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Abstract 

The purpose of this study was to investigate how the adult world is produced in the books of Martin 

Widmark about LasseMajas detektivbyrå from a gender perspective. 

 

I wanted to answer questions concerning the appearance, personal characteristics, occupations and 

activities, and the relationship between children and adults to do my analysis.I decided to make a 

qualitative content analysis to answer my questions. 

 

I used the gender theories that describe how stereotypes excel. I related these gender theories to the 

books that I have studied. 

 

I also used previous research on gender roles in other children's books to compare their results with 

mine. 

 

After reading, analyzing and comparing the books I have come to the conclusion that gender roles 

in books about LasseMajas detektivbyrå is very gender stereotyped. 
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1. Inledning och bakgrund 
Som blivande lärare på ett interkulturellt utbildningsprogram har jag intresserat mig för böckerna 

om LasseMajas detektivbyrå som är skrivna av Martin Widmark. Anledningen till att just dessa 

böcker har fångat mitt intresse beror på att Widmark är en av de författare som har gjort störst 

genomslag bland barnen och som potentiellt påverkar barnen mest. Enligt undersökningar gjorda av 

Sveriges författarfond är han den mest utlånade författaren i folk- och skolbiblioteken i Sverige från 

år 2008 till 2011 (http://www.svff.se/). Enligt LasseMajas hemsida; www.lassemaja.net fortsätter 

serien att växa i popularitet och förlaget som trycker böckerna har hittills tryckt en miljon exemplar 

(http://www.lassemaja.net/guldsedel_start.aspx). 

 

I detta examensarbete kommer jag att undersöka vuxenvärlden som framställs i några utav böckerna 

i bokserien om LasseMajas detektivbyrå ur ett genusperspektiv. Jag kommer att ta reda på om det 

framställs tydliga könsstereotyper i dessa böcker samt hur dessa populära pusseldeckare kan 

påverka barns uppfattningar och syn på genus. Kåreland, som är professor i barnlitteratur, skriver 

om att gränserna för vad som anses lämpligt och tillåtet för varje kön varierar över tid 

(Kåreland, 2005:11). Det kommer att vara intressant att undersöka hur genus i vuxenvärlden 

framställs i barnlitteratur idag, vilken bild av verkligheten barn skapar genom böcker och hur denna 

bild kan påverka barns uppfattningar om genus. 

 

Femininitet och maskulinitet är inga egenskaper som är medfödda hos oss människor. De är 

däremot inbyggda i strukturen för vårt samhälle och är på så vis både en förutsättning för tillvaron 

och en påföljd av hur vi lever våra liv (Davies, 2003:27). Barn föds in i en värld som har en 

könsbestämd struktur och detta leder till att barn i väldigt tidig ålder lär sig att ana vad manlighet 

och kvinnlighet är. Därmed får barn kunskap om de ingår i kategorin kvinna eller kategorin man. 

Det är senare utifrån dessa kategorier som människor lever och utformas (Davies, 2003:10, 186). 

 

Kåreland och Lindh-Munther skriver om att litteraturen är ett väldigt viktigt hjälpmedel för 

elevernas omvärldsförståelse samtidigt som den gynnar deras identitetsutveckling och 

självförståelse. Eftersom litteraturen framställer olika bilder av manligt, kvinnligt, flicka och pojke 

medför den en stor vikt och betydelse för barns syn på genus (Kåreland, 2005:58-59). 

http://www.lassemaja.net/guldsedel_start.aspx
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Barnlitteratur är litteratur som är skriven om och för barn men inte av barn själva. Litteraturen 

skrivs av en social grupp som har makt över en annan social grupp som är maktlös och förtryckt 

både ekonomiskt och ideologiskt. Alla barn i världen saknar ekonomiska resurser och rösträtt. De är 

helt enkelt beroende av vuxna på alla tänkbara sätt. Detta medför därför att denna sanning påverkar 

barnlitteraturens tematik, utformning samt ideologiska innehåll (Nikolajeva, 2004:16). 

 

När det gäller genus och barnböcker delar jag Kårelands uppfattning om att barnböcker i hög grad 

påverkar deras uppfattning om vad som är manligt och kvinnligt. Kåreland och Lindh-Munther 

hävdar också att barn uppfattar könsmönster i böckerna de läser och därmed förstärker böckerna 

bilderna av traditionella könsmönster för manlighet och kvinnlighet 

(Kåreland & Lindh-Munther 2005:143-144). Eftersom barnen tillbringar en stor del av dagen på 

förskolan eller skolan tycker jag att Kårelands och Lindh-Munthers argument är övertygande och 

håller med att dessa verksamheter spelar en stor roll i barnens liv. 

 

Jag tror även att vi pedagoger och lärare kan påverka den bild av verkligheten barn skapar genom 

sättet vi umgås med dem. Jag tror att barnen ser oss som förebilder och det är därför väldigt viktigt 

att vi tänker på hur vi talar och handlar när vi befinner oss i förskolans eller skolans miljöer. Det 

kommer därför att vara spännande att undersöka hur genus framställs i böckerna om LasseMajas 

detektivbyrå eftersom de är väldigt populära bland barn och ungdomar. Är det så att de är väldigt 

stereotypa kan man diskutera hur bra det är att barn läser dessa böcker ifall de förstärker 

traditionella könsmönster. I skolans läroplan står det tydligt att verksamheterna skall motverka 

traditionella könsmönster. 

 

”Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på 

vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på 

dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett 

ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att 

pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet” (Lgr11:8).  
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Läsundersökningar belyser att det i själva verket inte finns några skillnader i flickors och pojkars 

vilja att läsa böcker. Flickor och pojkar i åldrarna 7-12 år är främst intresserade av äventyrs- och 

mysteriegenren. Brink poängterar att problemet däremot är att pojkar inte får fritt utrymme för de 

läsintressen de faktiskt har eftersom skolans läsning bättre överensstämmer med flickornas 

läsintressen. Pojkarna föredrar humoristiska, realistiska, faktainriktade och roliga böcker men 

självklart också äventyrsböcker. Dessa genrer har inte historiskt sätt passat och gillas inte av skolans 

kultur. Flickor vill däremot ha engagemang i böckerna de läser och söker ofta aktivt en hjältinna 

(Brink, 2005:182-185). I böcker som inte passar in i skolans miljö förekommer det ofta 

cementerade stereotyper och som lärare är det vårt jobb att motverka dessa könsstereotyper. 



4 

 

2. Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur vuxenvärlden framställs i Martin Widmarks böcker 

om LasseMajas detektivbyrå ur ett genusperspektiv. Min hypotes är att det förekommer tydliga 

könsstereotyper i dessa pusseldeckare och att detta motverkar läroplanens krav på att alla ska 

behandlas lika, oavsett könstillhörighet. 

2.2 Frågeställningar 
 Hur framställs vuxenvärlden i böckerna om LasseMajas detektivbyrå ur ett genus 

perspektiv? 

 Hur beskrivs karaktärernas utseende i böckerna? 

 Vilka egenskaper har karaktärerna i böckerna? 

 Vilka yrken eller aktiviteter utövar karaktärerna i böckerna? 

 Hur ser relationen mellan barn och vuxna ut i böckerna? 
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3. Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer jag att presentera tidigare forskning som gjorts om genus i barnlitteraturen. 

Eftersom det finns väldigt mycket skrivet om genusforskning inom barnlitteraturen har jag 

begränsat mig till det som är ytterst viktigt och relevant för min studie. Tidigare forskning som tar 

upp hur karaktärerna i barnböckerna framställs och hur vuxenvärlden i barnlitteraturen framställs 

kommer därför vara mest relevant för denna undersökning. 

3.1 Könsroller i barnlitteraturen 
Kåreland och Lindh-Munthers analyser av barnböcker visar att barnböcker skildrar kulturella 

värderingar och förtydligar sociala mönster. Detta leder till sin tur att böckerna förmedlar samhällets 

syn på vad som är kvinnligt och manligt. Bilderna i dessa böcker kan precis som texten visa barnen 

hur normen säger att de ska vara och uppträda som flickor och pojkar men även vad de kan bli och 

göra som vuxna. Därför kan det absolut inte anses vara oviktigt hur pojkar/män och flickor/kvinnor 

gestaltas i litteraturen (Kåreland & Lindh-Munther 2005:126). 

 

Kåreland och Lindh-Munther skriver att ett flertal forskare har kommit fram till att flickor har en 

större tendens att överskrida genusnormerna som förekommer i dagens samhälle än pojkarna. Att få 

en etikett som pojkflicka anses snarast som någonting positivt än negativt medan begreppet 

flickpojke inte ens existerar (Kåreland & Lindh-Munther 2005:133). 

 

Kåreland och Lindh-Munther har i sina analyser kommit fram till att arbetsuppgifterna i några 

barnböcker är uppdelade efter vilket kön de tillhör. I en av böckerna de studerade skurade mamman 

trapporna och var den som handlade, medan pappan befann sig på jobbet. I en annan bok där 

arbetsuppgifterna också är uppdelade efter kön får mamman pilka torsk och sy skinnstövlar medan 

pappan rengör sitt gevär (Kåreland & Lindh-Munther, 2005:139). 

 

Kåreland har analyserat fyra prisbelönade barnböcker som handlar om två förmänskligande grisar, 

en grispojke och en grisflicka. Studien visade att båda grisbarnens beteenden klart och tydligt var 

beroende av deras könstillhörighet (Kåreland, 2005:19). 
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I svensk barnlitteratur är Pippi Långstrump en portalfigur. Hon är idag en symbol för det fria barnet. 

Hon är stark och annorlunda på alla sätt. Pippis jagkänsla och självförtroende är utvecklat i stor 

grad. Hon är en karaktär som glatt upprättar normer och bryter mot alla regler om etikett och 

uppförande. Denna flicka har också lätt för sig att skapa kaos. Tommy, Annika och de övriga i 

vuxenvärlden är däremot tecknade efter könsschablonerna. Annika är den ordentliga, skötsamma, 

väluppfostrade och ängsligt försiktiga flickan som är rädd att bli smutsig medan Tommy är den som 

är lite tuffare och mer med på Pippis idéer (Kåreland & Lindh-Munther, 2005:136-138). 

 

Kåreland skriver om att studier tyder på att huvudpersonernas kön i böckerna barnen läser både har 

betydelse för deras intresse och upplevelser av boken. Barn föredrar alltså att läsa böcker där 

huvudpersonerna är av samma kön som de själva är. Kåreland belyser att i de undersökningar hon 

har gjort om dominerande roller i barnböcker visar att det är de manliga karaktärer som dominerar. 

Hon nämner också att böcker med både manliga och kvinnliga huvudpersoner har blivit allt 

vanligare bland barnlitteraturen och att författarna medvetet väljer att ha en flicka och en pojke som 

huvudpersoner i sina böcker för att barnen oavsett vilket kön de har ska kunna identifiera sig med 

bokens karaktärer (Kåreland, 2005:122). 

 

I sitt examensarbete har Erika Karlsson undersökt könsrollerna i några böcker i bokserien om 

LasseMajas detektivbyrå. För att kunna ta reda på hur genus framställdes i dessa böcker använde 

hon sig av kritisk ideologianalys. Denna analys används egentligen för att synliggöra politiska 

ideologier, debatter och idéer med utgångspunkt i olika texter. Erika Karlsson har sedan omarbetat 

analysmetoden så att den passar bättre in på texten hon har undersökt. Utifrån sina undersökningar 

har hon kommit fram till att könsrollerna i böckerna om LasseMaja är väldigt könsstereotypa. Hon 

skriver om att det inte förekommer en enda kvinnlig brottsling som begår brotten på egen hand utan 

de begår brotten tillsammans med andra karaktärer. De manliga karaktärerna begår däremot alla 

sina brott för att komma åt pengarna men det gör inte kvinnorna (Karlsson, 2007). 
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Maria Jehander och Lena Odelberg har i sitt examensarbete studerat och analyserat sex barnböcker 

ur ett genusperspektiv. En av Martin Widmarks böcker om LasseMajas detektivbyrå var en av de 

böckerna som fick ta sin plats i deras studie. Jehander och Odelberg har i sin undersökning valt att 

göra en kvalitativ studie för att få djupare kunskap om ett visst område, i detta fall barnböcker. De 

har i sitt examensarbete kommit fram till att det inte finns någon skillnad mellan Lasse och Maja 

efter att ha studerat dem ur ett genusperspektiv, förutom att Maja vid ett tillfälle i boken fnissar 

vilket ingen av de andra manliga karaktärerna eller Lasse gör. Däremot visar deras studie att alla 

biroller i boken, vilka alla är vuxna, framställs könsstereotypt (Jehander & Odelberg, 2006). 

 

Dessa två undersökningar motsäger varandra. Karlsson har kommit fram till att könsrollerna i 

böckerna om LasseMaja är väldigt könsstereotypa medan Jehander och Odelberg poängterar att det 

inte finns någon skillnad mellan Lasse och Maja. Däremot har de kommit fram till att birollerna 

framställs som könsstereotypa. 

3.2 Vuxenvärlden i barnlitteraturen 
I traditionella pojkböcker är oftast föräldrarna eller de vuxna ett hinder för barnens äventyr. De 

vuxna begränsar barnens frihet och kräver till exempel att barnen ska vara hemma en viss tid som är 

bestämd. I pojkböckerna framställs de vuxna sällan som förebilder. Hela vuxenvärlden skildras som 

lögnaktig, hycklande, en värld som har regler och ställer krav. Föräldrarna eller de vuxna 

karaktärerna blir däremot en förebild i de traditionella flickböckerna (Nikolajeva, 2004:102). 

 

Studier Kåreland har gjort på förskolor visar på att närheten mellan pojkarna och personalen var 

mycket liten både när det gäller fysiskt och verbalt. Personalen resonerade eller talade inte med 

pojkarna i lika stor utsträckning som med flickorna utan kommunikationen mellan personalen och 

pojkarna bestod mest i kommandon. Detta kan vi även se i Kårelands analyser om Benny som är en 

förmänskligad gris. Undersökningen visar att Benny handlar ensam mot vuxenvärlden. De vuxna 

som Benny möter både i hemmet och utanför hemmet är både ovänliga, avvisande och korta i sina 

samtal. Bennys mamma är upptagen med att städa hemma och vill också bada Benny men när 

Benny vägrar hotar mamman honom med att även bada Lillnöffe som är hans gosedjur flyr han från 

sitt hem. Världen utanför är nästan bara manligt dominerad. De enda kvinnorna han får kontakt med 

är hans mamma och den joggande hundens hustru som han får en indirekt kontakt med när hunden 

pratar med sin fru i telefon. Detta visar att hemmet är kvinnans domän och världen härskas av 

männen (Kåreland & Lindh-Munther, 2005:114). 
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Några författare har försökt att nyansera mansporträttet i sina böcker och i Kårelands och 

Lindh-Munthers analyser av böckerna om Alfons Åberg kan vi se att författaren Gunilla Bergström 

har gjort detta. Deras studie visar att Alfons pappa, den piprökande pappan är en mjukispappa som 

ofta är iklädd i ett vitt förkläde och tofflor. Han ägnar mycket tid åt hushållssysslor. Ofta 

förekommer han i köket där han är sysselsatt med disken, bakning eller matlagning. Han tar ömt 

hand om sin son. Han läser sagor för honom på kvällen, tröstar honom när han är ledsen och följer 

honom till dagis. Pappans framträdande anses mer feminint än manligt och han uppträder både i en 

modersroll och fadersroll (Kåreland & Lindh-Munther, 2005:114, 140). 

 

Analyser av Astrid Lindgrens böcker visar att papporna i hennes böcker ofta framställs som 

lekfulla, äventyrsbetonade och roliga medan mammorna ansvarar för stabilitet och trygghet. 

Mammorna skildras också som överdrivet nervösa, ängsliga och oroliga. Resor, politik och lekar får 

papporna stå för medan mammorna ägnar sig åt omhändertagande, hushållsbestyr och kafferep 

(Kåreland & Lindh-Munther, 2005:114). 

 

Magnus Öhrn, forskare inom litteraturvetenskap, har i sina undersökningar kommit fram till att de 

vuxna, främst männen måste befinna sig i överläge i relation till barnen i barnlitteraturen för att 

behålla makten hos sig själva. Detta gör de genom att kunna saker barnen inte kan (Andersson & 

Druker, 2008:144). 

 

De vuxna som enbart är bakgrundsfigurer i barnlitteraturen har ingen större betydelse för historiens 

handling. Däremot finns det inget hinder för att deras beteenden och andra detaljer som berör deras 

ageranden uppmärksammas av läsaren, barnet. Barnets uppmärksamhet leder då antingen till en 

bekräftelse på eller en förnekelse av de rådande könsmönster och sociala och kulturella relationer 

(Kåreland & Lindh-Munther, 2005:144). 
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4. Teoretisk ram och centrala begrepp 
I denna del av mitt arbete kommer jag att presentera den teori och de centrala begrepp jag bygger 

min studie på. Jag börjar med att belysa det socialkonstruktivistiska synsätt som kommer att 

genomsyra min studie och därefter redogöra för hur vi människor konstruerar samt upprätthåller 

genus. Vidare kommer jag att skriva om makten som förekommer mellan vuxna och barn och 

därefter kort presentera vad runda och platta karaktärer innebär. Avslutningsvis kommer jag att ta 

upp kvinnliga och manliga egenskaperna som finns samt vad utseendet har för betydelse för oss 

människor. 

4.1 Socialkonstruktivism 
Min undersökning har sin grund i socialkonstruktivismen och jag kommer att ha ett 

socialkonstruktivistiskt synsätt i denna undersökning. Magdalena Thomassen, filosof, belyser att 

socialkonstruktivismen har sina rötter i den hermeneutiska traditionen. I denna tradition tror man 

inte på att det finns någon kunskap som man kan hitta bortom människans upplevelser av 

verkligheten (Thomassen, 2007:181). Tyngdpunkten i socialkonstruktivismen läggs på den 

språkliga sociala interaktionen som förutsättning för kunskap. All kunskap uppstår i språkligt 

samspel mellan oss människor men också mellan människor och objekt. Kunskap skapas alltså i de 

språkliga relationerna i sociala gemenskaper. Socialkonstruktivistiska skildringar är samverkan 

mellan något konstruerat och något verkligt. 

 

Man får inte heller glömma att någonting som är konstruerat också skulle kunna konstrueras på ett 

annat sätt, annorlunda. Detta betyder alltså att det alltid förekommer andra möjligheter och 

alternativ. Ett fenomen kan utifrån detta perspektiv ha väldigt många betydelser för olika individer. 

Detta innebär således att det inte bara existerar en verklighet (Thomassen, 2007:205-208). I min 

undersökning behandlar jag begreppen könsroll och makt. Dessa är begrepp som är socialt 

konstruerade av oss människor. Det är vi som har namngett dessa begrepp utifrån det vi har sett och 

varit med om. Alltså är synen på kön ur ett socialkonstruktivistiskt synsätt det medfödda och 

könsroll/genus det kulturellt och socialt betingade. 
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4.2 Kön och Könsroll/Genus 
Margareta Rönnberg, docent i filmvetenskap och universitetslektor i medie- och 

kommunikationsvetenskap, belyser att genus är ett system som är baserat på ojämlika 

maktrelationer (Rönnberg, 2006:69). 

 

Genusvetaren Eva Helén och dramapedagogen Magdalena T Granholm belyser att skillnaden 

mellan kön och genus är att kön är det biologiska könet och genus är det sociala könet människor 

har. Genus handlar om hur individer formas och formar sig till kvinna respektive man och hur det 

sedan återspeglar sig i samhället. Genus är också någonting som ständigt förändras. Vad som är 

passande för respektive kön förändras över tid (Helén & T Granholm, 2007:6). 

 

Ylva Elvin-Nowak och Heléne Thomasson är båda filosofie doktorer i psykologi med könsteori 

som specialitet. De poängterar att många jämställdhetsexperter och könsteoretiska forskare väljer att 

använda begreppet genus när de talar om kön för att tydliggöra att det handlar om något som man 

gör och inget som man är. De tillägger dock att de själva kommer att använda ordet ”kön” även om 

de talar om sociala och kulturella uttryck för kön för att de anser att det blir lättare att hänga med i 

deras resonemang. De hävdar att kön är något vi föds med, någonting vi är medan könsroller är 

roller som vi lär oss, fostras in i och således någonting vi gör. Kön är något vi gör i alla relationer 

och möten med andra människor överallt i samhället. Könsroller bygger på normer och värderingar 

som finns i samhället om hur vi ska vara samt förhålla oss som man och kvinna. Det är också 

utifrån dessa normer och värderingar människor fostras och formas till kvinnor och män 

(Elvin-Nowak & Thomasson, 2003:16-24). 

 

Bronwyn Davies är en av världens främsta forskare inom samhällsvetenskapen. Han understryker 

att de vuxna som vill lösgöra sina barn från förtryckande könsroller egentligen inte ifrågasätter 

kvinnlighet och manlighet. Dessa vuxna är emot de dåliga sidorna av maskulinitet för pojkar 

(våldsamhet, okänslighet, häftighet och vägran till att hjälpa till) och de negativa sidorna för 

femininitet för flickor (lågmäld, skönhet, fixering vid utseende och familjeliv). De vuxna undrar då 

varför barnen är så förtjusta till att ta till sig just dessa sätt att vara. Davies hävdar att det just är 

dessa karaktärsdrag som är avgörande för att markera fördelningen i kvinnligt och manligt. Davies 

poängterar att det inte går att kräva av barnen att de ska positionera som kvinnor och män som är 

urskiljbara om de på samma gång behöver metoder för att visa sin kvinnlighet och manlighet 

(Davies, 2003:9). 
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Jag har i denna studie beslutat mig för att använda begreppet kön för vårt biologiska kön och 

begreppet könsroll för det sociala könet vi har som ständigt omskapas. 

4.3 Makt - vuxna kontra barn 
Ett könsmaktssystem eller ett genussystem som det också kallas innebär att samhället är ett 

patriarkalt system, som sätter in människor i en ordning efter vilket kön de har. Högst upp i detta 

system har männen satts. Man ser mannen som normen, han är den som är överordnad och får 

därmed också mer resurser och makt. Kvinnan kommer på andra plats och är den som är 

underordnad (Elvin-Nowak & Thomasson, 2003:36). Rönnberg skriver däremot också om det tredje 

könet som är placerad på tredje platsen under kvinnorna i detta patriarkala system. Detta kön 

innefattar nämligen barnen som är underordnade både männen och kvinnorna, alltså de vuxna. 

Precis som kvinnorna anses barnen som mindre värda, mindre kunniga, mer påverkade och inte i 

behov av egen ekonomi. Det är de vuxna som bestämmer och därmed har makten. Man ser på de 

vuxna som om dem är den självklara, normala och neutrala utgångspunkten som barnen på kortast 

tid ska stäva emot (Rönnberg, 2006:69). 

 

Oerfarna, sårbara, behov av beskydd, beroende, segregerade från vuxna miljöer, oansvarighet och 

maktlöshet är termer som ofta brukar karaktärisera barn. Dessa termer anses inte vara positiva alls 

utan trycker på att barn ”saknar” något som de behöver ”få” av de vuxna. Det finns också tillfällen 

då barn ses som privilegierade ägare av positiva karaktärer som exempelvis; kreativa, oförstörda, 

fantasifulla, oskuldsfulla och nyfikna. Rönnberg förklarar att det är naturligt att barn en tid är 

oerfarna men att de samtidigt på många områden är mer kompetenta än de vuxna när det gäller tillit 

och att ta till sig nya intryck etcetera. Men hon tillägger att man inte får glömma att barnen inte är 

på ett visst sätt jämt (Rönnberg, 2006:14-17). 

 

Barn är ett kontrastbegrepp till vuxna. Det är helt enkelt raka motsatsen. Efter ovannämnda termer 

som kategoriserar barn blir då vuxenhet liktydigt med erfarna, oberoende, självständiga, frihet, 

ansvarsfullhet och maktfullhet. Men samtidigt också hård, fantasilös och sluten om barn anses som 

fantasifulla och öppna för intryck (Rönnberg, 2006:18). 

 

Mia Österlund poängterar även att vara den som vet och bestämmer kan förknippas med att ta en 

vuxens roll (Österlund, 2008:102). 
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4.4 Runda och platta karaktärer 
Barnböcker brukar inte innehålla allt för många personer eftersom barn har svårt att hålla alla i 

minnet. I barnlitteratur fungerar de vuxna som är i barnens nära omgivning som vägvisare och 

mentorer. Alla personer förutom huvudpersonerna kallas för bipersoner. Bipersonernas betydelse för 

handlingen kan både vara oumbärlig och mindre avgörande. Vissa karaktärer kan till och med vara 

lika beskrivande som huvudpersonerna medan andra karaktärer bara har ett namn (Nikolajeva, 

2004:99). 

 

I litteraturen pratar man om runda och platta karaktärer. Både huvudpersonerna och bipersonerna 

kan vara runda och platta. Platta personer kan också kallas för endimensionella. En platt person med 

ett speciellt drag som representerar en grupp människor kallas för stereotyp. Dessa platta personer 

är inte helt utvecklade i texten utan de har ganska ofta bara en egenskap. De platta karaktärerna kan 

exempelvis karaktäriseras som goda eller onda. Det kan också vara så att de platta karaktärerna inte 

har någon egenskap alls utan är helt tomma. Det blir då lätt att räkna ut deras handlingar i förväg. 

Nasse i Nalle Puh är ett exempel på en karaktär som är försiktig och rädd, Ior är tänkare och Tiger 

är skuttig och busig (Nikolajeva, 2004:110). 

 

Runda karaktärer kallas även flerdimensionella. Runda karaktärer är fullt utvecklade som 

människor. De har flera olika egenskaper som både är positiva och negativa. Vi kan inte förutse 

deras egenskaper och beteenden utan lär känna dem under berättelsens gång. Ett exempel på en 

rund person är Pippi som har många spännande egenskaper (Nikolajeva, 2004:110-111). 

4.5 Egenskaper 
Genusordningen eller också kallat genussystemet formar människors psykiska liv, har inflytande på 

våra drömmar, våra förhoppningar och begär. Vad som anses vara kvinnligt och vad som anses vara 

manligt är både kulturellt och historiskt påverkat. Genus är något som alltid omskapas och 

förhandlas i sociala relationer. Det är något som konstrueras i samspel mellan människan och dess 

omvärld. Gränsen för vad som anses vara acceptabelt och tillåtet för varje kön varierar över tid och 

miljö. Det sätt vi människor blir bemötta och behandlade av omgivningen är också könsberoende 

(Kåreland, 2005:11-12). 
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4.5.1 Kvinnliga egenskaper 
Kåreland hävdar att beteenden som kännetecknar flickor är passivitet och anpasslighet (Kåreland, 

2005:128). Kåreland och Lindh-Munther poängterar vidare att flickor ofta beskrivs som 

ansvarsfulla, duktiga och flitiga samtidigt som snällhet och omsorg kopplas till detta kön. Det är 

också framförallt vanligare att det är flickorna som bryter mot traditionella könsmönster och inte 

pojkar. Städa, diska, handla, och laga mat är också sysselsättningar som karaktäriseras som 

kvinnliga sysslor (Kåreland & Lindh-Munther, 2005:66-74). 

 

Mia Österlund, forskare inom litteraturvetenskap, belyser att flickor framställs som snälla och 

positiva och att flickor som framställs som starka i barnlitteratur förlorar ofta sin femininitet 

(Österlund, 2008:97). Detta instämmer Kåreland och Lindh-Munther med att förklara att flickor 

som bryter mot genusnormer som förväntas av dem ofta möter en vuxenvärld som visar 

vedertagande förväntningar och krav. Flickorna blir på så sätt tvungna att skola in sig i den roll som 

accepteras av de vuxna (Kåreland & Lindh-Munther, 2005:134). Mia Franck som också är forskare 

inom litteraturvetenskapen hävdar däremot att flickor som beter sig utanför förväntningarna och 

bryter mot de rådande könsnormerna både syns och hörs mer (Franck, 2008:144). 

 

Kåreland och Lindh-Munther understryker att flickor har en tendens att uppfatta sig själva som 

underlägsna än pojkarna inom flera områden. De värderar ofta sina egna sysslor som mindre viktiga 

(Kåreland & Lindh-Munther, 2005:135). 

 

Litteraturvetaren Helen Schmidl hävdar att kvinnor förmodas att vara lättpåverkade vårdande, 

pratsamma, känsliga och sexuellt lojala. Traditionellt sett ska helt enkelt kvinnor koncentrera sig på 

känslor och trohet (Schmidl, 2008:286). 

 

Flickor är väldigt tidigt medvetna om sitt utseende. Kroppen och kläderna man bär är tydligt 

könskodade (Kåreland, 2005:11). Att ha på sig dyra kläder och att ha råd med dyra prylar eller 

fordon höjer statusen hos flickorna och kvinnorna (Kåreland, 2005:310). 

 

Mammor har ett stort intresse för att hålla ordning och reda i sin omgivning. De ägnar sig ofta åt 

hushållsbestyr som att städa (Kåreland, 2005:32). 
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4.5.2 Manliga egenskaper 
Pojkar står i hög grad för styrka och aktiviteter (Kåreland, 2005:128). De tar samtidigt också mer 

plats både verbalt och fysiskt. Det har ingenting emot att störa ordningen och bryta mot reglerna i 

betydligt högre grad än flickorna. Ansträngningar som bygger på styrka och skicklighet är också ord 

som beskriver pojkarna och männen (Kåreland, 2005:66-67). 

 

Tuffhet för pojkarna handlar om att trotsa de vuxna auktoriteterna samt att bli tillrättavisad. Att 

utmana regler och råka hamna i trubbel är också egenskaper som framställer pojkar som tuffa. 

Genom att visa nonchalans mot de vuxna, säga emot dem som leder till att de blir bestraffade samt 

att hamna i bråk är statushöjande för pojkar. För att framstå som tuff behöver också pojkarna 

uppvisa fysisk styrka, skicklighet i olika sporter och vara munvig. Genom att trotsa regler avgränsar 

sig pojkarna från flickorna men även de vuxna (Kåreland, 2005:309). 

 

Österlund skriver att pojkar och män länge har dominerat barnlitteraturen. De skildras som 

handlingskraftiga och energiska (Österlund, 2008:97). Detta håller Kåreland och Lindh-Munther 

med om. De påpekar vidare att en värld som är dominerad av slagsmål, brottslighet, utmaningar och 

konflikter tydligt beskriver en manlig dominerad värld (Kåreland & Lindh-Munther, 2005:130). 

Helen Schmidl tillägger att män förväntas vara fåordiga, lojala, förnuftiga, orubbliga och analytiska. 

Denna manlighet har starkt kopplats med självständighet och en förmåga att tänka logiskt utan att 

innefatta några känslor (Schmidl, 2008:286). 

 

Magnus Öhrn, som är forskare inom litteraturvetenskapen, hävdar att pojkar och män utifrån 

normer ska vara modiga och inte gråta. En rädd och ängslig pojke strider mot det traditionella 

könsmönstret för pojkaktiga beteenden (Öhrn, 2008:136). 

4.6 Utseende 
Anna Grettve, forskare inom barnlitteraturen, skriver i Barnlitteraturanalyser att kläderna blir ofta 

en del av den ideologiska dimensionen och på så sätt bidrar de till att skriva in de handlande 

personerna i ett socialt och kulturellt kodat rum. I detta rum blir kläderna helt enkelt det 

kännetecken som säger någonting om vem och vad personen är. Kläderna bidrar på så vis till att 

iscensätta de olika litterära personernas klass- och genustillhörighet (Grettve, 2008:27). 
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Grettve poängterar att inget annat språk än dräktspråket är så pass omfattande, så besatt, så generellt 

och på samma gång så laddat med koder. Här hävdar hon inte bara privata och personliga koder 

utan även offentliga och officiella koder. Genom hela historien har kläder och är fortfarande för den 

delen ett av de mest synliga och effektiva sätten för människan att signalera sin genus- och 

klasstillhörighet. På samma gång har de också gjort sig till de mest verkningsfulla verktyg för att 

trotsa och överträda dessa symboliska gränser. Kläderna har sitt egna språk och detta språk kan 

avläsas både i verkligheten och i skönlitteraturen. Litterära beskrivningar av kläder bidrar nämligen 

till att markera utförliga intryck och bilder i läsarens huvud. Man kan helt enkelt få en tydligare bild 

framför sig (Grettve, 2008:28). 

 

Textilernas materialbeskrivning och beskrivningar på de personliga kläddetaljer kan ge läsaren 

information om bärarens karaktär eller sociala tillhörighet (Andersson & Druker, 2008:30). 

När kläder ska beskrivas i litterära texter fungerar vissa färger mer som signalfärger än andra. Den 

vita färgen förknippas lätt med renhet eller oskuld medan den svarta färgen kan representera döden 

eller ondska. En färg som lätt associeras med kärlek, blod eller passion är den röda färgen men 

denna färg kan också ofta associeras med erotiska undertoner (Andersson & Druker, 2008:33). 

 

Elina Druker, forskare i litteraturvetenskap, hävdar att kläder i litterära texter hjälper till med att 

koppla mammorna till den privata omgivningen medan pappor, poliser och tjuvar håller sig mer till 

de opersonligt kodade öppna och offentliga sfären. Den gråa färgen utpekar ofta ett mellanläge. Det 

är en färg som ligger mellan ljust och mörkt och som väldigt ofta signalerar skrämmande och 

obehag (Andersson & Druker, 2008:49). 

 

Traditionellt sett brukar även håret ses som en viktig sexuell symbol när man pratar om utseende 

hos både män och kvinnor men främst hos kvinnor (Kåreland, 2005:338). 
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5. Material och metod 
I detta avsnitt kommer jag att presentera metoden jag har valt att använda och mitt tillvägagångssätt. 

Jag kommer att presentera det empiriska material jag kommer att använda i min studie samt hur 

urvalet av barnböckerna har gått till. Jag kommer även att redogöra för den analysmodell jag använt 

mig av i mina analyser. 

5.1 Metod 
I detta arbete har jag beslutat mig för att göra en kvalitativ innehållsanalys för att besvara mina 

frågeställningar i min studie. Jag anser att en kvalitativ undersökning är den mest passande metoden 

för min undersökning då jag på ett djupare plan vill analysera hur utvalda barnböcker framställer 

genus och makt.  

 

Staffan Stukát poängterar att en kvalitativ metod handlar om att både förstå och tolka det resultat 

som kommer fram under en undersökning. Man använder detta kvalitativa arbetssätt då man vill 

framställa eller åskådliggöra ett fenomen (Stukát, 2005:32). Eftersom jag i detta examensarbete vill 

åskådliggöra hur genus och makt mellan barn och vuxna framställs i barnlitteraturen finner jag 

denna metod helt passande för min studie. Dock har den kvalitativa metoden kritiserats väldigt 

mycket för att vara för personlig och att forskarens påverkan i tolkningarna leder till att 

slutresultatet kan bli helt olika ifall flera forskare granskar samma fenomen på samma sätt 

(Stukát, 2005:32). Jag vill därför understryka att jag är medveten om denna problematik. Jag är fullt 

medveten om att mina erfarenheter och min förförståelse kommer att påverka mina tolkningar och 

resultat i denna studie. Ifall någon annan person skulle undersöka samma område på samma sätt 

som mig så skulle resultatet kunna bli något annat än det jag har kommit fram till. 

5.1.1 Innehållsanalys 
Eftersom jag i min studie vill analysera barnböcker utifrån olika synvinklar kommer jag att använda 

mig av det Stukát kallar för en text- och innehållsanalys (Stukát, 2011:53). Genom att göra en 

innehållsanalys med en kvalitativ metod får man en djupare kunskap och förståelse för ett speciellt 

område (Stukát, 2011:36). Syftet med innehållsanalyser är att skapa överblick över större material 

samt att även kunna ge underlag för jämförelse. Den används för att hitta mönster i större material, 

för att göra grova kategoriseringar samt jämförelser som sedan kan användas som komplement för 

andra typer än analyser (Bergström & Boréus, 2005:84). 
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5.2 Urval 
Jag har läst fem böcker i bokserien om LasseMajas detektivbyrå som är skrivna av Martin Widmark 

med illustrationer av Helena Wills. Anledningen till att jag valde dessa böcker är för att jag utbildar 

mig till lärare med inriktning mot de yngre åldrarna och ville därför undersöka böcker som var 

riktade mot den åldersgruppen. Eftersom syftet med min uppsats är att studera barnböcker ur ett 

genusperspektiv och hur dessa böcker kan påverka läsaren valde jag att studera böcker som var 

populära bland barnen. För att ta reda på vilka dessa populära böcker var besökte jag Sveriges 

författarfonds hemsida (http://www.svff.se) och klickade mig vidare till undersökningarna de hade 

gjort om de mest utlånade författarna i folk- och skolbiblioteken i Sverige. Anledningen till att jag 

just valde att studera böckerna om LasseMajas detektivbyrå var för att dessa böcker är de mest 

utlånade böckerna på biblioteken och troligtvis de mest omtyckta av barnen samtidigt som dessa 

böcker eventuellt påverkar dem mest. 

 

Bokserien består idag av 22 böcker och jag kommer att begränsa mig till de böcker som har fått pris 

av bokjuryn. I bokjuryn som är en nationell omröstning röstar barn och ungdomar själva fram sina 

favoritböcker från föregående år (http://barnensbibliotek.se/Bokjury/tabid/783/Default.aspx). 

5.3 Material 
De fem böckerna som har fått pris av bokjuryn och som jag kommer att studera i min undersökning 

är: 

 Mumiemysteriet - 2:a pris 2004 

 Tidningsmysteriet - 1:a pris 2005 

 Guldmysteriet – 1:a pris 2006 

 Biblioteksmysteriet – 1:a pris 2007 

 Saffransmysteriet – 2:a pris 2006 

I dessa böcker kommer jag att studera hur vuxenvärlden framställs ur ett genusperspektiv och hur 

dessa böcker kan påverka barns uppfattningar om genus. 

http://www.svff.se/
http://barnensbibliotek.se/Bokjury/tabid/783/Default.aspx
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5.3.1Genomförande 
Jag har i denna studie beslutat mig för att göra en så kallad text- och innehållsanalys. För att kunna 

genomföra mina analyser har jag valt att använda mig av Maria Nikolajevas motsatsschema som har 

gett mig en inblick i de stereotypiska egenskaperna hos kvinnor/flickor och män/pojkar. Efter att 

tidigare studier av barnböcker ur ett genusperspektiv har visat att manliga och kvinnliga egenskaper 

grundas på motsatser har man konstruerat ett abstrakt schema för kvinnlighet och manlighet 

(Nikolajeva, 2004:129). Det är detta schema jag kommer att använda mig av under mina analyser 

men jag kommer också för att kunna sätta mina analyser i struktur använda utvalda delar ur Pil 

Dahlerups analysmodell i Litteraere konsroller som innefattar personmönster och vuxna 

rollmodeller, vilka är relevanta för min studie (Zackari, 1976:32). 

 

Män/pojkar Kvinnor/flickor 

starka 

våldsamma 

känslokalla, hårda 

aggressiva 

tävlande 

rovgiriga 

skyddande 

självständiga 

aktiva 

analyserande 

tänker kvantitativt 

rationella 

och så vidare... 

vackra 

aggressionshämmande 

emotionella, milda 

lydiga 

självuppoffrande 

omtänksamma, omsorgsfulla 

sårbara 

beroende 

passiva 

syntetiserande 

tänker kvalitativt 

intuitiva 

(Nikolajeva, 2004:129). 
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Som tidigare nämnts kommer jag att använda delar ur Pil Dahlerups analysmodell för att kunna 

strukturera upp mina analyser. Pil Dahlerup är litteraturhistoriker och hennes analysmodell är 

hämtad ur boken Textanalys från könsrollssynpunkt som är skriven av Karin Westman Berg (red.). 

Genom de frågor jag har valt att ställa om de böcker jag analyserar utifrån Dahlerups analysmodell 

strukturerar jag upp mina analyser. Mina frågor till böckerna är: 

 

 Hur beskrivs karaktärernas utseende i böckerna? 

 Vilka egenskaper har karaktärerna i böckerna? 

 Vilka yrken eller aktiviteter utövar karaktärerna i böckerna? 

 Hur ser relationen mellan barnen och de vuxna ut i böckerna?  
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6. Presentation av böckerna 
I detta avsnitt kommer jag att börja med en presentation om hur alla böcker i bokserien om 

LasseMajas detektivbyrå är uppbyggda. Därefter följer det korta presentationer av de böcker som 

har fått plats för att medverkar i min studie. 

6.1 Böckerna om LasseMajas detektivbyrå 
Lasse och Maja är klasskompisar som driver en liten men framgångsrik detektivbyrå ihop. Lasse 

och Maja hjälper polismästaren i den lilla staden Valleby att lösa olika fall. Med sin uppbyggnad 

och stil är böckerna om LasseMajas detektivbyrå typiska pusseldeckare. Alla böcker är uppbyggda 

på samma sätt. Böckerna inleds med en karta över staden Valleby och illustrationer på de karaktärer 

som böckerna utspelar sig omkring. Lasse och Maja får sedan reda på brottet som berättelsen byggs 

upp kring och därefter följer en presentation på de misstänkta och de eventuella motiv för brotten. I 

det sista avsnittet i varje bok presenterar och sammanställer de två detektiverna ledtrådarna och 

redogör för hur brottet har gått till. Därmed avslöjas också boven eller bovarna. Alla böcker slutar 

med en tidningsartikel på sista sidan där de står om de två detektiverna och brottet. 

6.1.1 Mumiemysteriet 
Mumien på museet i Valleby har vaknat och gått runt inne på museet enligt nattvakten. När polisen 

kommer till platsen befinner sig mumien på sin vanliga plats i kistan men de märker däremot att 

museets värdefullaste tavla är stulen. Mumien har också lämnat ett brev efter sig där det står att 

museet måste betala fem miljoner kronor om de inte vill att fler tavlor ska försvinna och att 

mumiens hämnd är fruktansvärd men rättvis. Lasse och Maja tar tag i fallet och börjar ta reda på hur 

museets samlingar skyddas. Därefter tar de reda på när och varför mumien har kommit till museet 

samt vilka som arbetar på museet. Alla anställda har ett motiv. Lasse och Maja kommer tillbaka till 

museet senare den kvällen för att hålla vakt utanför rummet på museet. På morgonen försvinner en 

tavla till och Lasse och Maja märker att en person som inte borde vara där är där. Nämligen 

städerskan Cornelia Hammarberg som slutligen erkänner brottet. 
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6.1.2 Tidningsmysteriet 
I Valleby-Bladet skrivs det elakt om en rad Vallebybor. Lasse och Maja läser igenom alla 

Valleby-Bladet från den senaste veckan för att ta reda på vad som har hänt. De två detektiverna tror 

inte på artiklarna och bestämmer sig därför att reda ut fallet. Det är en massa stavfel i alla artiklar. 

Lasse och Maja cyklar till tidningsredaktionen för att få information om de anställda och för att se 

om de kan få tag på någon ledtråd. Maja hittar en CD-skiva som innehåller alla artiklar som 

publicerats och till och med en falsk artikel som ännu inte har publicerats om prästen som skulle 

smutskastas. 

 

Detektiverna märker att alla dokument på CD:n är rättstavade och att det måste vara någon som vill 

lägga skulden på någon som inte kan stava. Lasse och Maja skriver en ny artikel om prästen och 

cyklar tillbaka till tidningsredaktionen när mörkret faller för att lämna tillbaka CD-skivan. Nästa 

morgon går de till kyrkan för att ta reda på vem den falska reportern är. Han eller hon kommer säker 

till kyrkan och vill veta vad prästen tycker om det som står skrivet om honom i tidningen. Det visar 

sig vara Pia Pen-Tax, fotografen. 

6.1.3 Guldmysteriet 
Till hamnen i Valleby kommet en stor guldtransport. Lasse och Maja övervakar den värdefulla 

lasten på 250 kg rent guld tillsammans med polismästaren. Guldet ska förvaras en natt på Vallebys 

säkraste plats, nämligen bankens kassavalv för att nästa dag transporteras vidare till en större bank 

med tåg. Nästa morgon ringer polismästaren Lasse och Maja och talar om att guldet är borta. De två 

detektiverna cyklar i full fart till banken och hittar polismästaren bakom disken tittandes på filmen 

från övervakningskamerorna. Kamerorna har inte registrerat någonting. Polismästaren har hittat ett 

papper som låg inne i valvet där det framgår att guldet är taget och att personalen är gisslan samt att 

de inte vill bli efterföljda. Lasse och Maja försöker reda ut vad som har hänt tillsammans med 

polismästaren. De märker att övervakningskameran inte filmar allt. Det bildas en blind korridor från 

halva kassavalvet till ytterdörren. Tillslut kommer det fram till att det är de anställda på banken som 

har tagit allt guld. 
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6.1.4 Biblioteksmysteriet 
LasseMajas detektivbyrå har fått ett nytt uppdrag av polismästaren. Det har försvunnit dyrbara 

böcker från Vallebys bibliotek. Bibliotekets mest dyrbara böcker förvaras i ett forskarrum under det 

vanliga biblioteket och vill man kika i dessa böcker får man göra det där. Prästen, den gamla damen 

och hantverkaren var de som besökte biblioteket under dessa dagar. Polismästarens olika försök att 

få ut en larmad bok genom larmbågarna utan att det tjuter fungerade inte alls. Efter att ha följt efter 

de misstänkta kommer det fram att det är prästen som har begått brottet och när Maja ser att 

bokvagnens handtag står tryckt mot knappen som stänger av och sätter på larmet så förstår alla hur 

prästen lyckats få ut böckerna utan att larmet gått. När polismästaren, Lasse och Maja smyger in i 

kyrkan på jakt efter prästen hittar de honom stående på knä med knäppta händer framför 

tornluckorna. Bredvid honom ligger det tre inslagna presenter som han tänker ge Jesus. Maja frågar 

polismästaren om han inte ska arrestera prästen men polismästaren förklarar att de har böckerna och 

att Gud säkert har förlåtit honom så det är därför ingen idé. 

6.1.5 Saffransmysteriet 
Det är jultider i Valleby och saffranet på café Panini & Bernard är helt slut. Lasse och Maja som 

pratar om Robbert Vik som försökte råna banken veckan innan erbjuder sig att gå till 

livsmedelsbutiken Superlivs för att köpa mer saffran åt Sara som driver caféet så att hon slipper 

stänga. Lasse och Maja går fram till kassan och talar om att de skulle vilja köpa tio paket saffran. 

Kassörskan talar om att det är slut och säger till butikschefen att hon behöver fler paket till kassan. 

En liten stund senare vrålar butikschefen att saffranet är borta och att det stod en hel kartong med 

saffran värt femton tusen kronor på kontoret. Någon har stulit alla påsarna med saffran. Lasse och 

Maja försöker lösa fallet genom att diskutera allt som hände steg för steg. De kommer snart på att 

det måste vara den gamla damen med rullatorn som halkade i butiken. Lasse och Maja stöter på 

polismästaren ute på gatan och alla tre börjar följa efter damens steg i snön och hittar henne 

tillsammans med Robbert Vik i en lagerbyggnad. Polismästaren anhåller Robbert Vik för rånförsök 

och Fransy Vik som visar sig vara Robberts mamma för stöld av Saffran. 
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7. Analys 
Jag kommer i detta avsnitt analysera böckerna utifrån tidigare forskning, min teoretiska ram och 

frågorna jag har valt att använda mig av ur Pil Dahlerups analysmodell samt Nikolajevas 

motsatsschema. Jag kommer även att reflektera och tolka runt könsroller som ligger i centrum för 

min studie. 

7.1 Hur beskrivs karaktärernas utseende i böckerna? 
I alla böcker förekommer det vuxna som bara är bakgrundsfigurer. Saffransmysteriet inleds på 

Cafe Panini & Bernad där Lasse och Maja sitter och pratar. Vid ett bord längre bort sitter en äldre 

kvinna som har en basker på huvudet och en lång kappa. Under kappan har hon en vit blus och en 

svart kjol och man kan se att hon har stövletter på sig. Bakom kassan står Sara. Det märks tydligt att 

hon tänker på sitt utseende. Hon är smal, sminkad och har håret snyggt uppsatt i två knutar och en 

liten vit hatt på huvudet där det står P & B med runda och mjuka bokstäver. Det är en väldigt 

feminin liten hatt som skulle kunna likna en krona i modellen med spetsdekorationer upptill. 

Samma mönster kan vi se nertill på förklädet som sitter fint knutet med en rosett på ryggen. Det är 

som en volang nertill med spets. Mitt på förklädet är det två små söta fickor placerade och längst ut 

på axelbanden har hon puffärmar. Under förklädet har hon på sig en klänning som slutar under knän 

i en mörk färg. 

 

Detta kan vi relatera till Andersson och Drukers beskrivningar om att detaljerna på våra kläder 

avslöjar vår klass-, köns- och socialtillhörighet. Våra kläder är laddade med koder som 

kännetecknar vem och vad en person är. De bidrar även till att markera utförliga intryck i läsarens 

huvud men även i verkligheten (Andersson & Druker, 2008:27-28). Att våra kläder är laddade med 

en massa koder kan jag instämma. När vi människor inte kan avgöra vilket kön personen i fråga har 

tittar vi ofta efter detaljer som avslöjar honom eller henne. Detta gör vi inte minst på kläderna. 

 

I Guldmysteriet hänger det fem tavlor på tidigare bankdirektörer, fyra män och en kvinna. Alla män 

har en kavaj på sig. Tre av dem bär fluga och en slips. Alla har mustasch och väldigt lite hår på 

huvudet. Kvinnan har en vit blus med puffärmar och en väst på sig. Håret har hon uppsatt i en 

hårdonut. Tavlor på väggen förekommer även i Mumiemysteriet. Det är tre tavlor på kvinnor och två 

på män. Alla kvinnor har håret uppsatt i någon slags uppsättning och alla bär smink. Två av 

kvinnorna på bilden har halsband medan den tredje har en stor sjal runt axlarna. Männen har även i 

denna bok mustasch och kort hår.  
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Kåreland tyder på att flickor i väldigt tidig ålder är medvetna om sitt utseende. Håret ses som en 

viktig sexuell symbol hos båda könen men främst hos kvinnorna när man pratar om utseende 

(Kåreland, 2005:10). Detta kan vi relatera till alla dessa tavlor som hänger på väggarna i de två 

ovannämnda böckerna då alla kvinnor på något sätt har en håruppsättning och bär smink. Detta 

visar helt enkelt att de är medvetna och tycker att det är viktigt att tänka på sitt utseende. 

 

Mannen i kiosken i Biblioteksmysteriet är klädd i ljusa kläder från topp till tå, skärpet han har runt 

midjan är i en ljus färg. Detta skulle kunna relateras till det Anderson och Druker hävdade om att 

vissa färger fungerade som signalfärger. De poängterade att den vita färgen ofta förknippades med 

renhet (Andersson & Druker, 2008:33). Eftersom han bedriver en kiosk där han säljer ätbara varor 

kan det tyckas som en rimlig färg eftersom man som kund vill veta att det är rent och fräscht där 

man handlar.  

 

Kåreland & Lindh-Munther belyser vikten av bakgrundsfigurer i barnlitteratur. Även om dessa 

bakgrundsfigurer inte har en stor betydelse för handlingen kan de uppmärksammas av barnen samt 

skapa en indirekt uppfattning om de rådande könsmönster som förekommer i dagens samhälle. 

Läsaren får inte bara en bild om könsrollerna utan också en uppfattning om kulturella och sociala 

relationer (Kåreland & Lindh-Munther, 2005:144). 

 

Dessa bakgrundsfigurer kanske inte har en betydande roll för böckernas handling men däremot 

visar de barnen hur flickor/kvinnor och pojkar/män klär sig och ser ut. Detta medför att de får en 

uppfattning om vad som är acceptabelt att bära samt en bild av hur respektive kön bör se ut. Alltså 

vad som accepteras för de olika könen när det gäller utseende.   

 

I böckerna framkommer det tydligt att åldern inte har någon betydelse när det gäller utseendet för 

kvinnorna. Utseendet är alltså alltid viktigt för dem oavsett ålder. I Mumiemysteriet har vi 

Pernilla Gren, en ung tjej som har nya kläder på sig varje dag. Hon promenerar till jobbet för att det 

är bra för figuren och bor i en stor dyr lägenhet mitt i staden. Pernilla har en stor håraccessoar på 

huvudet och hennes hår går ner till axlarna. Hon är smal och använder både mascara och läppstift. 

Hon har en V-ringad tröja på sig och ett halsband som sitter tight mot halsen med en stor diamant 

som hänger ner. Hennes krage och ärmarna på hennes tröja har volanger längst ut. Andra dagen har 

hon blommiga örhängen och ett matchande halsband på sig. Då bär hon en minikjol och en enkel t-

shirt. Även denna dag har hon sminkat sig. 
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I Saffransmysteriet har vi däremot Fransy Vik, en äldre dam som halkar på utspilld grädde i butiken. 

Titta så jag ser ut” (Widmark, 2006:46) säger hon och ber sedan att få låna toaletten för att snygga 

till sig lite. Utifrån detta framgår det tydligt ålder inte alls spelar någon roll utan att båda kvinnorna 

är fullt medvetna om sitt utseende. Enligt Davies är fixering av sitt utseende en av de dåliga sidorna 

som förknippas med flickor/kvinnor (Davies, 2003:9). Ifall det var en man som hade blivit blöt så 

skulle han troligtvis inte vilja låna toaletten för att snygga till sig. Han skulle nog torka av sig och 

sen var det klart men när en kvinna blir blöt vill hon gärna gå till en spegel och titta var hon har 

blivit blöt och se till ifall hon behöver fixa till sitt smink. 

7.2 Vilka egenskaper har karaktärerna i böckerna? 

Barnböcker visar enligt Kåreland och Lindh-Munther barnen hur normen säger att de ska vara och 

uppträda som flickor och pojkar (Kåreland & Lindh-Munther, 2005:126). 

 

Kårelands analyser av barnböcker visar att karaktärernas beteenden klart och tydligt präglas av 

deras könstillhörighet (Kåreland, 2005:19). Hon belyser även att undersökningar om dominerande 

roller i barnböcker visar att det är de manliga karaktärerna som dominerar (Kåreland, 2005:122). 

Detta förekommer även i böckerna om LasseMajas detektivbyrå då det är flera manliga karaktärer 

än kvinnliga. Jag kan även säga att karaktärernas beteenden utspelas av deras könstillhörighet. 

Egenskaper som skildras av kvinnliga karaktärer är: ordningsam, tacksam, ödmjuk, känslig/sårbar, 

hysterisk, panikslagen och generad. Egenskaper som framställs av manliga karaktärer är: flexibel, 

aggressiv, bestämd, stökig och sportinriktad. Utifrån Nikolajevas motsatsschema ser vi tydligt att 

dessa egenskaper är könsstereotypa till hög grad (Nikolajeva, 2004:129). 

 

I Saffransmysteriet har vi kassörskan Veronica. När Lasse och Maja vill köpa saffran och det visar 

sig vara slut i kassan ropar hon efter butikschefen för att ta reda på om det finns fler påsar inne på 

lagret istället för att göra det lätt för sig och bara tala om att det är slut. Detta är ett kvitto på att hon 

är ansvarsfull, hjälpsam och omtänksam. Hon vill helt enkelt utföra sitt arbete på bästa sätt och 

bemöta kunden väl. Utifrån denna situation kan vi understryka att böcker visar oss bilder av 

samhället vi lever i. Denna situation är inte alls sällsynt i verkligheten. När vi kommer till en butik 

och ber personalen om hjälp kan vi både stöta på personal som vet vad kundbemötande innebär och 

gör allt för att kunden ska lämna butiken nöjd men vi kan även stöta på personal som bara befinner 

sig på plats för att fullgöra sina timmar och sedan gå hem.  
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Utifrån Nikolajevas motsatsschema kan jag påstå att några egenskaper som kännetecknar män är: 

våldsamma, aggressiva och skyddande (Nikolajeva, 2004:129). Dessa egenskaper kan vi relatera till 

killen som står i fiskdisken. När han hör att någon har stulit alla påsar med saffran springer han med 

kniven högt uppe i luften i butiken. Att han tar till sig kniven visar att han är beskyddande men 

samtidigt våldsam. Om vi skulle dra paralleller till verkligheten så är det inte alls vanligt att den 

manliga personalen i butiker springer ut med en kniv i handen när de hör att någonting är stulet men 

ofta när det uppstår ett allvarligt problem med någon kund som har plockat på sig varor och inte vill 

lämna ifrån sig dem så är det nästan alltid en man som griper in. Kunder pratar på olika sätt med 

manlig och kvinnlig personal. Med den kvinnliga personalen är det lättare att gräla och framföra 

negativa synpunkter men när det är en manlig personal så sker samtalet på en annan nivå. Det blir 

inte alls lika mycket gräl. Anledningen till detta kan just vara att kvinnan anses vara den grupp som 

är underordnad och lättpåverkad. Eftersom männen oftast förknippas med att vara väldigt bestämda 

och överordnade ser man upp till dem på ett annat sätt. Precis som Rönnberg belyser handlar 

könsroller om ojämlika maktrelationer (Rönnberg, 2006:69). 

 

Nikolajeva påpekar att barnböcker inte brukar innehålla allt för många karaktärer för att det inte ska 

vara svårt för barnen att hålla alla i minnet (Nikolajeva, 2004:99). Efter att ha analyserat böckerna 

om LasseMajas detektivbyrå kan jag säga att det stämmer in bra på dessa böcker.  Det förekommer 

förutom Lasse, Maja och polismästaren ytterligare tre till fyra personer i varje bok. Men samma 

karaktärer kommer tillbaka i andra böcker i bokserien. 

 

Nikolajeva pratar även om runda och platta karaktärer i litteraturen. Hon belyser att både 

huvudpersonerna och bipersonerna kan vara runda och platta. En platt person är en stereotyp person 

som oftast bara har en egenskap, som till exempel god eller ond. Runda karaktärer är däremot fullt 

utvecklade som människor och har flera egenskaper, både positiva och negativa. Vi kan inte på 

förväg veta deras egenskaper utan lär känna dem under berättelsens gång 

(Nikolajeva, 2004:110-111). Om vi då relaterar detta till böckerna om LasseMajas detektivbyrå kan 

vi säga att karaktärerna ofta är platta. Som exempel kan vi ta polismästaren, han återkommer i alla 

böckerna i serien och har en ganska stor plats samtidigt som han har en ganska passiv roll. Han är 

upptagen med att fundera hur brotten går till och kallar in Lasse och Maja för att hjälpa honom att 

lösa fallen. I slutet av böckerna får han dock tillbaka sin handlingskraftighet när det är dags att gripa 

brottslingarna. Då ser vi en polismästare som både tar initiativ och är bestämd. Dessa är egenskaper 

som förknippas med män. Man märker också att han har makt genom sitt yrke då han i 

Biblioteksmysteriet låter prästen gå fri istället för att gripa honom. 
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7.3 Vilka yrken eller aktiviteter utövar karaktärerna i böckerna? 
Kåreland och Lindh-Munther poängterar att böckerna framför samhällets syn på vad som anses vara 

kvinnligt och manligt. De förklarar att både text och bilder visar läsaren hur normen säger vad de 

kan bli och göra som vuxna (Kåreland & Lindh-Munther, 2005:133). Utifrån detta kan vi dra 

slutsatsen att det som framkommer i böckerna, både texten och bilderna har en stor påverkan på 

läsaren då de visar vilka yrken som utförs av respektive kön. Barnen kan på så sätt få en bild av det 

yrken som är passande och accepterat för de olika könen. 

 

Kåreland och Lindh-Munther har i sina analyser kommit fram till att arbetsuppgifterna i barnböcker 

är uppdelade efter kön (Kåreland & Lindh-Munther, 2005:139). Detta kan vi även se i böckerna om 

LasseMajas detektivbyrå där det inte förekommer en enda manlig kassör eller städare men inte 

heller någon kvinnlig polis. Polis yrket utspelas enbart av manliga karaktärer precis som kassa- och 

städpersonal i alla böcker utspelas av kvinnliga karaktärer. 

 

I Saffransmysteriet har vi kassörskan Veronica som stickar på sin stickning när hon inte har några 

kunder i kassan. Kåreland betonar också att flickor beskrivs som duktiga och att städa, diska, handla 

och laga mat är kvinnliga sysselsättningar (Kåreland, 2005:66-74). Om vi då utgår från att dessa 

sysselsättningar anses som typiskt kvinnliga kan vi även tänka oss att stickning också är en kvinnlig 

syssla eftersom det är ytterst ovanligt att stöta på en manlig kassör som sitter i kassan och stickar. 

Om vi även tänker oss hur det ser ut i skolan är det oftast så att pojkarna föredrar träslöjd medan 

flickorna gärna väljer syslöjd när de själva får välja. Flickorna tycker om att sy, sticka, väva och så 

vidare medan pojkar ofta föredrar att hamra, spika och bygga saker. 

 

I Mumiemysteriet har vi Krister Lönn som på kvällarna jobbar som nattvakt på museet och som 

truckförare i en fabrik på dagarna. Tidigare har han jobbat som reseledare och på fritiden spelar han 

golf. Kåreland och Lindh- Munther hävdar att resor och äventyr är sådant som ofta män står för 

(Kåreland & Lindh-Munther, 2005:114). Kåreland tillägger även att uppvisa styrka och skicklighet i 

olika sporter höjer statusen hos män (Kåreland, 2005:309). Krister Lönn är alltså en karaktär som 

tydligt följer könsschablonerna för män. Att jobba som truckförare på ett lager eller i en fabrik anses 

idag som ett tungt arbete som kräver mycket fysisk styrka. Vi får också veta att han har två jobb, 

vilket ingen kvinnlig karaktär har i någon av böckerna. Att arbeta på flera arbeten kräver samtidigt 

uthållighet. 
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Nikolajeva belyser att manlighet och kvinnlighet grundas på motsatser till varandra (Nikolajeva, 

2004:129). Utifrån detta kan vi alltså dra slutsatsen att kvinnor anses som svagare än män och inte 

är tillräckligt starka och uthålliga för att orka med två arbeten. Ett yrke som inte är vanligt bland 

männen i verkligheten är förskolepedagog. Det är ytterst svårt att idag se manliga 

förskolepedagoger. Men om man bara går några år upp i åldrarna är det inte alls vanligt att se dem i 

skolan. En anledning till detta skulle kanske vara att barnen behöver mer omsorg när det är små och 

sådant är oftast förknippat med kvinnor. Männen verkar föredra att lära ut för äldre barn då de är 

mer självständiga och inte kräver på- och avklädning och blöjbyte med mera. 

 

Ett yrke som både utspelas av manliga och kvinnliga karaktärer är chefsyrket. I Mumiemysteriet har 

vi Barbro Palm som är chef på museet, I Guldmysteriet har vi Maria Gonzales de la Cruz som är 

vaktchef på banken och i Tidningsmysteriet har vi Marklund som är chef över tidningsredaktionen. I 

Saffransmysteriet har vi en manlig butikschef på livsmedelsbutiken som bara kallas för butikschefen 

i boken. Detta ger läsaren en bekräftelse om att båda könen, alltså både män och kvinnor skulle 

kunna vara chef. Som tidigare nämnts hävdar Kåreland och Lindh-Munther att allt barnen ser och 

läser leder till en bekräftelse på eller förnekelse av de rådande könsmönster och sociala och 

kulturella relationer (Kåreland & Lindh-Munther, 2005:144). 

 

Yrken som utspelas av både kvinnliga och manliga karaktärer ger barnen därmed en bild eller 

uppfattning om att det är acceptabelt att jobba inom detta yrke oavsett vad man har för kön. Detta är 

också något som är viktigt att lyfta upp tillsammans med barnen för att göra dem medvetna att man 

kan jobba med det yrke man vill, utan att känna sig begränsad av sitt kön. För det förekommer 

säkert barn som tycker om att hålla på med något som förknippas med det andra könet samtidigt 

som de inte vågar uttala sig om det för att det ska anses som ”flickigt” eller ”pojkigt”. 

 

Kåreland och Lindh-Munther påpekar att flickor inom flera områden har en benägenhet att uppfatta 

sig själva som underlägsna än pojkarna (Kåreland & Lindh-Munther, 2005:135). Detta kan vara en 

förklaring till varför kvinnor utspelar de yrken som har lägre status än yrken som utspelas av män. I 

och med att de ser sig underlägsna männen kan man tolka det som att de tror att de inte är 

tillräckliga för samma yrke som männen utspelar. 
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I Biblioteksmysteriet förekommer det två kvinnor som sitter och har det trevligt på ett café. Det äter 

och dricker och ser roande ut. Kåreland och Lindh-Munther poängterar att kafferep är något som 

kännetecknar kvinnor (Kåreland & Lindh-Munther, 2005:114). 

 

Arbetsuppgifterna som förekommer bland kvinnorna i böckerna är: kassörska, chef, städerska, 

fotograf och bibliotekarie. Yrkena som förekommer bland män i böckerna är: chef, ansvarig över 

fiskdisken, truckförare, bankdirektör, kamrer, reporter, tidningsutbud, reporter, präst och 

hantverkare. Det enda yrke som utspelas av båda könen är som tidigare påpekats chefsyrket. När det 

gäller de övriga yrkena ser vi att de tydligt är uppdelade efter könstillhörigheten. 

 

Något annat som också är värt att notera är att i tre av fem böcker Saffransmysteriet, 

Mumiemysteriet och Tidningsmysteriet var brottslingarna kvinnor som begick brotten på egen hand, 

i Guldmysteriet begick en kvinna brotten tillsammans med två män och i Biblioteksmysteriet var det 

prästen, en man som begick brottet. Kåreland och Lindh-Munther belyser att en värld som är 

dominerad av slagsmål, brottslighet, utmaningar och konflikter väldigt tydligt beskriver en manlig 

dominerad värld. De hävdar även att flickor har en större tendens att överskrida könsrollsnormerna 

än pojkarna. Att en flicka får en etikett som pojkflicka ses som någonting positivt än negativt medan 

begreppet flickpojke absolut inte existerar (Kåreland & Lindh-Munther, 2005:130,133). 

7.4 Hur ser relationen mellan barn och vuxna ut i böckerna? 
I Mumiemysteriet kommer Lasse och Maja till museet för att erbjuda Barbro Palm, museichefen 

hjälp för att lösa fallet. Hon fräser åt dem och undrar vad de kan göra på museet. Hon talar om att 

museet har stängt och att de ska ge sig iväg. ”Två barnungar! Pyttsan! Ge mig en anledning till att 

jag ska ödsla min dyrbara tid på er” (Widmark, 2004:26). När Lasse och Maja lyckats få hennes 

förtroende säger hon: ”Nåja! Jag märker att ni har huvudet på skaft och polisen verkar ju inte 

komma någon vart! Ni kanske kan upptäcka något de har missat. Följ mig! (Widmark, 2004:28). 

När fallet är löst är museichefen mycket tacksam och ger ut den utlovade belöningen på tio tusen 

kronor till Lasse och Maja och tillägger att de för all framtid kommer in gratis på museet. 

 

Kårelands studier på förskolor visade att närheten mellan pojkarna och personalen var mycket liten 

både fysiskt och verbalt. Kommunikationen mellan personalen och pojkarna bestod mest av 

kommandon. Kårelands analyser av grispojken Benny visar också att de vuxna som han mötte i 

boken både var ovänliga, avvisande och korta i sina samtal (Kåreland & Lindh-Munther, 2005:114). 

Detta kan vi även relatera till hur Barbro Palm bemöter Lasse och Maja. Till skillnad från Kårelands 
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studier gör hon ingen skillnad i sitt sätt att vara eller tala beroende på det kön hon talar med. Hon 

ger kommandon åt båda när hon säger ”Följ mig!” och är väldigt kort i sitt samtal med de två 

detektiverna. 

 

Elwin-Noak och Thomasson redogör för ett könsmaktssystem. Detta innebär att samhället är ett 

patriarkalt system som sätter in människor i en ordning utifrån vilket kön man har. Högst upp i detta 

system har männen fått sin plats. Mannen är normen och därmed också den som är överordnad. 

Kvinnorna kommer på andra plats och är den grupp som är underordnad 

(Elwin-Noak & Thomasson, 2003:36). 

 

Rönnberg skriver också om ett tredje kön, nämligen barnen som är placerade på tredje plats i detta 

patriarkala system. Barnen är underordnade både männen och kvinnorna och ses även som mindre 

värda, mindre kunniga och mer påverkbara (Rönnberg, 2006:26). Detta kan också relateras till 

Barbro Palms bemötande ”Två barnungar! Pyttsan! Ge mig en anledning till att jag ska ödsla min 

dyrbara tid på er” (Widmark, 2004:26). Här framkommer det tydligt att hon ser dem som mindre 

kunniga på grund av att de är barn, men samtidigt att de är mindre värda än de vuxna eftersom hon 

inte kan tänka sig att ödsla sin dyrbara tid på att förklara det som hänt för Lasse och Maja som är 

barn men däremot har hon gott om tid när hon pratar med polismästaren som är vuxen. 

 

Ett annat exempel har vi i Saffransmysteriet då butikschefen föser ut Lasse och Maja från butiken. 

När han märker att alla påsar med saffran är borta och att Lasse och Maja är kvar i butiken säger 

han kort att butiken har stängt. När Lasse och Maja försöker med att tala om att de är detektiver 

säger han att han vet det men att han har saker han måste reda ut med sin personal. Sedan föser han 

ut de två detektiverna genom ytterdörren. Lasse och Maja beslutar sig i denna bok att lösa fallet på 

egen hand utan att butikschefen ber dem om hjälp. Även i denna bok kan vi se att den vuxna 

personen är kort i sitt samtal med barnen och han visar även tydligt att han inte tar dessa två barn på 

allvar utan bara förser ut dem från butiken som om han är upptagen med något annat. Kan detta 

bero på att de är barn? Skulle han kunna uppföra sig på samma sätt mot två vuxna? Svaren på dessa 

frågor är enkla. Butikschefen underskattar barnen och föser ut dem från butiken utan att det får 

några konsekvenser, men däremot skulle han absolut inte kunna uppföra sig på samma sätt om 

Lasse och Maja var vuxna personer. Detta på grund av att vuxna känner att de har makt över barn 

och inte över andra vuxna. 
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I Biblioteksmysteriet stöter vi på polismästaren som testar alla tänkbara sätt för att försöka få ut en 

larmad bok genom larmbågarna utan att det ska börja tjuta. Varje gång påpekar han att han nu har 

listat ut det men det visar sig vara fel gissning efter varje försök. Senare i boken är det Maja som 

kommer på svaret. Att vara den person som vet och bestämmer kan förknippas med att ta en vuxens 

roll enligt Österlund (Österlund, 2008:102). Öhrn har i sina studier kommit fram till att de vuxna på 

något sätt måste befinna sig i överläge i relation till barnen i barnlitteratur för att markera att det är 

dem som har makten. Detta gör de genom att kunna saker barnen inte kan (Öhrn, 2008:144). 

 

Detta kan vi relatera till polismästaren då han testar alla möjliga sätt för att komma på hur 

brottslingen lyckats få ut böckerna utan att larmet börjar gå. Han vill vara den som hittar svaret och 

på så sätt även visa att han är den kunniga och smarta. Men hur många försök han än gör, är det i 

slutet av boken Maja som lyckas komma på svaret utan att testa sig fram. Utifrån det Öhrn och 

Österlund hävdar, kan vi då påstå att vuxna inte alltid är smartare än barn. Maja har i denna 

situation visat att hon är den som vet och är smartare än den vuxne. Rönnberg belyser även att barn 

är ett kontrastbegrepp till vuxna, det är som motsatser till varandra precis som kvinnor och män är 

det. Erfarenhet, kunnande, oberoende och självständighet är något som är liktydligt med vuxenhet 

(Rönnberg, 2006:18). Om vi utgår ifrån att barn är motsatsen till vuxna så blir egenskaper som 

kännetecknar barn oerfarna, okunniga och beroende. 

 

I böckerna om LasseMajas detektivbyrå kan vi se att dessa kännetecken inte alltid är korrekta. I 

början underskattas barnen på grund av att de vuxna har skapat en bild av barn som okunniga, 

oerfarna och beroende. Lasse och Maja bevisar däremot i bok efter bok vad dem är kapabla till då 

det är dem som löser fallen och inte de vuxna. I dessa böcker framkommer det att barnen är 

smartare än de vuxna och ser samband och detaljer som de vuxna inte ens tänker på. Efter att ha 

analyserat relationen mellan barnen och de vuxna i böckerna har jag uppmärksammat att man inte 

ger barnen en chans att visa att de kan hjälpa till från allra första början. Man ser en tydlig skillnad 

på vuxnas bemötande före och efter att de löst fallen. Från början tar man inte barnen på allvar och 

vill inte blanda in dem men när Lasse och Maja i slutet löser fallen så blir det bemötta på ett helt 

annat sätt och får till exempel alltid komma in gratis på museet. De får helt enkelt vuxenpoäng och 

får beröm samt möts med respekt. 
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Rönnberg poängterade några termer som ofta brukar karaktärisera barn vilka var: oerfarna, sårbara, 

segregerande från vuxna miljöer, beskydd och beroende. Hon hävdade att dessa termer var ganska 

negativa och trycker på att barn ”saknar” något som de behöver ”få” av de vuxna 

(Rönnberg, 2006:18). Utifrån mina analyser av böckerna om LasseMajas detektivbyrå kan jag säga 

att det verkar vara de vuxna som är beroende av dessa små detektiver för att få sina fall lösta. Man 

kan till och med säga att det är de vuxna som ”saknar” något som de behöver ”få” av barnen, 

nämligen klokhet. Dessa böcker visar att det är barnen som är smartare än de vuxna eftersom det är 

de och inte de vuxna som löser alla mysterium. Barnen framstår som smarta medan de vuxna 

framställs som dumma. Att barn är smartare än vad man tror är inte någon nyhet. Både på förskolan 

och i skolan ser vi att barnen har en massa olika svar på frågor, svar som vi vuxna inte skulle kunna 

komma på. Vi vuxna ser saker och ting i block. Utifrån våra erfarenheter så ser vi nästan bara vitt 

och svart men barnen ser även de gråa. Det är alltså viktigt att ge barnen tid och lyssna på vad de 

har att säga för oftast så har det kloka idéer inom sig. 
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8. Slutsats och sammanfattning 
Min studie resulterar sig i att könsrollerna i böckerna om LasseMajas detektivbyrå är väldigt 

könsstereotypa. Syftet med denna uppsats var att undersöka och analysera hur vuxenvärlden 

framställs i böckerna om LasseMajas detektivbyrå ur ett genusperspektiv. Frågeställningarna jag 

använde mig av till min analys var bland annat angående utseende, egenskaper, yrken och 

aktiviteter samt relationen mellan barn och vuxna. 

 

Karlsson har i sitt examensarbete kommit fram till att alla könsroller i böckerna om LasseMajas 

detektivbyrå är väldigt könsstereotypa. Jehander och Odelberg har däremot kommit fram till att det 

inte finns någon skillnad i personliga egenskaper mellan Lasse och Maja, barnen i böckerna. 

Egenskaperna för de vuxna, birollerna, framställs som tydligt könsstereotypa. Eftersom mitt syfte 

med min undersökning var att undersöka vuxenvärlden som framställs i böckerna om LasseMajas 

detektivbyrå kan jag inte uttala mig någonting om Lasse och Maja, alltså barnen men jag kan efter 

detta examensarbete hålla med dessa personer om att birollerna, vuxenvärlden framställs 

könsstereotypt. 

 

Som jag nämnt tidigare är Martin Widmark den mest utlånade författaren på folk- och 

skolbiblioteken i Sverige. Han är en av de författare som har gjort störst genomslag bland barnen 

och som eventuellt påverkar barnen mest. Om det nu är så att dessa böcker påverkar barnen markant 

kan man diskutera hur lämpligt det är att barnen läser dessa böcker där könsrollerna är väldigt 

stereotypa. 

 

I skolans läroplan framgår det tydligt att skolan har ett ansvar att motverka traditionella 

könsmönster. Det är därför viktigt att jag som blivande lärare är medveten om vad som framställs i 

böckerna barnen läser för att på så sätt kunna arbeta men dessa frågor. Böckernas skildring av 

vuxenvärlden är problematiska ur pedagogens perspektiv, eftersom den bekräftar det som både 

pedagoger och lärare ska motverka i sina yrken, nämligen traditionella könsmönster. När man tittar 

utifrån detta perspektiv kan man säga att böckerna inte är att rekommendera. Men detta innebär 

dock inte att det inte ska läsas eftersom de är så populära och bidrar till att barn lär sig läsa. 
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Som jag tidigare nämnt gillar många barn att läsa deckare, speciellt böcker där huvudpersonerna har 

samma kön som de själva. Därför väljer många författare att ha både en flicka och en pojke som 

huvudpersoner i sina böcker för att barnen ska kunna känna igen sig med bokens karaktärer som jag 

även nämnde i min tidigare forskning. Mysterieböcker är böcker som har mycket spänning i sig och 

fängslar sina läsare redan från första sidan. Eftersom barnen då vill veta hur boken slutar fortsätter 

de att läsa blad efter blad. Vi kan helt enkelt säga att barnen får ett ökat intresse för läsning om de 

får läsa böcker de själva gillar. I och med att de läser får de mer flyt på sin läsning men samtidigt 

också en bättre läsförståelse och ett bredare ordförråd. Det är därför inte en bra idé att förbjuda 

dessa böcker i skolan utan att istället försöka jobba med dem på ett effektivt sätt. Detta kan man 

exempelvis göra genom boksamtal då man tillsammans med barnen diskuterar böckerna olika 

synvinklar. På så sätt kan man prata om och göra barnen medvetna om de olika könsrollerna. 

 

Resultatet i Kåreland och Lindh-Munthers undersökningar tyder på att böcker visar barnen hur de 

ska vara och uppträda som flickor och pojkar men även vad de kan bli och göra som vuxna. Utifrån 

detta kan vi då understryka att det är väldigt viktigt att vara medveten om hur flickor/kvinnor och 

pojkar/män gestaltas i barnlitteraturen, eftersom böckerna som barnen läser påverkar dem. Eftersom 

böckerna om LasseMajas detektivbyrå är så pass populära bland barnen och samtidigt framställer 

väldigt könsstereotypa könsroller är det viktigt att som lärare på något sätt bearbeta innehållet i 

böckerna tillsammans med barnen. Eftersom huvudpersonerna i dessa böcker är både en flicka och 

pojke kan det också vara en anledning till varför just dessa böcker har en så bred läsarkrets. 

 

Det kan finnas saker i en bok som bara barn tycker är roligt, det kan också med fördel finnas sånt 

som både barn och vuxna tycker är roligt, men det får i en barnbok absolut inte finnas nånting som 

bara vuxna tycker är roligt, för det är oförskämt mot barnet – som ska läsa boken. 

       

      Astrid Lindgren. 
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