta om han ska följa 

den manliga normen som, enligt Kåreland, säger att män ska vara det som inte är kvinnligt 

(Kåreland 2005, s. 39). Kåreland och Lindh-Munther talar också om att man kan bestämma könet 

på karaktärer i barnböcker endast genom att se vad de har på sig, flickor har exempelvis ofta rött 

medan pojkar har blått (Kåreland & Lindh-Munther 2005, s. 147), och detta stämmer även här, då 

Lasse har en blå jacka på sig.

MUHAMMED KARAT (DIAMANTMYSTERIET)

Muhammed har stora kinder, stor näsa, mustasch och större ögon och öron än Maja och Lasse. Han 

bär en mörk, lång jacka och  under den en ljust tröja med slips till. Byxorna är ljusa och skorna 

mörka utan detaljer. Han har också en randig, spetsig mössa som pekar rakt upp. 

Att han hans ansiktsdrag är större än Majas och Lasses skulle kunna bero på att han är vuxen 

och de är barn. Eftersom hans klädsel inte innefattar någonting typiskt kvinnligt så som hjärtan, 

blommor, volanger eller liknande, kan man tolka hans utseende som manligt. 

SIV (DIAMANTMYSTERIET)

Siv har mellanljust, halvlångt, spretigt och lite lockigt hår, små ögon, en liten, putande mun och en 

ganska liten näsa. Hon har glasögon, en vit blus med volanger på kragen och en kofta över. 

Eftersom hon står bakom disken får man aldrig se vad hon har på underkroppen.  

Någonting stereotypiskt kvinnligt är enligt Elvin-Nowak & Thomasson att vara vacker (Elvin-

Nowak & Thomasson 2005, s. 27), och man kan tydligt se detta drag hos Siv då hennes ögonfransar 

är markerade, hennes läppar putar och hon bär ett glittrande halsband. Dessutom, som jag nämnt 
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tidigare, är volanger, som hon har på blusen, någonting som förknippas med kvinnlighet. 

LOLLO (DIAMANTMYSTERIET)

Lollo har kort, rakt, ljust hår; små ögon som sitter tätt ihop, en liten näsa; en liten, tunn mustasch; 

väldigt bred mun och rosiga kinder. Han har på sig en ljus skjorta med vad som ser ut som en 

stickad långärmad tröja över. Hans byxor är ganska ljusa och skorna är små, svarta och spetsiga. 

Han har också en mörk träningsdräkt bestående av ett par fluffiga byxor och en tröja med dragkedja 

och texten säger att eftersom han tränar har han en vältränad mage – detta syns dock inte på 

bilderna, hans kropp är stor och ser inte särskilt vältränad ut.

Det utmärkande med Lollos utseende är att han ser ganska konstig ut eftersom han är så 

oproportionerlig. Om en kvinna tecknas stereotypiskt kvinnligt skulle hon nog inte tecknas på detta 

sätt eftersom jag inte tolkar det som särskilt vackert. Eftersom det är en man som är tecknad på det 

sättet är det kanske mer acceptabelt. Han behöver inte vara vacker för att vara manlig, som en 

kvinna bör vara om hon ska vara kvinnlig.

TURE (DIAMANTMYSTERIET)

Ture har kort, rakt, mörkt hår, små ögon, stora öron, lagom stor näsa, liten mun och glasögon. Han 

har en ljus skjorta med vad ser ut som asymmetriska prickar på. Ovanpå den har han en mörk v-

ringad tröja utan ärmar. Han har ett par ljusa byxor och mörka, runda skor. 

Liksom Lollo framstår inte Ture som särskilt vacker vilket är typiskt eftersom han är man – 

män behöver inte bry sig som sitt utseende på samma sätt som kvinnor. Han har heller inte några 

detaljer i sin klädsel som förknippas med kvinnlighet.

KALLE (MÄSTERDETEKTIVEN BLOMKVIST)

På framsidan av boken, där det är en färgbild, kan man se att Kalle har blondt, kort hår; blå, korta 

shorts; vit tröja, bruna skor och vit- och rödrandiga strumpor. 

Rött är en typisk tjejfärg (Kåreland & Lindh-Munther 2005, s. 147) men kanske inte i samma 

utsträckning som rosa, vilket inte gör att man finner det särskilt märkvärdigt att strumporna är 

rödrandiga. Utöver detta har han inte på sig någonting som kan tolkas som kvinnligt, vilket gör att 

hans kläder kan tolkas som manliga. 

EVA-LOTTA (MÄSTERDETEKTIVEN BLOMKVIST)

På framsidan av boken ser man att Eva-Lottas långa hår är blont, att hennes ögon är blå och att hon 

bär en grön kjol, en röd t-shirt, blårandiga strumpor och svarta sandaler. Man kan på framsidan av 

boken urskilja vad som ser ut som örhängen i hennes ena öra, men det skulle lika gärna kunna vara 

en skugga. Hennes midja är smal och hennes kroppsliga drag ser aningen mjukare ut än de manliga 
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personernas. 

Grönt och blått är pojkfärger medan rött är en tjejfärg (Ambjörnsson 2005, s. 4), men kjolen i 

sig är definitivt kvinnlig – en kjol är enligt Kåreland och Lindh-Munther en av de saker som gör att 

man snabbt kan se om en karaktär är av kvinnligt kön (Kåreland & Lindh-Munther 2005, s. 147). 

Det skulle inte vara förvånande om det var så att hon bar örhängen, eftersom hon är kvinna och ska 

vara vacker om hon ska följa normen. Dessutom är hennes hår halvt uppsatt vilket också är en detalj 

som kan tolkas som att hon ska vara vacker.

ANDERS (MÄSTERDETEKTIVEN BLOMKVIST)

Anders har kort, mörkbrunt hår, vit- och rödrandig T-shirt; blå, korta shorts och gröna skor. 

Hans utseende är likt Kalles förutom hårfärgen; kläderna är samma färger fast på olika 

klädesplagg och man kan därför dra samma slutsatser som av Kalles klädsel, alltså att den är ganska 

manlig.

FARBROR EINAR (MÄSTERDETEKTIVEN BLOMKVIST)

Han har på sig vad som ser ut som ett par kostymbyxor, skjorta, slips, en väst och svarta skor. Alla 

kläder är ljusa.

Ingenting av det han har på sig förknippas med någonting kvinnligt. Ingen av författarna säger 

någonting om att exempelvis en slips är förknippat med män, men det skulle kunna tänkas att det är 

så, speciellt eftersom den inte förknippas med kvinnor eller kvinnlighet.

5.3.5 Övrigt

DIAMANTMYSTERIET

Den första som Muhammed tror är skyldig är Siv. 

Män förväntas vara tuffa, starka och aktiva (Kåreland 2005, s. 38) och dessutom tvärtemot allt 

som är kvinnligt (Kåreland 2005, 39). Kvinnor förväntas i stället vara ordentliga och skötsamma 

(Kåreland & Lindh-Munther 2005, s. 137), och hade Siv varit skyldig hade hon definitivt brutit mot 

denna aspekt av den kvinnliga normen. Men Muhammed antar ju att hon är skyldig vilket i sig 

bryter mot normen eftersom han förväntar sig någonting av henne som inte alls är typiskt kvinnligt.

En annan person i Diamantmysteriet är en manlig kund som kommer in i butiken och beskrivs 

som van och självsäker. Maja antar att han ska köpa ett ett smycke till en kvinna som han älskar. 

Att vara självsäker är stereotypiskt manligt (Kåreland 2005, s. 38). Hade kunden varit kvinna 

hade hon kanske istället exempelvis beskrivits som vacker och försiktig, eftersom detta är typiska 

kvinnliga egenskaper. Maja antar också att mannen som kommer in i butiken är heterosexuell, alltså 

att han attraheras av kvinnor. Holmes menar att dagens samhälle är uppbyggt på en heteronormativ 

könsordning, innebärande att män attraheras av kvinnor och kvinnor attraheras av män (Holmes 
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2007, s. 21), och detta förväntar sig också Maja av kunden som kommer in i butiken då hon antar 

att han ska köpa ett halsband till en kvinna han älskar. 

MÄSTERDETEKTIVEN

Einar ber Kalle springa till kiosken och köpa något till honom eftersom han är ung och rask. Kalle 

tycker att Anders kan springa istället för han är mycket yngre och raskare än vad Kalle är. 

Det är väldigt typiskt enligt normen att de enda alternativen som förs på tal är att någon av 

pojkarna ska springa till kiosken och att det aldrig är någon som föreslår att Eva-Lotta kan göra det. 

Pojkarna förväntas här, liksom – enligt Kåreland – stereotypen förespråkar, vara de aktiva och de 

starka (Kåreland 2005, s. 38). 

Vid ett tillfälle föreslår konstapel Björk våld mot någon han misstänker är en bov.

Att han föreslår detta är stereotypiskt manligt eftersom män enligt Nikolajeva förväntas vara 

våldsamma (se tabellen). 

Fredrik med foten är en man som alltid är full, och han berättar om sina hjältedåd och hur han 

varit rallare i Norrland.

 Att betraktas som hjälte är enligt Stephens typiskt manligt (Stephen 2002, s. 11) och dessutom 

ska män vara beskyddande, vilket ju hjältar är. Det faktum att han alltid är full kan också ses som 

någonting slarvig och oansvarigt, vilka också är typiska manliga egenskaper. 

Fru Lisander, Eva-Lottas mamma, tycker att pojkarna kan hjälpa till att bära den tunga väskan.

Pojkar och män ska vara starka och aktiva, och därför känns det typiskt att de ska hjälpa till 

med väskan och inte Eva-Lotta.

 När Kalle, Eva-Lotta och Anders är nere i ruinen hittar de en pärla, och Anders och Kalle säger 

att det säkert var någon slarvig adelstjej från förr som tappat den, men de fortsätter med att säga att 

då borde ju å andra sidan någon kille men ögonen med sig hittat den för länge sedan. 

Här kan man undra varför de säger att det var en slarvig tjej som tappat pärlan. Att de 

förutsätter att det var en tjej är inte förvånande eftersom tjejer förväntas vara vackra och kanske 

därför också bära smycken. Men att vara slarvig är inte en typiskt kvinnlig egenskap, snarare tvärt 

om. Däremot kan man kanske tänka att de säger att hon var slarvig i kontrast till en ”kille som har 

ögonen med sig”, för detta får ju killen att framstå som bättre och smartare, och den stereotypa 

mannen, enligt Kåreland och Lindh-Munther, dominerar över kvinnor (Kåreland & Lindh-Munther 

2005, s. ). 

De funderar sedan över om Einar setts med pärlhalsbandet men kommer fram till att han inte 

har det.

Detta är inte förvånande ur norm-synpunkt då man kan tänka att det är vanligare att kvinnor 

bär smycken eftersom de ska vara vackra. Hade Einar varit en kvinna hade det därför varit mycket 
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troligare att de sett denne med pärlhalsband.

Herr Blomkvists enda tröst är att ”jäntan” (alltså Eva-Lotta) inte är bättre än hans son. 

Jag tolkar detta som att han anser att det är värre att Eva-Lotta gjort någonting dumt än att 

Kalle har det, vilket också i så fall är precis enligt normen. Enligt Kåreland är det acceptabelt för 

pojkar att vara olydiga och göra bus (Kåreland 2005, s. 38), vilket det inte är för flickor – de ska 

vara skötsamma (Kåreland & Lindh-Munther 2005, s. 137), och eftersom Eva-Lotta inte var det kan 

Kalles pappa trösta sig med det eftersom det då inte verkade alls lika illa att hans son hade misskött 

sig.

5.4. Jämförelse

Jag har här först jämfört huvudpersonerna i böckerna i par, och sedan alla bipersonerna 

tillsammans. Jag har valt att använda Eva-Lotta som om hon vore en huvudperson trots att hon 

egentligen är en större biperson, detta på grund av att jag finner det relevant att jämföra henne med 

Maja eftersom de båda har de största kvinnliga rollerna. 

5.4.1. Kalle – Lasse

ROLLER I BERÄTTELSERNA

Kalle och Lasse har båda huvudroller och leder detektivarbetet, men Kalle gör det till största delen 

på egen hand medan Lasse gör det tillsammans med Maja, vilket, som jag redan nämnt, kan ses som 

en indikation på förändring över tid.

EGENSKAPER och KÄNSLOR

Både Kalle och Lasse är rädda och oroliga ett par gånger genom berättelsernas gång, vilket inte 

följer normen. Dock visar de också mod och oräddhet ett flertal gånger vilket istället följer normen. 

Kalle är också kär i Eva-Lotta, men Lasse beskrivs inte som kär i Maja. Detta kan ses som en 

förändring över tid – Kalle blir kär den flickan han arbetar och leker med, medan Lasse och Maja 

kan arbeta tillsammans utan att de har några romantiska känslor för varandra. 

HANDLINGAR och AKTIVITETER

Båda är ”ute på äventyr” själva – Kalle som smyger in till Farbror Einar på natten och ska ta hans 

fingeravtryck kan jämföras med när Lasse ensam går upp i kyrktornet för att spionera ner i butiken. 

Att Lasse lurar vaktmästaren kan tolkas som någonting busigt, och Kalle kommer också på bus även 

om dessa är mer uttänka att vara just bus. Allt detta är stereotypiskt manligt och ger därför inte 

några indikationer på att någon förändring skulle ha skett från det att Mästerdetektiven Blomkvist  

skrevs till det att Diamantmysteriet skrevs. Däremot läser Lasse en bok, medan Kalle ägnar sig åt 
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mer livliga aktiviteter som att vara med i cirkusen och kriga mot Röda Rosen. Att Lasse läser en 

bok ser jag dock som en ganska liten detalj i jämförelse med resten av hans handlingar och 

aktiviteter, och jag anser inte att det visar någon tydlig förändring över tid.

Kalle räddar inte Eva-Lotta när hon blir tillfångatagen av Röda Rosen, men Lasse räddar Maja 

när hon är i knipa. Om detta visar på någon förändring över tid är det i så fall en förändring i ”fel 

riktning”. Jag tänker att det hade varit mer logiskt om det varit tvärtom eftersom det ses som 

traditionellt manligt att rädda flickor ur knipa, och att det borde ha skildrats i Diamantmysteriet att 

det inte nödvändigtvis är eller behöver vara så längre. Kalle önskar dock att han kunde slåss mot 

Sixten – som Anders gör – för Eva-Lottas skull, vilket i och för sig skulle kunna visa på förändring 

över tid eftersom Lasse inte slåss eller visar att han vill slåss för Majas skull, men detta känns som 

en väldigt liten detalj i jämförelse med att Lasse räddar Maja när hon är i knipa.

Kalle stjäl dolken och utför en del andra bus, vilket jag inte ser som skötsamt, medan Lasse 

sköter sig hela tiden förutom när han lurar vaktmästaren. Detta skulle kunna ses som en liten 

förändring över tid, men det är dock ingenting som är särskilt betydande.

UTSEENDE och KLÄDER

Både Kalle och Lasse har kort hår, men Kalle har ljust och Lasse har mörkt. Lasse har rosiga kinder 

och fräknar, vilket inte Kalle har, och Kalle är också mycket smalare än vad Lasse är. Kalle har 

shorts och skjorta och Lasse har byxor och en mörk tröja med två svarta ränder på mitten. Varken 

Kalles eller Lasses kläder och utseende bryter mot normen, trots att det finns skillnader i dem. Här 

visar det alltså inte på någon förändring i utseende över tid.

5.4.2. Kalle - Maja

ROLLER I BERÄTTELSERNA

Maja och Kalle är båda huvudroller och båda detektiver, men skillnaden ligger i att Kalle 

huvudsakligen sköter detektivarbetet på egen hand medan Maja har hjälp av Lasse. Detta kan ses 

som en utveckling över tid, att i den senare boken är det inte en manlig huvudroll utan en kvinnlig 

och en manlig, där de dessutom har en likvärdigt betydande roll i lösandet av mysteriet.

EGENSKAPER och KÄNSLOR

Maja beskrivs som mer samlad och lugn än vad Kalle gör och hon uttrycker inte några känslor 

utöver att hon vid ett tillfälle blir upprörd, medan Kalle uppvisar både ilska, rädsla, förtjusning och 

skuldkänslor. Detta är alltså inte enligt normen, men saker som följer normen är exempelvis att 

Maja känner på sig saker, vilket inte Kalle gör och han visar inte heller att han kan samla sig. Ett 

annat exempel är att Kalle dessutom är busig, vilket inte Maja är.
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HANDLINGAR och AKTIVITETER

Både Kalle och Maja är ungefär lika koncentrerade på detektivarbetet, båda är också aktiva i detta 

arbete. Dock tvättar Maja fönster och städar i berättelsen, men Kalle utför inte några liknande 

uppgifter, och detta är enligt normen. Hans mamma säger åt honom att han måste vattna, men man 

får dock aldrig läsa att han gör detta. Det enda Maja gör i boken är att koncentrera sig på mysteriet 

med diamanterna medan Kalle har en del annat för sig, exempelvis kriget med Röda Rosen, och 

cirkusen. Här ser jag inte heller något tydligt normbrott, vilket alltså visar på att i detta avseende 

speglas inte någon större förändring över tid vad gäller kvinnor och mäns beteende.

UTSEENDE och KLÄDER

Förutom att Kalle har shorts så kan man tycka att hans och Majas kläder är ganska lika, de är enkla 

och Maja har ingenting på sig som är typiskt kvinnligt. Maja har inte på sig någonting som starkt 

signalerar att hon är kvinna och detta kan tolkas som att hon bryter mot normen, dock är det 

återigen så att det är typiskt att det är just flickan som går emot stereotypen eftersom detta är mer 

acceptabelt än om en man eller pojke gör det.

5.4.3. Eva-Lotta – Maja

ROLLER I BERÄTTELSERNA

De är båda den enda flickan som har stor betydelse i berättelsen. Eva-Lotta har dock inte lika stor 

betydelse i lösandet av mysteriet som Maja har, vilket indikerar på förändring över tid. 

EGENSKAPER och KÄNSLOR

De har liknande attityd. De är orädda, framåt och umgås med pojkar. Eva-Lotta visar dock rädsla 

ibland och är lite ängsligare än vad Maja är, Maja visar aldrig rädsla utan är framåt och aktiv i 

detektivarbetet, vilket även detta skulle kunna indikera på att en förändring skett över tid. Men 

likväl att Eva-Lotta ibland är rädd är hon också aktiv, exempelvis att hon är ivrig att komma in i 

ruinen. Maja känner på sig saker, och detta i motsats till Eva-Lotta som inte är det minsta orolig 

över Farbror Einar eller känner på sig att hon borde ha några misstankar angående honom. Detta 

visar inte på någon förändring över tid eftersom intuition är någonting kvinnligt och Eva-Lotta inte 

har det, medan Maja verkar ha det.

Eva-Lotta visar betydligt mer känslor än var Maja gör, Maja är nästan neutral i jämförelse med 

Eva-Lotta. Detta skulle kunna visa på att någonting har förändrats över tid, men det skulle också 

kunna vara så att Martin Widmark valt att inte inkludera känslor på samma sätt som Astrid 

Lindgren. Dock beskrivs Lasse med, även om det inte är så många, känslor. Därför lutar det ändå åt 

att detta visar på en skillnad från det att Mästerdetektiven skrevs till det att Diamantmysteriet 

skrevs.
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HANDLINGAR och AKTIVITETER

Eva-Lotta är med och krigar för Vita Rosen, där hon verkar ha en lika stor roll som pojkarna, vilket 

kan jämföras med Majas roll i detektivarbetet. Skillnaden är att Eva-Lottas roll påpekas vilket gör 

att man som läsare blir uppmärksammad på att detta är någonting speciellt och kanske inte helt 

normalt. Hade det varit någonting som var vanligt hade det inte behövts nämnas som någonting 

speciellt. På grund av detta kan det ändå tolkas som att en förändring inte skett över tid.

Nere i ruinen provar Eva-Lotta smyckena och juvelerna som de hittat gömda där, och en 

intressant jämförelse till detta är det faktum att Maja befinner sig inne i en juvelerarbutik, vilket 

innebär att hon har tillgång till en hel del smycken, men hon provar inga smycken och tittar inte ens 

på dem en extra gång. I och för sig är väl Maja kanske helt fokuserad på detektivarbetet, men hon 

hade trots detta ändå kunnat beundra juvelerna – det hade ju varit en typiskt kvinnlig sak att göra. 

Här kan man alltså se att en förändring kan ha skett eftersom det är till synes stor skillnad på hur 

Eva-Lotta och Maja förhåller sig till smycken och juveler.

Maja tvättar och städar, men Eva-Lotta utför inga liknande uppgifter, vilket synnerligen inte 

visar på att någon förändring av den stereotypa kvinnan – i så fall borde det snarare ha varit tvärt 

om. Eva-Lotta är dock både aktiv ock stillsam, vid ett tillfälle gungar och sjunger hon medan hon 

vid ett annat tillfälle krigar mot Röda Rosen, vilket dessutom kan tolkas som någonting typiskt 

manligt eftersom det är relativt våldsamt. Detta tyder mer på en förändring av den stereotypa 

kvinnan.

Eva-Lotta ska vid ett tillfälle rädda Anders, men Maja räddar aldrig Lasse – eller någon annan 

– det är istället hon som blir räddad av Lasse. Även detta brister i att visa någon slags förändring 

över tid och bilden läsaren får av Maja förstärker istället bilden av den stereotypa kvinnan.

UTSEENDE och KLÄDER

Deras utseenden är väldigt olika – Eva-Lotta har ljust, lite vågigt hår medan Maja har mörkt, rakt 

hår. Eva-Lotta har kjol och Maja har byxor, och Maja framstår inte lika kvinnligt som Eva-Lotta, 

men Eva-Lotta har dock mörkare kläder än vad Maja har. Eva-Lottas kropp är mycket smalare än 

Majas och har mer av de typiskt kvinnliga formerna. Här ges kvinnan av Maja en annan bild än den 

stereotypa (som Eva-Lotta visar), nämligen en som inte har en smal och smärt kropp och kjol eller 

klänning.

5.4.4. Biroller

ROLLER I BERÄTTELSERNA

Ingen av de större birollerna (Anders och Einar) i Mästerdetektiven Blomkvist har några jobb, 

vilket alla bipersoner (Muhammed, Siv, Lollo, Ture och vaktmästaren) i LasseMajas Detektivbyrå 
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har, bortsett från den manliga kunden som kommer in i butiken vid ett tillfälle. Att ha jobb kan ses 

som någonting ansvarsfullt och skötsamt, vilka inte är traditionellt typiska manliga egenskaper. 

Därför kan man tolka detta som att någonting har förändrats över tid, eftersom birollerna i den 

senare boken alla har jobb (alla utom en är män), medan birollerna i den tidigare boken (båda två 

män) inte har några jobb. 

I Mästerdetektiven finns endast en misstänkt medan det i LasseMaja finns tre, varav en av dem 

är kvinna. Hon visar sig dock – inte förvånansvärt nog om man ser på normen – vara oskyldig. 

Först bryter detta mot normen eftersom det inte är stereotypiskt kvinnligt att vara tjuv, men att Siv 

trots detta misstänkts. Sedan förstärks dock normen eftersom det visar sig att hon inte är skyldig, 

utan att det istället är en av männen som är det – som i Mästerdetektiven. Därför anser jag inte att 

detta visar på någon förändring över tid.

EGENSKAPER och KÄNSLOR, HANDLINGAR och AKTIVITETER

Alla bipersoner i båda böckerna kan tolkas könsstereotypa. Siv är har ett passivt arbete och är 

relationsorienterad medan de manliga personerna har mer aktiva arbeten. Även om också de sköter 

sina arbeten bra är det Lollo som visar sig vara skyldig, och Ture spelar på hästar under arbetstid. 

Lollo skryter om sin bil och han beskrivs som något irriterande, detta likt Farbror Einar som är en 

buse och en retsticka. Lustigt nog är Einar skurken i Mästerdetektiven Blomkvist och Lollo är 

skurken i LasseMajas Detektivbyrå (är det en slump att de båda är män och har liknande egenskaper 

och roller?). Men bara det faktum att alla biroller beskrivs stereotypiskt indikerar ju på att det inte 

skett någon förändring över tid.

Muhammed är en känslosam man, som gråter stora floder och vid ett annat tillfälle blir arg. I 

Mästerdetektiven finns ingen manlig biroll, barn eller vuxen, som är så känslosam. Jag vill också 

poängtera att Muhammed är den enda i någon av berättelserna som verkar ha utländskt ursprung, 

och om författaren har tänkt att Muhammeds personlighet har någonting att göra med det vet jag 

inte, men det verkar finnas ett samband. Om man dock kan bortse från att hans personlighet 

möjligen har någonting att göra med hans ursprung skulle man kunna tolka hans känslor och 

beteende som o-stereotypiskt manligt, och därför en förändring över tid eftersom det inte finns 

någon av de manliga birollerna i Mästerdetektiven som bryter mot könsnormen. 

UTSEENDE och KLÄDER

Ingen begår några större normbrott när det gäller kläder och utseende. 
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5.5. Sammanfattning

I läroplanen för förskolan står det att förskolan ska motverka stereotypa könsmönster (Lpfö98, s.5), 

och därför känns det högst relevant att de böcker som läses för barnen i skolan presenterar 

någonting annat än de traditionella bilderna av hur män och kvinnor kan eller ska bete sig. Troligt 

är, eftersom både Martin Widmarks och Astrid Lindgrens böcker lånas ut så pass mycket, att dessa 

böcker läses för barn i förskola och skola. Jag finner dock inte att de når upp till läroplanens mål.

Mästerdetektiven Blomkvist och Diamantmysteriet presenterar både traditionella könsmönster 

och könsmönster som bryter mot normen, på olika sätt. Dock är det främst traditionella 

könsmönster som lyfts fram, framför allt i Mästerdetektiven Blomkvist. I Diamantmysteriet, 

exempelvis, har de två huvudrollerna, som den ena är pojke och den andra flicka, till synes samma 

roll i lösandet av mysteriet. Dessutom visar Lasse känslor, och detta bryter mot normen, men tittar 

man närmre inser man att Maja utför de aktiviteter som ses som kvinnliga, medan Lasse utför de 

aktiviteter som är mer stereotypiskt manliga. Dessutom beskrivs birollerna till stor del 

könsstereotypt.

 I Mästerdetektiven Blomkvist har Kalle och Eva-Lotta inte alls samma relation som Lasse och 

Maja har. Kalle löser mysteriet på egen hand och Eva-Lotta finns med som hans vän, förslagsvis 

flickvän, då han talar om att han vill göra henne till sin brud. Detta är enligt normen – pojken har 

huvudrollen och han vill gifta sig med flickan. Däremot är Eva-Lotta ibland lite av en pojk-flicka, 

vilket ju inte är enligt normen. Å andra sidan gör detta kanske att det blir mer acceptabelt för Kalle 

att leka med henne. Birollerna beskrivs också könsstereotypt.
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6. Slutdiskussion och slutsats
Personerna i de båda böckerna framställs inte alla helt könsstereotypiskt, men några gör det. 

Huvudrollerna Lasse och Maja är relativt jämställda, men det är Maja som bryter mest mot normen 

istället för att de båda gör det, och det är för att Maja bryter mot normen som de blir jämställda. 

Men skulle de inte egentligen vara ännu mer jämlikt om även Lasse bröt mer mot normen? Varför är 

det främst den kvinnliga personen som ska förändras? Visserligen uttrycker Lasse känslor, men inte 

så mycket så att jag får känslan av att de blir mer jämställda på grund av det. Siv och Ture 

framställs väldigt könsstereotypiskt medan Lollo har några drag som kan ses som mer kvinnliga. 

Muhammed har ett antal kvinnliga egenskaper men också ett antal manliga. 

I Mästerdetektiven Blomkvist är det av huvudpersonerna också främst Eva-Lotta som bryter 

mot normen, medan Kalle och Anders är ganska typiskt traditionella pojkar med få undantag, och 

de resterande personerna i boken beskrivs också relativt stereotypiskt, med endast få undantag. 

De största skillnaderna i böckerna kan man främst se om man jämför Eva-Lotta och Maja. 

Maja är huvudroll och leder detektivarbetet tillsammans med Lasse och hennes utseende är inte 

typiskt flick-aktigt, medan Eva-Lottas utseende är väldigt typiskt för en flicka. Dessutom har Eva-

Lotta också många typiskt kvinnliga egenskaper. Dock är Maja och Eva-Lotta samtidigt lika i andra 

avseenden – båda bryter till exempel mot normen genom att vara aktiva och framåt, men det blir 

tydligare att Maja gör detta eftersom hon också är relativt jämställd med Lasse. Dock tänker jag att 

jag inte kan lägga så stor vikt vid att  flickorna i berättelserna bryter mot normen eftersom det är 

mer acceptabelt för en kvinna att bryta mot normen om att vara kvinna än vad det är för en man att 

bryta mot normen om att vara man. Det jag finner intressant är att flickor redan på 40-talet var 

tillåtna att bryta mot normen, något som de får göra även idag i större utsträckning än pojkar. 

Om man läser Holmes bok What is Gender? förstår man att mycket inom genus och synen på 

manligt och kvinnligt har förändrats med åren (Holmes 2007) – borde inte detta reflekteras i 

böcker? Jag kan dock inte tycka att denna förändring skildras särskilt mycket i LasseMajas 

detektivbyrå. Maja och Lasse beskrivs som relativt jämlika, men när det kommer till att dela upp 

arbetet blir uppdelningen traditionell enligt stereotypa könsroller. Dessutom är bipersonerna i 

LasseMajas detektivbyrå också till största delen könsstereotypt skildrade, med endast ett fåtal 

undantag. I det stora hela ser jag alltså inte en så stor skillnad på Diamantmysteriet och 

Mästerdetektiven Blomkvist. 

Att bipersonerna skildras könsstereotypt i LasseMajas detektivbyrå är också vad Jehander och 

Odelberg fann i sin undersökning. De nämner dock inga undantag (Jehander & Odelberg 2006), 

vilket enligt min analys av resultatet av Diamantmysteriet inte stämmer då jag finner ett flertal 

undantag hos några av bipersonerna. Dessutom är det enligt Jehander och Odelbergs analys ingen 
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skillnad överhuvudtaget på Lasse och Maja, förutom att Maja vid ett tillfälle fnissar (Jehander & 

Odelberg 2006, s. 17). Detta stämmer inte heller överens med min tolkning av resultatet, även om 

jag fann vissa stereotypa drag i deras sätt att bete sig och förhålla sig till varandra, exempelvis att 

Lasse räddar Maja och att Maja städar. 

Karlsson fann i sin undersökning att könsrollerna i serien om LasseMajas Detektivbyrå ofta 

framställs stereotypiskt. Hon menar att det finns undantag men att tendensen är väldigt tydlig 

(Karlsson 2007, s. 28). Detta stämmer bra överens med mina resultat av undersökningen av boken 

Diamantmysteriet då jag fann att vissa personer skildras stereotypiskt, andra inte och vissa lite både 

och. 

Enda gången då Maja och Lasse delar upp detektivarbetet är när Lasse går iväg och spionerar 

och Maja stannar kvar i juvelerarbutiken och städar. Detta kan jämföras med det Kåreland och 

Lindh-Munther talar om att de observerat i en annan barnbok, där mamma stannar hemma och utför 

något arbete medan pappa åker iväg någon annanstans och jobbar (Kåreland & Lindh-Munther 

2005, s. 139). Detta kan liknas med de arbetsuppgifter Lasse och Maja tar på sig – Maja är kvar 

inne och städar och Lasse går ut på ”äventyr”. Lasse och Maja har dock en mer jämställd relation än 

vad Kalle och och Eva-Lotta har. Lasse och Maja utför i princip samma arbete, förutom när Lasse 

spionerar och Maja städar, annars har de samma roll i arbetet att lösa mysteriet. 

Kalle och Eva-Lotta har istället en relation som bygger på att Kalle leder detektivarbetet och att 

Eva-Lotta mest är med vid sidan om som hans vän. Dessutom är Anders ledare för Vita Rosen, men 

Eva-Lotta är aldrig ledare för någonting. Lasse och Majas relation uppfattas också mer som en 

vänskapsrelation än vad Kalles och Eva-Lottas gör, det nämns aldrig någonting om att Lasse och 

Maja skulle ha en romantisk relation, medan Kalle säger att han vill göra Eva-Lotta till sin brud. 

Detta kan dock bero på att böckerna riktar sig mot olika åldersgrupper och att det därför är mer 

relevant med en kärleksrelation i den boken som riktar sig mot lite äldre barn. 

Det är väldigt stereotypiskt att de båda pojkarna i Mästerdetektiven Blomkvist har olika 

ledarroller – Kalle för detektivarbetet och Anders för Vita Rosen, och Anders är också 

cirkusdirektör vilket också kan ses som en ledande roll. Eva-Lotta är inte ledare för någonting och 

detta signalerar att Anders och Kalle, som är pojkar, dominerar över Eva-Lotta, som är flicka. 

Båda böckerna presenterar också ett heteronormativt sätt att se på relationer, det vill säga att 

män attraheras av kvinnor och kvinnor attraheras av män. Ingenting som skulle kunna indikera på 

en homosexuell relation nämns. 

De normbrott som begås väger dock inte upp de sterotypiska bilderna av män och kvinnor som 

berättelserna skildrar. Vissa personer beskrivs ibland med känslor som inte stämmer överens med 

stereotypen, men till största delen har de flesta personer främst känslor som överensstämmer med 

normen. De gånger normer bryts är det ofta så att det följs upp av någonting som gör att normbrottet 
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inte blir lika betydelsefullt – exempelvis som att Maja och Lasse har jämlika roller när det kommer 

till att lösa mysteriet, men när arbetet ska delas upp är det ändå så att Maja tar på sig de uppgifter 

som ses som stereotypiskt kvinnliga. Det är även så att de flesta biroller i båda böckerna stämmer in 

på stereotyperna – männen är bland annat aktiva, dominerar över kvinnor, har ledar- och/eller 

chefsroller och är skurkar, medan kvinnorna bland annat är skötsamma, vackra, känslosamma och 

väluppfostrade. Man kan i vissa aspekter eller händelser i böckerna se en indikation på att det skett 

en förändring över tid, men till största delen är det ändå så att böckerna känns väldigt lika i fråga 

om könsmönster. 

Böckernas normer når inte upp till läroplanens mål och riktlinjer. Om man som lärare ska följa 

läroplanen är Diamantmysteriet och Mästerdetektiven Blomkvist därför inte passande böcker att 

läsa för barnen eftersom de båda till största delen följer könsnormen. Så hur ska vi som lärare 

förhålla oss till dessa och liknande böcker samtidigt som vi enligt läroplanen ska motverka det som 

presenteras i dem? Kan vi när vi läser högt för barnen byta ut rollerna, exempelvis så att Maja blir 

Lasse och Lasse blir Maja? Frågan är då om barnen skulle köpa detta eller om det blir alldeles för 

osannolikt. I så fall uppnås ju heller inte det önskvärda, utan det skulle kanske snarare uppfattas av 

barnen som någonting konstigt. 

Jag tror att om könsrollerna i alla dagens böcker skulle vara skrivna på samma sätt som i 

Diamantmysteriet och Mästerdetektiven Blomkvist skulle detta betyda att barn som läser dessa 

böcker får starka signaler om hur man ska vara som pojke ock flicka – det presenteras inte tydligt 

några alternativ eftersom det hela tiden kommer tillbaka till de traditionella könsrollerna. Hade jag 

fått välja hade det istället varit Lasse som stannade inne och städade och tvättade fönster, Maja som 

spionerade från kyrktornet och Siv som var skurk. Detta hade brutit betydligt mer mot normerna 

och hade gett barn som läser boken en tydligare alternativ bild av hur det skulle kunna vara, alltså 

vad de själva har för valmöjligheter när de skapar sin egen identitet, fria från könsrollsbegränsade 

stereotyper. 
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