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Abstract 

 

The aim of this paper is to analyze how gender is expressed and created through four popular 

fictive children's books. The characters in the books are analyzed from a gender perspective. 

A central point of departure is the theory about how males and females are separated by being 

given different characteristics and how this distinction creates gender. The paper also analyzes 

the narrative form of the different books, whether this form is expressed in a masculine or 

feminine matter. The risk with such stereotype characteristics for male and female characters 

is that children might be influenced by them, forcing them into certain gender positions, 

which might prevent them from forming their own unique identity. The method for the paper 

is a qualitative text analysis. 

The analyzes and results show that stereotype gender is expressed and reproduced through the 

different characters in the books. Some characters problematize these stereotype genders by 

showing both feminine as well as masculine characteristics. My thesis is that this expression 

of both masculine and feminine characteristics is the ultimate problematization of stereotype 

gender. The four books also contain similar narrative forms where they are all told in a 

masculine way by being very structured and explicit through parts such as beginning, middle 

and ending. 

Keywords: gender, gender structure, narrative form, children's literature, literature analysis 
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Sammanfattning 

 

Syftet med denna uppsats är att analysera hur genus uttrycks och skapas genom fyra populära 

barnböcker. Böckernas karaktärer analyseras från ett genusperspektiv. En central 

utgångspunkt är teorin om hur män och kvinnor hålls isär genom att tilldelas olika 

karaktärsdrag och hur denna uppdelning skapar genus. Uppsatsen analyserar även de fyra 

böckernas berättelseform, huruvida denna är uttryckt på ett maskulint eller feminint sätt. 

Risken med dessa stereotypa karaktärsdrag för män och kvinnor är att barnen kan bli 

påverkade av dem, vilket tvingar in dem i specifika genuspositioner. Detta kan hindra dem 

från att utveckla sina egna unika identiteter. Uppsatsens metod är en kvalitativ textanalys. 

Analyserna och resultaten visar att stereotypa genus uttrycks och återskapas genom böckernas 

olika karaktärer. Vissa karaktärer problematiserar dessa stereotypa genus genom att visa upp 

såväl feminina som maskulina drag. Min tes är att dessa uttryck av både maskulina och 

feminina drag är den ultimata problematiseringen av stereotypa genus. De fyra böckerna följer 

även en liknande berättelseform, där samtliga berättas på ett maskulint sätt genom att vara 

väldigt strukturerade och tydliga med delar som början, mitt och slut. 

Nyckelord: genus, genussystem, berättelseform, barnlitteratur, litteraturanalys 
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Förord 

 

Jag  vill i detta begynnande skede av denna text rikta några väl valda tack till en rad personer 

som gjort detta arbete möjligt genom såväl hjälp som mentalt stöd under arbetets gång.  

Ett första och största tack vill jag rikta till Gunnel som funnits där som mentalt stöd vid alla 

delar av arbetet, vid såväl mot- som framgångar. Vidare riktar jag ett tack till mina nära och 

kära som fått stå ut med min stress och som hjälpt till med korrekturläsning samt 

kommentarer på texten allt under arbetets gång.  

 

Bro, november 2013 

Patrik Karlsson  
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1. Inledning 

 

Man eller kvinna, han eller hon, dessa är ständigt återkommande ord i det vardagliga livet. Att 

genus och diskussioner om manligt respektive kvinnligt står på agendan i dagens samhälle 

aktualiseras bland annat genom olika tidningar eller annan media. Lundgren och Sörensdotter 

menar att media kan anses vara ett av de största områdena där föreställningar om kön och 

sexualitet produceras och reproduceras (2004 s. 91). Där media i detta sammanhang ses som 

olika kommunikativa källor, det kan avse allt ifrån film och TV till böcker och tidningar 

(Kåreland 2005, s. 13). 

Skolvärlden är inget undantag utan snarare i allra högsta grad ett aktuellt forum kring 

diskussioner om genus och manligt respektive kvinnligt. Genus ses i detta avseende som 

något socialt och kulturellt skapat, snarare än att beskriva det biologiska könet (Gemzöe 2012, 

s. 80). I skrivande stund behandlar en artikel i Lärarnas tidning exempelvis hur kvinnliga 

skönhetsideal sökt sig ner bland elever på mellanstadiet (Lindgren 2013). Det kanske till och 

med går att påstå att skolvärlden är ett av de största områden där genus kommer till uttryck 

och ter sig problematiskt då det rör sig om personer som ännu inte fullt utvecklat sin identitet. 

Å ena sidan finns en medveten diskussion om genus likt den ur artikeln ovan, å andra sidan 

reproduceras genus implicit genom olika media. 

I läroplanen för grundskolan fastställs att berättande texter och skönlitterära författare ska 

vara ett centralt innehåll för årskurs ett till tre inom svenskundervisningen (Skolverket 2011, 

s. 223). Barn förväntas med andra ord läsa olika skönlitterära böcker i ämnet svenska. Men 

vad kan tänkas möta barnen då de läser populära böcker avsedda för sin åldersgrupp? Möts de 

av ett strikt och stereotypt sätt att vara flicka eller pojke på? Ger dessa beskrivningar dem en 

chans att utveckla en egen identitet eller låser det dem i en specifik accepterad och förbestämd 

roll i samhället? Det är med dessa tankar jag intresserar mig för ämnet. 

Denna studie ämnar undersöka ovanstående tankar genom att i tolkande anda se hur genus 

skapas i böckerna: Megakillen i dubbeltrubbel, Kalle Skavank - Ugglor i Bagarmossen, 

Simborgarmysteriet och Kalaskatastrofen. Studien avser att ge en bild av och förståelse för 

hur genus implicit kan skapas och återskapas genom barnlitteratur. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet är att undersöka hur genus kommer till uttryck, skapas och återskapas genom fyra 

skönlitterära barnböcker. Detta kommer att undersökas genom följande frågor: 

 Hur framställs manligt respektive kvinnligt i böckerna? 

 Följer böckerna en stereotypt maskulin eller feminin berättelseform? Hur visar sig 

detta? 

2. Litteraturgenomgång 

 

Detta avsnitt behandlar den tidigare forskning som utförts på området genom att introducera 

genusteori samt tidigare undersökningar av hur genus kan uttrycka sig i och vid arbetet med 

skönlitteratur. Avsnittet avslutas med att introducera den teori som är aktuell för denna 

undersöknings analys. 

Avsnittets delar är relevanta för studien genom att med hjälp av den tidigare forskningen 

precisera studiens frågor samt att med den teoretiska bakgrunden visa hur materialet ska 

analyseras. 

2.1 Genusteori 

 

I denna studie är två delar av genusteori aktuella. Först ges en introduktion om begreppet 

genus samt hur det skiljer sig från termen kön. Vidare förklaras begreppet genussystem och 

vad detta innefattar. 

2.1.1 Kön och genus 

 

Arvastson och Ehn, båda professorer i etnologi, gör en liknelse mellan begreppen kön och 

genus. De beskriver begreppet genus som ett alternativt uttryck för kön, vilket ämnar beteckna 

rådande sätt att skapa och upprätthålla skillnader mellan kvinnor och män (2007, s. 152). 

Denna liknelse mellan orden kön och genus är ett återkommande tema i diskussionen om 

genus och kan ses som problematisk. 

Judith Butler, professor i retorik och jämförande litteraturvetenskap, tar avstånd ifrån 

begreppet kön. Hon menar att liknande formuleringar för tillbaka tankarna till påstådda 

biologiska skillnader mellan män och kvinnor (Roserberg i Butler 2006, s. 11). Butler ser 
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genus som ett sorts ständigt upprepat görande, en oupphörlig aktivitet vilket utövas som social 

och kulturell praktik. Hon anser dock inte att detta sker mekaniskt eller automatiskt, utan att 

det snarare är en praktik av improvisationer inom en arena av tvång (2006, s. 23). Kritik har 

yttrats mot detta genustänk då det anses ha ett bristande förhållningssätt till kroppen, och 

snarare enbart fokuserar på det sociala (Roserberg i Butler 2006, s. 11). 

Yvonne Hirdman, professor vid Arbetslivsinstitutet och Historiska institutionen vid 

Stockholms universitet, närmar sig området genom att belysa begreppet könsroller, vilket var 

ett aktuellt begrepp inom diskussionen innan genus infördes. Hon förklarar hur begreppet gick 

att dela upp i dess beståndsdelar kön och roll. I utvecklad form går dessa två beståndsdelar att 

se som biologiskt kön och socialt konstruerat kön. Vidare att det med en sådan formulering 

helt oproblematiskt går att skilja dessa två beståndsdelar åt. Hon anser att social och kulturell 

påverkan är betydligt mer komplicerat än att kunna talas om på det viset, att formuleringar 

som könsroll och könsskillnader ges en diffus innebörd som pendlar mellan å ena sidan det 

biologiska könet å andra sidan det formade (Hirdman 2001, s. 12-16). 

Ordet kön blir problematiskt när det i vetenskapliga sammanhang används synonymt med 

genus, då ordet kön i sig redan har en innebörd och en lång historia bakom sig. Användandet 

av ordet riskerar cementera betydelsen av kön som det biologiska könet. Hirdman anser att 

ordet genus snarare ger ett sorts avstånd till det laddade ordet kön genom vilket det går att se 

hur det talas eller talats om just kön. Hon förnekar dock inte det biologiska könet som en 

aktör vid skapandet av genus, utan menar att vi är biologiska kroppar som är genompräglade 

av kultur och sociala faktorer, men att det helt enkelt inte går att delas upp som två skilda 

aspekter när man talar om genus. Detta framställs som en kritik mot ett postmodernt tänkande 

där hon menar att man har svårt att förstå att vi är fysiska kroppar samtidigt som vi är 

präglade av kulturella och sociala faktorer. Vidare anser Hirdman att genus inte enbart är 

bundet till dessa kroppar, utan att det är något som genomsyrar världen i större allmänhet, i 

alla dess delar. Begrepp som manligt och kvinnligt har blivit abstraktioner som går att 

beskriva allt ifrån exempelvis politik till arbete (Hirdman 2001, s. 14-16).  

Skillnaden mellan Hirdman och Butler är att den senare anser att genus inte existerar bortom 

de handlingar vi dagligen utför, att en person såvida kan undvika att göra genus. Som ovan 

nämnt har en kritik riktats mot detta genom en bristande förståelse av och förhållningssätt till 

kroppen. 
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2.1.2 Genussystem 

 

Hirdman talar om genussystem som ett slags mönster och liknar det vid en social bottensats 

av hierarki och isärhållning. Hon menar att dessa två beståndsdelar är fast förankrade i den 

mänskliga kulturen och att de blivit självklarheter, att det är den stabila grund som genus vilar 

på (Hirdman 2001, s. 75). 

Hirdman anser att det finns en hierarki mellan könen, där kvinnan framställs som en sämre 

upplaga av mannen. Att just mannen, eller snarare idealmannen, är måttet för den sanna 

människan och att kvinnan ställs i kontrast till och jämförs mot denna (2001 s. 32ff, 59ff). 

Hon menar vidare att kvinnans underordning förstärks då den skrivna historien är skapad av 

män, för män (2001, s. 70). Kvinnan skapas genom mäns ögon (2001, s. 46), med 

idealmannen som måttstock. 

Hirdman ser isärhållande likt ett mönster som föser in oss i antingen en manlig eller kvinnlig 

fålla. Hon anser att detta mönster vilar på en grund av olika teorier och praktiker om skillnad 

mellan könen, där detta är ett uttryck för genus. Hon anser att man gör skillnad där någon 

skillnad inte finns. (2007, s. 10). Vid isärhållandet går även att se mönster av hierarkier 

genom att exempelvis manliga aktiviteterna värderas högre än de kvinnliga. En kvinna som 

gör något manligt är duktig, medan en man som gör något kvinnligt är skamlig (Hirdman 

2001, s.65-70). 

2.2 Genus i barnlitteratur 

 

En ingående forskning om genus i relation till barnlitteratur har framförts i antologin Modig 

eller stark - eller ligga lågt. Under redaktörskap av Lena Kåreland, professor i svenska, 

framförs ett flertal olika undersökningar av barnlitteratur. I antologin presenteras och 

analyseras litteratur från förskolan upp till grundskolans senare år. I undersökningarna har 

man valt att inte enbart undersöka själva innehållet i böckerna utan även aspekter av dessa 

böckers läsare samt hur arbetet med litteratur rent konkret fungerar i förskolan och 

grundskolan. Antologin går in på läsvanor mellan de olika könen såväl som val av böcker där 

de exempelvis såg att pojkar i lågstadiet i stor grad enbart läser böcker om det egna könet till 

skillnad mot flickor som i större grad läser böcker med såväl manliga som kvinnliga 

karaktärer. Även pedagogens roll har problematiserats i förhållande till hur man kan behandla 

kön i barnböcker, hur aspekter som skapande och lust i många fall värderas högre än 

reflektionen kring olika sociala skillnader. Sammanfattningsvis menar författarna att man i 
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alla led av förskolan och grundskolan kan se exempel på könsrollstänkande såväl som 

överskridande av olika könsnormer men att det råder en allmän brist på reflektion och 

resonemang runt detta både från elevers som pedagogers håll. Det aktiva arbete om genus i 

barnlitteratur kan med andra ord utvecklas djupare (Lena Kåreland 2005). 

Gunilla Molloy, Fil. Dr. i svenska med didaktiskt inriktning samt verskam lärarutbildare, har i 

sin avhandling Läraren Litteraturen Eleven studerat läsning av skönlitteratur på högstadiet. I 

studien har bland annat en genusaspekt belysts genom hur de intervjuade informanterna 

förhåller sig till olika karaktärers uttryck för kön och genus. Fokus har legat på just detta möte 

mellan läsaren och det skrivna ordet och på vilket sätt detta bidragit till informantens 

upplevelse av boken. Hon menar att många av informanterna upplevt de karaktärer som bryter 

mot olika könsnormer som overkliga och orimliga. Molloy anser att det inte spelar någon roll 

om man läser litteratur som speglar exempelvis starka flickor om eleverna inte upplever dessa 

karaktärer som rimliga eller trovärdiga. Hon menar att det bör ges chans att reflektera och 

diskutera om dessa olika könsbundna uttryck som kan förmedlas genom skönlitteratur. 

Molloy har även belyst hur den egna könstillhörigheten kan spela roll för motivationen till att 

läsa, där hon exempelvis menar att det bland killar kan anses som omanligt att läsa (Molloy 

2002, s.320ff). 

Maria Nikolajeva, professor i litteraturvetenskap och barnlitteratur, har i sin bok Barnbokens 

byggklossar analyserat diverse barnlitteratur bland annat med fokus på genus. Hon menar att 

under 1960- och 70-talets inriktning mot en sociohistorisk syn på litteratur väcktes intresset 

och frågan om kön och genus i barnlitteratur. I sin studie ger hon korta och övergripande 

exempel på hur karaktärerna håller sig innanför eller utanför olika könsramar, om de bryter 

mot normer eller agerar inom dessa. Karaktärerna hon använder som exempel i texten skiftar 

allt ifrån Astrid Lindgrens sagovärld till mer modern barnlitteratur som Harry Potter. Några 

exempel är Emil i Lönneberga som beskrivs genom stereotypt maskulina drag som 

äventyrlighet och busighet samt Hermione från Harry Potter som beskrivs likt en stark och 

oberoende flicka vilket enbart tillåts vara framstående inom de stereotypa och traditionellt 

kvinnliga områdena (Nikolajeva 2004, s.129ff). 

Under redaktörskap av Maria Andersson och Elina Druker går det i antologin 

Barnlitteraturanalyser att läsa om en rad olika forskares analyser av barnlitteratur. Antologins 

fokus ligger på litteratur från det sena 1900-talet där karaktärer som Gittan, Alfons och 

Mumintrollen bland annat undersökts. I de olika texterna ser vi exempel på analyser baserade 
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på genus, där exempelvis Gittan framställs som en sorts anti-genus i motsats till Alfons som 

inte vill erkänna för de tuffa killarna att han leker med en tjej. I antologin läggs även en viss 

fokus på att undersöka de bilder som följer till texten, vilken betydelse exempelvis 

färgsättning kan ha för olika stereotypa uttryck av genus (Andersson & Druker 2008). 

Dessa studier har främst fokuserat på mötet med litteraturen. De har bidragit till 

frågeställningen och valet av ett unikt material för denna studie, där jag valt ut böcker som ej 

behandlats i dessa texter. De har även bidragit med att precisera urvalet genom att forskning 

ur ett genusperspektiv i mindre utsträckning gjorts på böcker avsedda för lågstadiet. 

2.3 Teori 

 

Studien utgår ifrån att genus uttrycks och återskapas genom det skrivna ordet. Där genus ses 

som skapat genom social och kulturell påverkan, men där detta sker genom skilda biologiska 

kroppar. Ett sätt att belysa hur genus kan uttryckas genom det skrivna ordet är att se till de 

beskrivningar som ges kring de olika karaktärerna i böckerna. Studiens analys börjar vid de 

två skilda könen för att sedan undersöka vilka olika stereotypa drag dessa förmedlar. Där 

dessa drag anses som socialt och kulturellt formade. 

I studien används Maria Nikolajevas teori för hur genus stereotypt kan uttrycka sig i 

barnlitteratur. Hon har skissat upp ett motsatsschema
1
 för vilka olika attribut som kan 

förknippas med de olika könstillhörigheterna i barnböcker, vilket ser ut som följer: 

  

                                                 
1
 Figur tagen från Nikolajeva (2004), s. 129. 
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Män/pojkar Kvinnor/flickor 

starka vackra 

våldsamma agressionshämmade 

känslokalla, hårda emotionella, milda 

aggressiva lydiga 

tävlande självuppoffrande 

rovgiriga omtänksamma, omsorgsfulla 

skyddande sårbara 

självständiga beroende 

aktiva passiva 

analyserande syntetiserande 

tänker kvantitativt tänker kvalitativt 

rationella intuitiva 

och så vidare  

 

I detta motsatsschema ser vi klara likheter med Hirdmans teori om genussystemet genom den 

isärhållande principen (se ovan, s. 8). Nikolajeva menar även att dessa manliga normer och 

attribut är underförstått överlägsna de kvinnliga (2004, s. 130). Genom detta ses ännu en 

likhet med Hirdmans genussystem då det talar för en hierarki mellan könen. Vidare förklarar 

Nikolajeva att flickor som sträcker sig utanför den egna normen ofta tvingas tillbaka till de 

stereotypt kvinnliga dragen, och att de såvida krymper genom berättelsens gång (a.a.), vilket 

återigen går att se som ett uttryck för en hierarki mellan könen då de krymper till de feminina 

dragen. 

Nikolajeva menar själv att detta motsatsschema för kvinnliga och manliga attribut kan 

upplevas som väldigt abstrakt men att det ändå kan fungera som en ram samt underlätta vid 

sökandet av hur stereotypa drag skildras i barnlitteratur. Vidare förklarar hon hur dessa 

attribut ej heller följs av alla kvinnliga och manliga karaktärer, men att listan kan fungera likt 

en grund för en analys (Nikolajeva 2004, s. 130). 

En intressant tanke i Nikolajevas text är frågan om av vilken art berättelseformen är. Med 

detta avser hon hur det går att urskilja en stereotypt maskulin eller feminin berättelseform, där 

exempelvis en flicka som beskrivs ur ett maskulint handlingsförlopp inte bryter mot något 

sorts mönster utan snarare följer den maskulina normen. Vid dessa fall menar hon att 

huvudpersonen lika väl kunnat byta kön, eftersom könet inte har någon avgörande roll för 
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berättelsen då denna redan följer en maskulin form. Som exempel tar Nikolajeva upp den 

klassiska hjältesagan som en typiskt maskulint formad berättelseform genom att vara konkret 

och målinriktad. Denna typ av berättelse känns även igen genom sin tydliga struktur av 

början, mitt och slut. Vidare beskriver Nikolajeva att feminina berättelseformer är svårare att 

skönja eftersom de inte är lika markanta och rigida som de maskulina. Ett exempel på en 

feminin berättelseform är om en karaktär lever i närhet till naturen (Nikolajeva 2004, s. 

131ff). Likheter går att se med Hirdmans teori om hur föreställningar om manligt och 

kvinnligt blivit abstraktioner (se ovan s. 7). Berättelsen förmedlas efter ett föreställt manligt 

eller kvinnligt mönster. Fokus ligger inte vid denna del på att karaktärer inom berättelsen ger 

olika uttryck för genus, utan att dess berättelseform i sig formuleras på ett stereotypt 

maskulint eller feminint sätt. Berättelseformen är med andra ord inte i sig maskulin eller 

feminin, utan den är framställd stereotypt maskulin eller feminin. Med detta menas att själva 

sättet som berättelsen är formad återspeglar genus genom att berättelseformen ger uttryck för 

olika drag som är att förknippa med manligt respektive kvinnligt. Där det strikta och 

målinriktade vid den  manliga berättelseformen exempelvis är drag som förknippas med, och  

framställs som manliga. Denna teori är inte något vidare utvecklad då det exempelvis är svårt 

att definiera vad som skulle kunna uttrycka en feminin berättelseform. Teorin är intressant att 

testa mot denna studies material men läsaren bör ha i åtanke att den inte är något vidare 

utvecklad. 

Denna studie utgår ifrån dessa teoretiska grunder om hur kön och genus kan undersökas i 

barnböcker där de valda böckernas olika karaktärer analyseras efter det ovan nämnda schemat 

för manliga och kvinnliga attribut. Dessa attribut ses som socialt skapade för att befästa 

karaktärernas könstillhörigheter. Nikolajevas teori om det maskulint eller feminint formade 

berättelseformen kommer även användas för att se på vilket sätt de olika böckerna följer en 

stereotypt feminin eller maskulin form. 

3. Metod och vetenskapsteoretisk ansats 

 

Studien är kvalitativ. Ett kvalitativt förhållningssätt karaktäriseras av att studien avser att 

skapa en viss förståelse av något, vilket ämnar bidra med en djupare kunskap om 

forskningsämnet. Denna djupare kunskap innebär att den kvalitativa studien avser att 

upptäcka företeelser, att tolka och förstå innebörden av olika livsvärldar (Patel & Davidson 

2011, s. 14, 105). 
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Då denna studie undersöker hur genus skapas i fyra barnböcker behövs en analysmetod där 

såväl texten som det som omger denna är av intresse. Men det menas att det är svårt att se hur 

kön skapas i en text utan att ha en yttre mall för hur detta kan komma till uttryck. Därav 

analyseras texten utifrån Nikolajevas lista i första led snarare än att först se hur kön skapas i 

texten skiljt från en bakomliggande teori. 

Denna metod behöver även vara applicerbar på kortare texter där beskrivningarna av 

böckernas olika karaktärer kan vara mindre omfattande. Här menas att det kan vara svårt att 

se olika könsmönster mellan karaktärerna inom samma bok i det sidomfång som böcker för 

lågstadiet har. Valet av metod föll utifrån dessa kriterier på kvalitativ textanalys, vilket följer 

ett hermeneutiskt förhållningssätt till text. 

3.1 Kvalitativ textanalys 

 

Textanalys inom det samhällsvetenskapliga fältet handlar om att läsa och analysera skrivna 

texter och hur dessa kan förmedla olika problem, samhällsfenomen eller övergripande 

samhälleliga strukturer (Widén 2009, s. 136f).  

Widén menar att vid en kvalitativ textanalys behöver en text betraktas som uppbyggd av olika 

dimensioner, där man i analysen väljer att fokusera på en eller flera av dessa. Den första 

dimensionen avser att analysera upphovsmannen till det studerade materialet och vilken 

innebörd som denne själv tillskrivit texten. I den andra dimensionen är det själva textens form 

och innehåll som analyseras. Analysen utgår då snarare från textens språkliga och 

innehållsmässiga delar där exempelvis grammatiska variationer kan vara ett intresseområde. 

Den tredje dimensionens fokus ligger på att analysera relationen mellan texten och ett 

sammanhang utanför denna, exempelvis hur den förhåller sig till samhället. En text kan 

utifrån den tredje dimensionen tänkas säga något om det samhälle och den kultur i vilket 

texten skapades och avser då att exempelvis bidra med en förståelse av detta samhälles 

kulturella värderingar. Dessa är de tre huvudsakliga dimensionerna som forskaren vid en 

kvalitativ textanalys kan utgå ifrån, men i vissa texter går det även att studera ytterligare en 

dimension. Denna dimension är av en problematiserande karaktär och kan fungera likt ett 

komplement till de övriga tre. Den problematiserande dimensionen har lämpligen något sorts 

teoretisk perspektiv som grund och undersökningen stöds då av frågor förankrade i denna 

grund (Widén 2009, s. 138-144). 
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Denna studie fokuserar på den tredje dimensionen med hjälp av den problematiska 

dimensionen, där ett genusperspektiv står som teoretisk grund. Den första och andra 

dimensionen utelämnas då de ej anses vara relevanta för studiens syfte och frågeställningar. 

Materialet läses till en början övergripande och i sin helhet var på anteckningar förs över 

eventuella tankar eller analyser vilka är att anse som relevanta för studiens syfte. Meningen 

med att utgå ifrån texten i sin helhet är att försöka skapa en övergripande bild av materialet 

och eventuellt se större sammanhang inom de olika böckerna såväl som mellan dem. Denna 

genomläsning fokuserar främst på att se övergripande och överlappande mönster i materialet. 

Nästa steg är att undersöka karaktärerna för att se hur deras genus skapas i texten. Som 

redskap används Nikolajevas lista för att se hur böckernas olika karaktärer förhåller sig till de 

olika stereotypa attributen för kvinnligt respektive manligt. Här krävs en djupare 

genomläsning av materialet för att skönja olika uttryck och egenskaper som går att tolkas 

utifrån de olika attribut som presenteras i schemat. Vid detta steg i bearbetningen är den 

löpande analysen viktig, det vill säga att analyser och anteckningar förs vid läsandets stund. 

Fördelen vid löpande analyser är att dessa kan ge oss idéer om hur vi kan gå vidare i vårt 

arbete samtidigt som de belyser hur det kan vara av vikt att tankar och reflektioner är färska i 

minnet (Patel & Davidson 2011, s. 121). 

Såväl materialet som de förda anteckningarna och analyserna läses upprepade gånger igenom 

i alla led av bearbetningen, dels för att se om analyserna verkar rimliga men även för att 

eventuellt se nya spår i materialet som kanske inte upptäcktes vid tidigare genomläsning. Ehn 

och Klein anser att tiden skapar avstånd till det som en gång skrevs. De menar vidare att 

skrivandets roll skiljer sig ifrån läsandets, att det vid det senare ges utrymme att granska det 

skrivna som om det är producerat av någon annan. Detta bidrar med en bredare bild av det 

undersökta materialet samtidigt som det även ger en chans att se forskaren i det skrivna och 

dennes påverkan bakom orden (Ehn & Klein 2007, s. 39f). En liknande inställning går att se 

hos Hartman. Han anser att man intar ett annat perspektiv vid läsandet genom vilket det går 

testa hållbarheten av sina författade tankar (2003, s. 10). 

Vid den slutgiltiga bearbetningen läses materialet igenom flera gånger för att granska dess 

hållbarhet. Detta ger en så pass välarbetad text som möjligt (Ehn & Klein 2007, s. 121). 
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3.1.1 Reliabilitet och validitet 

 

Vid en textanalys krävs en tolkning av materialet, det går inte att utgå ifrån att denna tolkning 

är helt objektiv. För att stärka validiteten i denna studie underbyggs resultatet och analyserna 

genom att låta läsaren vara delaktig i tolkningsprocessen. Detta genom en väl avvägd balans 

mellan citerande och refererande text, vilket ger läsaren en chans att i viss mån delta i 

tolkningsprocessen för att på så vis bedöma tolkningens trovärdighet (Patel & Davidson 2011, 

s. 108). Detta fokuserar främst på de citat som återges i resultaten och analyserna. Då 

böckerna väldigt flyktigt beskriver de olika uttrycken för karaktärsdrag kan dessa citat 

upplevas som korta, därav kommer olika tolkningsmöjligheter att behandlas för att stärka 

validiteten ytterligare. Tolkningen är även en fråga om reliabilitet där detta vid en textanalys 

kan gälla noggrannheten vid tolkningen och läsningen av sitt material. Hur forskaren än valt 

att tolka sitt material måste textläsningen vara noggrann nog för det syfte studien har 

(Bergström & Boréus 2005, s. 35). 

En viktig term vid frågan om validitet är generalisering, vilket avser hur väl den unika studien 

kan generaliseras till en större grupp (Patel & Davidson 2011, s. 108f). I denna studie kan 

generaliserbarheten anses låg. Med sitt begränsade material kan studien ej ge en 

generaliserbar bild av hur kön skapas i barnböcker eftersom alla barnböcker är unika i sig och 

hur kön behandlas i dessa är helt beroende av vem som står för författandet. 

3.2 Urval 

 

Studien utgår ifrån fyra skönlitterära verk avsedda för barn i grundskolans yngre åldrar vilka 

var populära under år 2013 på ett bibliotek i utkanten av Stockholm. Böckerna har i samråd 

med en bibliotekarie valts ut baserat på hur mycket de hittills har lånats av barn under året. 

Bibliotekariens förslag kan ha påverkats av att syftet för studien beskrevs innan böcker 

föreslogs, med andra ord kan bibliotekarien ha valt ut böcker vilka är intressanta ur ett 

genusperspektiv. 

Urvalet baseras på vissa ställda kriterier. Det första att böckerna i sig ska vara populära bland 

såväl pojkar som flickor i den önskade målgruppen sju till nio år. Det andra kriteriet är att 

böckerna ska rymma ett flertal karaktärer, såväl kvinnliga som manliga. Då studien avser att 

undersöka de språkliga representationerna av genus önskas även böcker som mestadels består 

av text, även om bilder förekommer i böckerna kommer dessa inte analyseras. Detta för att 
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belysa just de språkligt burna uttrycken. Med detta menas inte att bilderna i sig är orelevanta 

för studiens syfte, snarare att de valts bort för att fokusera på texten. 

Det tredje kriteriet är att böckerna ska vara aktuella och populära just nu. Detta då karaktärer 

och böcker ur tidigare undersökningar ej är att anse som vare sig aktuella eller populära för 

den önskade målgruppen. Viss litteratur som tidigare analyserats kan anses ingå i 

undervisningen, men då troligtvis under mer lärarstyrda former. Ett exempel skulle kunna 

vara Astrid Lindgrens böcker. 

Inom böckerna kommer ytterligare urval göras kring de olika uttrycken för genus, där vissa 

kommer sållas bort om de enbart förekommer i några av böckerna. Resultatet avser främst att 

fokusera på likheter och skillnader mellan de olika böckerna. 

3.3 Materialpresentation 

 

Kalaskatastrofen, skriven av Ingelin Angerborn (2012). Boken handlar om tre barn, Vilma, 

Viktor och Viking. De kallar sig Klant och Kompani. Handlingen kretsar kring Vikings 

strävan efter att få komma Meltem, flickan han är kär i, nära. När Vilmas födelsedagsfirande 

ska planeras ser han sin chans att bjuda Meltem. 

Kalle Skavank - Ugglor i Bagarmossen skriven av Petrus Dahlin (2007). Boken ingår i en 

serie av böcker där vi får följa kioskdeckaren Kalle Skavank och hans kusin Dilsa som 

tillsammans löser mystiska fall. I denna del har en värdefull bok under mystiska 

omständigheter blivit stulen från Bagarmossens bibliotek. Kalle Skavank och Dilsa tar sig an 

uppdraget att ta reda på hur det gick till. 

Simborgarmysteriet, skriven av Martin Widmark (2011). Boken ingår i en serie av böcker 

som handlar om Lasse och Maja och deras gemensamma detektivbyrå som åtar sig spännande 

och farliga uppdrag. I denna del har ett brott under oklara omständigheter skett i Vallebys 

simhall samtidigt som det stora julsimmet. LasseMajas detektivbyrå är på plats för att 

undersöka vad som kan ha hänt. 

Megakillen i dubbeltrubbel, skriven av Martin Olczak (2007). Bokens huvudperson Melker 

Johnson är en helt vanlig kille med en hemlighet, han är nämligen en superhjälte. Han är 

ingen mindre än Megakillen. En dag händer något oväntat i Småtorp, Megakillen beter sig 

annorlunda och ställer till oråd i omgivningen. Tidningarna hävdar att Megakillen blivit elak. 
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Hela Småtorp är förvånade och inte minst Melker, han inser att det rör sig om en 

dubbelgångare. 

I böckerna figurerar två karaktärer med namnet Dilsa, en i Kalle Skavank - Ugglor i 

Bagarmossen samt en i Kalaskatastrofen. Läsaren bör vara uppmärksam på vilken bok 

avsnitten gäller när karaktärerna Dilsa behandlas och analyseras. 

4. Resultat och analys 

 

Studien avser att undersöka hur olika uttryck för genus samt manligt respektive kvinnligt 

skapas genom det utvalda materialet. Vidare ämnar studien även att undersöka av vilken art 

berättelseformen är, där denna genom Hirdmans teori kan ses som en abstraktion av manligt 

eller kvinnligt. För att besvara dessa frågor har resultatet och analyserna tematiserats efter 

teman och mönster som de fyra böckerna har gemensamt med varandra. Dessa teman är 

Passiva, beroende flickor och självständiga, aktiva pojkar, Tävlande, bråkiga pojkar och 

aggressionshämmade flickor, Starka pojkar och vackra flickor samt Att tvingas tillbaka till 

den förväntade rollen. 

4.1 Passiva, beroende flickor och självständiga, aktiva pojkar 

 

Dragen passivitet och beroende går att känna igen hos Lillemor i Kalle Skavank - Ugglor i 

Bagarmossen. I ett inledande skede av boken får vi erfara hur Lillemor kommer till Kalle och 

förklarar att hon står inför ett dilemma, en värdefull bok har blivit stulen från hennes 

bibliotek. "Det har hänt nåt fruktansvärt. Och jag vet inte riktigt vad jag ska göra." (s. 12). 

Lillemor berättar detta för Kalle och han erbjuder sig att hjälpa till. I boken ges ingen vidare 

förklaring till varför Lillemor söker upp Kalle annat än att hon vill berätta om sitt dilemma. 

Detta går att tolka som att hon kommer till Kalle för att söka hjälp, att hon inte är förmögen 

att ta itu med problemet på egen hand och såvida är beroende av hjälp ifrån honom. Det går 

även att tolka som att Lillemor sökte upp Kalle som en god vän som hon kan prata med, 

hennes mening var kanske aldrig att söka Kalles hjälp för att lösa sitt dilemma. Kalle tar sig 

an uppdraget och Lillemor blir i resten av boken passiv runt sitt eget dilemma då Kalle tar 

över det aktiva arbetet kring att söka svar på vad som hänt. 

I samma bok går det att tolka fler uttryck för dessa attribut i förhållande till kvinnliga 

karaktärer. I en del beskrivs Lisa, Lillemors jobbarkompis på biblioteket, som en misstänkt. 

Kalle spionerar på henne och ser hur hon blir upphämtad av en person på motorcykel 
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samtidigt som hon ser sig oroligt omkring. "Motivet? Varför hon har gjort det vet vi inte. 

Kanske är det hennes medhjälpare som tvingar henne." (s. 62). I Kalles tankar kan vi se hur 

han reflekterar över tanken att Lisa kanske inte gjort det själv, att det finns någon yttre person 

som tvingat henne till att stjäla boken. Detta går att tolka som att Kalle anser att Lisa inte är 

kapabel att utföra brottet helt på egen hand, utan att hon är beroende av någon annans hjälp. 

Vidare går det att tolka ett uttryck för beroende i slutet av boken då Kalle och Dilsa 

konfronterar förövaren. Strax innan de knackar på hos denne ringer Dilsa, på eget bevåg, sina 

äldre bröder. I boken beskrivs det aldrig som att även Kalle är i behov av denna hjälp, utan 

Dilsa ringer självmant upp och säger: "Hej, det är jag. Jag behöver er hjälp, alla tre." (s. 76). 

Detta tolkas som att det är Dilsa som behöver hjälp av dem, att det är hon som är beroende av 

deras hjälp för att konfrontera förövaren då det är hon som ringer upp och enbart pratar med 

dem ur jagform. Detta går även att tolkas som att Dilsa tar ett aktivt beslut över Kalles huvud, 

att hjälpen avser dem båda men att Kalle inte har något att säga till om.  

I boken ser vi även vid ett tillfälle hur kvinnor förväntas vara i behov av hjälp. När Vasa 

berättar hur Bibi varit tvungen att slänga ut en fullgubbe från sitt café ifrågasätts han. "Hur 

kom det sig att du inte hjälpte henne? frågar Dilsa." (s. 59). Bibi förväntas i situationen med 

andra ord vara beroende av hjälp, även fast Dilsa inte var på plats och såg incidenten med 

egna ögon. Även Vasa tänker på liknande sätt genom att svara Dilsa med: "Det skulle jag nog 

ha gjort ... " (s. 59). Han ger en bortförklaring till varför han inte hjälpte till. 

Något gemensamt för dessa uttryck av beroende i Kalle Skavank - Ugglor i Bagarmossen är 

att det är flickor och kvinnor som är, eller kan tolkas vara, i behov av hjälp eller stöd ifrån 

manliga karaktärer. 

I Megakillen i dubbeltrubbel yttrar sig attributen beroende och passivitet något annorlunda 

och är inte helt bundna till karaktärernas könstillhörighet. I boken går det att se ett ömsesidigt 

beroende mellan dess två huvudkaraktärer, Melker och Molly. Melker är ortens superhjälte, 

Megakillen, och Molly är den som planerar hans hjältedåd. Beroendet uttrycker sig i att 

Melker behöver någon som planerar hans hjältedåd samtidigt som Molly behöver någon som 

utför de hjältedåd hon planerar. Detta går att se som att Molly är aktiv i tanke men passiv i 

handling, och det omvända för Melker. I en del när en tjur släppts lös i Småtorp ser vi hur 

Molly står för tanken bakom Melkers agerande när denne inte vet vad han ska göra. "Gör som 

en tjurfäktare, säger Molly. Vifta med något rött framför tjuren. Då springer den dit du vill." 

(s. 21). Incidenten slutar med att Melker fångar in tjuren på egen hand. Mönstret återkommer 
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vid de flesta hjältedåd i boken förutom vid ett tillfälle då de ska bryta sig in hos Krille, där 

handlar Molly och Melker båda aktiv efter vad hon planerat. Huruvida det rör sig om ett 

beroende de två karaktärerna emellan går dock att diskutera, deras relation går även att tolka 

som att de gör något tillsammans utan att direkt vara beroende av varandra. 

En liknande relation går att se i Simborgarmysteriet mellan förövaren Racke och hans 

kompanjoner. Racke lurar kvinnor att utföra brott åt honom, vilket går att se som att han är 

beroende av deras hjälp för att kunna stjäla. I slutet av boken går det dock att se formuleringar 

som kan tala emot detta. "Det var en viss Racke Bolinder som genom list och ivrigt flirtande 

har lurat kassörskan Ellen Asp att stjäla för hans räkning." (s. 91). I denna mening tycks 

Racke mer använda Ellen som ett redskap för att göra jobbet åt honom, det visar sig vidare att 

han gjort samma sak med flera andra kvinnor. "... och funnit att Racke Bolinder i många år 

har åkt runt och lurat kärlekskranka kvinnor att stjäla åt honom." (s. 91). Denna rad tolkas 

som att dessa kvinnor visat ett sorts beroende gentemot Racke då de är så kära i honom att de 

är benägna att utföra brott för hans räkning. Att Racke gjort samma sak med ett flertal kvinnor 

går att tolka som att han inte har något vidare beroende av dessa kvinnor i sig, utan enbart 

använder dem som ett redskap för att utföra sina brott. 

I Kalaskatastrofen går det att erfara hur Vilma i viss mån är beroende av Viking och Viktor. 

Detta uttrycker sig främst då de ska planera hennes kalas där hon tar hjälp av de två andra. 

Det är Vilmas kalas men ändå behöver hon hjälp från de två pojkarna för att planera detta. 

Vid planeringen talas det ur ett vi-perspektiv. Detta visas exempelvis genom kommentarer 

som "Vi bestämde att kalaset skulle bli på fredagen mellan sex och nio och att vi skulle äta 

tacos, läsk och snacks." (s. 23). Detta tolkas som att Vilma behöver deras stöd för att planera 

sitt eget kalas. Hon behöver pojkarna för att planera vitala delar av kalaset, som vilken tårta 

man ska ha. "Och eftersom Vilma ville ha godistårta och Viktor ville ha kladdkaka, så blev 

det kladdkaka med grädde och godis på." (s. 23). Pojkarna tillåts vara en aktiv och inflytande 

del i planerandet, de tar i många avseenden över planerandet ifrån Vilma. Där hon i vissa 

avseenden blir passiv i planerandet av sitt eget kalas då pojkarna tar över och bestämmer. 

Samtidigt går detta även att tolka som att de tre barnen hjälps åt, att Vilma tar hjälp av 

pojkarna vid planerandet snarare än att vara beroende av deras hjälp. Att pojkarna får 

bestämma vissa delar går att tolka som att Vilma vill vara snäll då pojkarna hjälper henne och 

behöver inte enbart betyda att de tar över situationen  ifrån henne. Senare i boken ser vi även 

hur Vilma söker pojkarnas bekräftelse då hon erbjudit Martin att bli en medlem i deras 

hemliga klubb Klant & Kompani. "Om du vill, kan du nog få vara med i Viktors, Vikings och 
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min hemliga klubb, sa Vilma och kikade på oss." (s. 84) vilket följs av raden "Viktor och jag 

nickade.". Här tar hon först initiativet att bjuda in Martin, men är trots det beroende av 

pojkarnas bekräftelse att få göra det. 

I kontrast till kvinnor som beroende och passiva går det att se hur manliga karaktärer i 

böckerna visar upp det motsatta beteendet genom att vara aktiva och självständiga. Ett 

exempel på detta är Viking ur Kalaskatastrofen som självständigt och aktivt söker lösa sitt 

dilemma att bjuda Meltem till maskeradkalaset. Det går även att se hur Kalle i Kalle Skavank 

- Ugglor i Bagarmossen visar upp ett självständigt och aktivt detektivarbete genom att söka 

svar på var den stulna boken kan ha tagit vägen. I ett senare skede tar dock Kalle hjälp av 

Dilsa för att lösa fallet, däremot beskrivs han inte som beroende av hennes hjälp eller mindre 

aktiv för det. 

4.1.1 Genusanalys 

 

De attribut vilka karaktärerna ovan undersökts efter går alla att känna igen från Nikolajevas 

motsatsschema där hon menar att passivitet och beroende är två attribut som stereotypt 

beskriver flickor i skönlitterära barnböcker. I motsats till dessa två ställs de manliga attributen 

att vara aktiv och självständig (2004, s. 129). I resultatet går det att se hur dessa två begrepp 

för de vardera könen kommer till uttryck i samband med varandra. 

Attributen beroende och passivitet skildrar främst de kvinnliga karaktärerna i böckerna, ett 

undantag går att se hos Racke i Simborgarmysteriet vilken även han går att uppfattas som att 

han visar ett beroende. Huruvida han faktiskt är beroende går dock att diskutera, hans 

beroende av kvinnorna att utföra brott åt honom går att tolkas som att han enbart använder 

dem som ett redskap. Att han som man, högst upp i genushierarkin, har rätt att styra dessa 

kvinnor likt marionetter efter sin egen vilja. En liknande manlig överordning går att se hos 

Viktor och Viking när de ska planera Vilmas kalas i Kalaskatastrofen. De tar aktivt för sig 

och bestämmer över viktiga delar av hennes kalas. 

De två könen beskrivs efter de olika attributen: flickor är passiva och beroende medan pojkar 

är aktiva och självständiga. Genom  teorin om genussystemet går detta att se som att könen 

hålls isär genom olika teorier och praktiker om skillnad dessa två emellan (Hirdman 2007, s. 

10). Könen går med andra ord att ses som att de hålls isär genom att de i böckerna tilldelas 

stereotypt könsfärgade attribut, där genusen man och kvinna återskapas genom denna 

isärhållning och uppdelning i stereotypt kvinnliga och manliga attribut. Dessa uttryck för 
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genus går att se som en omedveten reproduktion snarare än en medveten sådan. De olika 

attributen anses utifrån ett genusperspektiv inte vara bundna till det fysiska könet utan snarare 

vilken stereotyp och accepterad bild som råder efter sociala och kulturella normer. 

Vid behandlingen av dessa begrepp går det även att se uttryck för Nikolajevas teori om 

berättelsens form när exempelvis Lillemor i Kalle Skavank - Ugglor i Bagarmossen kommer 

till Kalle för att få hjälp med sitt problem. Hon går att se likt en mö i nöd som söker en manlig 

riddares räddning. Det är denna begynnande händelse som formar händelseförloppet för 

boken. Nikolajeva menar att den klassiska hjältesagan med sitt konkreta och målinriktade 

mönster är stereotypt maskulint formad. Hon anser vidare att hjältesagan känns igen genom 

tydlig början, mitt och  slut (2004, s. 131). Där denna berättelse i en utvecklad form går att se 

som en hjältesaga då Kalle ska hjälpa damen i nöd, Lillemor. 

En tydlig början går att se genom hur Lillemors dilemma presenteras, att en värdefull bok 

blivit stulen. I mittpartiet söker Kalle svar på dilemmat och vad som hänt genom att föra 

detektivarbete. I slutet blir problemet löst. Berättelsen är målinriktad och konkret, den håller 

sig till problemet som introducerades i dess början. Genom att följa denna hjältesagans 

struktur går berättelseformen genom Nikolajevas perspektiv att se som maskulin. 

Samma struktur går att känna igen i Simborgarmysteriet genom att ett brott begåtts, 

huvudpersonerna söker ta reda på vad som hänt, samt i slutändan visar det sig att Racke och 

Ellen är de skyldiga. En klar struktur genom början, mitt och slut går att se, därav går det även 

här att tolka denna berättelse som maskulint formad. 

Denna struktur går vidare att känna igen i Megakillen i dubbeltrubbel vilken är uppbyggd med 

tydlig början, mitt och slut. Boken skiftar dock mellan flera små incidenter, men i dessa går 

den övergripande strukturen att skönja genom att problemet introduceras vilket följs av en 

aktiv handling för att senare beskriva lösningen av problemet. Vilket går att se i exemplet 

ovan med tjuren. Nikolajeva anser att huvudkaraktärens könstillhörighet inte spelar någon 

vidare roll då berättelsen redan följer en maskulin form (2004, s. 133). I berättelsen om 

Megakillen skulle detta kunna appliceras på Molly som på sätt och vis står för ett mellanting 

mellan huvudroll och biroll. Molly skulle utifrån Nikolajevas teori lika gärna kunna vara en 

pojke då hennes kön inte spelar någon vidare roll då hon agerar efter ett maskulint 

handlingsförlopp. 
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4.2 Tävlande, bråkiga pojkar och aggressionshämmade flickor 

 

Att pojkar har en tävlande inställning till olika aktiviteter är något som påvisas på olika håll i 

materialet. I en inledande del av Kalaskatastrofen går detta att ana genom Viktor och Vikings 

inställning till byggandet av en snölykta. Viktor inleder med: "Vet ni vad ..., sa han ivrigt. Vi 

ska göra världens största snölykta!" (s. 9). Vidare går att se hur Viktor föreslår att de ska 

skicka in en bild till en rekordbok. De är tävlande i den mening att de vill slå ett rekord, de 

vill göra världens största snölykta. Vilma är även hon med och bygger snölyktan, men hon 

varken yttrar sig om, ifrågasätter eller agerar tävlingsinriktat. 

Den tävlande inställningen hos pojkarna i incidenten med snölyktan går att känna igen vid en 

inledande del av Megakillen - I dubbeltrubbel. "Jo, berättar Melker, idag ska jag göra mitt 

bästa hjältedåd någonsin. Jag ska göra ett hjältedåd som går till historien." (s. 12). Precis likt 

Viktor och Viking vill Melker göra något som är bättre än innan. En skillnad finns när det 

kommer till vilka man tävlar mot. I Viktor och Vikings fall är det hela världen, de vill göra 

världens största snölykta. I Melkers fall är det snarare en tävling mot honom själv. Däremot 

visar alla tre pojkarna en tävlingsinriktad inställning till den aktivitet de står inför.  

Ett tävlande förhållningssätt går även att känna igen hos antagonisten, Krille, i boken om 

Megakillen. I ett avsnitt beskrivs det hur Krille vill att hans frimärkssamling ska vara bäst i 

Småtorp. "Jag ska förstöra alla andra frimärkssamlingar, säger Krille. Och när min samling är 

stans enda, då blir den också stans bästa." (s. 30). Genom detta exempel går bland annat att se 

ett tävlande beteende, men även ett uttryck vilket kan tolkas som aggressivt och våldsamt, 

vilka i sig är två utåtriktade beteenden. Krille vill förstöra de andras samlingar för att hans ska 

bli bäst. Ett utåtriktat beteende genomsyrar de flesta handlingar som Krille utför. I ett avsnitt 

när Megakillen pratar med honom går det exempelvis att se detta genom meningen: "Krille 

kavlar upp sina ärmar och gör sig redo för bråk." (s. 44). I upploppet till detta har Megakillen 

inte visat någon aggressivitet mot Krille. Situationen följs av att Krille rycker åt sig ett 

frimärksalbum av Megakillen och slänger det i en vattenpöl för att senare hoppa på det 

samtidigt som han säger: "Ser ni? skrattar han. Jag förstör Megakillens frimärksalbum. Och 

han kan inte stoppa mig!" (s. 46). I samband med det aggressiva och våldsamma beteendet ger 

Krille även, genom meningar som denna, ett uttryck för att vara känslokall. Krille beskrivs 

boken igenom som både våldsam och aggressiv och inga undantag görs där han lämnar dessa 

drag. 
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I boken om Megakillen är dock inte Krille ensam om att visa ett utåtriktad beteende, det går 

även att se hos bokens protagonist Melker och dennes alter ego Megakillen. Även genom 

Melkers tama kråka Zeppelin uttrycks detta. Hos Melker går det att se genom hur han 

exempelvis interagerar med Krille i vissa situationer. "Om du förstör andras saker, säger 

Melker bestämt, då får du med mig att göra, Krille. Glöm inte det!" (s. 51). Detta tolkas som 

att Melker hotar Krille, där hot tolkas som ett aggressivt beteende. Senare i boken ses mer 

exempel på ett utåtriktad beteende när Melker, Molly och Zeppelin läser tidningen och märker 

att någon klätt ut sig till Megakillen och ställt till med oråd i Småtorp. "Melker ser väldigt arg 

ut när han läst klart och Zeppelin hackar ilsket med näbben på tidningen." (s. 65). Då det vid 

ett tidigare tillfälle beskrivs att Zeppelin är en hankråka går det i denna situation att se hur det 

enbart är pojkarna som visar ett aggressivt och, i Zeppelins fall, våldsamt beteende. I samma 

situation beskrivs det inte hur Molly reagerar eller huruvida hon är arg över situationen. På så 

vis förstärks det utåtagerande beteende som bundet till de maskulina karaktärerna i just denna 

situation. Detta går även att tolka som att Molly egentligen inte har någon anledning att bli 

upprörd då det är Melkers alter ego som någon försöker ge dåligt rykte. Även Zeppelins 

agerande går att tolka annorlunda då han är ett djur. Kanske är hans kön av föga intresse här 

och att hans beteende går att förklara genom att han just är ett djur, att djur går att ses som 

mer aggressiva i sin natur än vad människor gör. 

Zeppelin uppvisar vidare, vid flera tillfällen i boken, ett aggressivt beteende genom dennes 

deltagande vid de olika hjältedåden. I det avslutande kapitlet attackerar han exempelvis Krille. 

"Han kommer flygande i full fart och kraxar ilsket. Han flyger raka vägen till Krille och biter 

honom i rumpan." (s. 87-88). Som nämnt ovan går även detta att tolkas i mån av att Zeppelin 

är ett djur, där hans kön kanske inte är den huvudsakliga orsaken till att han beskrivs efter 

detta beteende. 

I Kalle Skavank - Ugglor i bagarmossen går det även att se hur karaktären Max beskrivs efter 

utåtagerande attribut som att vara våldsam och hård. Han introduceras med raden "Max heter 

en elva år gammal kille som är ganska stökig." (s. 16) och misstänks vara den skyldige just på 

grund av att han kan vara stökig. Max beskrivs vidare genom: "... det är sant att han kan vara 

bråkig och vild. Och han blir alltid misstänkt för allt möjligt." (s. 16). Max blir med andra ord 

misstänkt för att vara den som stulit boken på grund av att han kan vara stökig, bråkig och 

vild. Dessa tre attribut tolkas som uttryck för ett våldsamt och hårt beteende. I boken beskrivs 

dock ingen situation där dessa drag kommer till uttryck hos Max, utan den beskrivning som 
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ges är helt baserad på Kalle och Dilsas upplevelser av honom sen tidigare. Detta går att tolka 

som att de har fördomar om honom som kanske inte stämmer helt med verkligheten. 

Ett aggressivt beteende går även att känna igen hos bokens protagonist Kalle när han 

tillsammans med Dilsa ska konfrontera den skyldige förövaren. Kalle pratar i situationen med 

formuleringar vilka kan upplevas som hotfulla, i motsats till Dilsa som istället pratar med ett 

mer frågande och omtänksamt ordval. Hot tolkas i detta sammanhang som ett aggressivt 

uttryck. "Du ligger risigt till, säger jag. Det är nog inte bara ditt lånekort du blir av med." (s. 

84) är ett exempel på en mening av Kalle. Det går att se en skillnad i Dilsas val av ord i 

samma situation: "Nä, hur ska nån kunna lite på dig efter det här? frågar Dilsa. Varför gjorde 

du det?" (s. 84). Kalle pratar på ett hotfullt sätt medan Dilsa snarare anspelar på känslor. 

I Simborgarmysteriet ges ytterligare några exempel och uttryck för ett aggressivt beteende. I 

en begynnande del av boken beskrivs det hur Rune knuffar Lasse i ryggen då han tycker 

Lasse tar för lång tid på sig vid kassan i kön in till simhallen. Den situation där detta uttrycker 

sig tydligast är dock i bokens slut då Ellen har avslöjats som en av de skyldiga. Det börjar 

med att Ellen tacklar polismästaren hårt i magen och försöker fly, hon fångas dock strax där 

efter. När de konfronterar Ellen säger polismästaren: "Det var mig en riktig magpumpare" (s. 

80). Denna fras följs av "Lasse och Maja hör att han faktiskt låter lite imponerad.". Här ser vi 

hur Ellen står för det aggressiva och våldsamma beteendet, men även hur polismästaren är 

imponerad av detta. 

Vid ett senare tillfälle visar Ellen upp ytterligare aggressiva och våldsamma drag. När det 

visar sig att Racke lurat henne till att utföra brottet åt honom blir hon upprörd och kastar en 

hel hög med brev i huvudet på honom. På sista sidan beskrivs det även hur Ellen oavbrutet har 

skällt på Racke från fängelsecellen bredvid sen de fångades. 

I kontrast till det utåtagerande beteendet hos pojkarna går det i flera situationer av böckerna 

att se ett mer aggressionshämmat beteende hos kvinnliga karaktärer. Bland annat genom den 

ovan nämnda situationen med Molly men även hos Vilma i Kalaskatastrofen. I ett inledande 

skede av boken bryter det ut ett snöbollskrig mellan Viking och Viktor då dessa blir arga på 

varandra, i situationen beskrivs det hur Vilma inte deltar i snöbollskriget utan istället står 

utanför och ser på. Förvisso går detta att tolkas som att hon inte har någon anledning att vara 

med i snöbollskriget då konflikten inte innefattade henne. När det senare visar sig att pojkarna 

använt alla snöbollar från deras snölykta till kriget blir hon inte heller upprörd utan visar sig 
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istället självuppoffrande genom att berätta att det inte gör någonting då hon ändå glömt 

tändstickorna hemma. 

Ett aggressionshämmat beteende går även att känna igen hos Lillemor i Kalle Skavank - 

Ugglor i Bagarmossen när de fångat den som stulit boken från hennes bibliotek, istället för att 

bli arg och upprörd visar hon empati mot tjuven och förlåter denne. I situationen säger hon: 

"Ett misstag kan alla göra." (s. 88-89). Istället för att vara arg upplevs hon som omtänksam 

och aggressionshämmad. 

4.2.1 Genusanalys 

 

Enligt Nikolajeva är attributet tävlande en vanligt förekommande beskrivning av manliga 

karaktärer i barnlitteratur. Vidare går det att se hur olika utåtriktade attribut som våldsamhet 

och aggressivitet anses vara stereotypt manliga. I motsats till detta beskrivs kvinnliga 

karaktärer ofta som aggressionshämmade (2004, s. 129). 

I resultatet går det att se hur manliga karaktärer beskrivs likt såväl våldsamma som aggressiva 

genom exempelvis Max i Kalle Skavank - Ugglor i Bagarmossen eller Krille i Megakillen i 

dubbeltrubbel. Dessa attribut beskriver främst manliga karaktärer i böckerna med undantag 

för Ellen vilken även hon uppvisar ett aggressivt och våldsamt beteende, vilket går att se som 

att hon bryter mot normen för hur en kvinna bör vara. Hon skiftar dock mellan olika 

beteenden vilket kommer behandlas senare i denna text. Dessa attribut hålls isär från 

kvinnliga karaktärer genom att de i allra största grad beskriver manliga karaktärer. Denna 

isärhållning förstärks av situationer likt den i Megakillen i dubbeltrubbel då Melker, Molly 

och Zeppelin läser om den falska Megakillen i tidningen. I situationen går att se hur såväl 

Melker och Zeppelin, som manliga karaktärer, visar upp ett aggressivt beteende medan Molly 

som kvinna inte gör det.  

De olika karaktärsdragen går att ses som manliga respektive kvinnliga genom att de beskriver 

karaktärerna på ett stereotypt sätt. Vidare går detta att förstå som att genusen man och kvinna 

återskapas genom att de olika karaktärerna just beskrivs efter dessa stereotypa attribut. Med 

andra ord går det att se det som att könen hålls isär genom att manliga karaktärer tilldelas 

vissa attribut medan kvinnliga tilldelas andra. Genus skapas utifrån teorin om genussystemet 

genom att könen hålls isär (Hirdman 2007, s. 10). Att karaktärerna beskrivs efter dessa 

stereotypa drag kan ses som en omedveten reproduktion av kvinnligt och manligt snarare än 

att författarna medvetet givit karaktärerna dessa attribut för att befästa deras könstillhörighet. 
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4.3 Starka pojkar och vackra flickor 

 

En gemensam aspekt av alla fyra böcker är att de på något vis beskriver flickor och pojkar 

utifrån att vara starka och vackra. Långt ifrån alla karaktärer beskrivs efter dessa drag, men 

bland de som så görs går det att urskilja ett tydligt mönster i förhållande till deras kön.  

I Simborgarmysteriet går styrka att kännas igen hos Racke. Den första beskrivningen av 

honom ges då Lasse och Maja ser en bild av honom. "På bilden kan Lasse och Maja se en 

man med stora mustascher. Han står på en trampolin och spänner sina muskler." (s. 16). Den 

beskrivning som ges av Racke visar att han har stora muskler, att han är fysiskt stark. Vid 

beskrivningen eller senare delar av boken uttrycks aldrig Rackes utseende som något vackert, 

vare sig musklerna eller hans mustasch, därav tolkas det som att han beskrivs som muskulös 

för att befästa att han är en stark man. 

En liknande beskrivning går att se i Kalle Skavank - Ugglor i Bagarmossen när Dilsas äldre 

bröder blir introducerade strax innan hon och Kalle ska konfrontera förövaren. De beskrivs 

genom meningarna: "De är tretton, femton och nitton år. Två av dem tränar mycket. Och han 

som är äldst är stor som ett hus." (s. 78). Att vara stor som ett hus tolkas i detta fall som att 

vara väldigt fysiskt stark då det i meningen innan beskrivs hur två av bröderna tränar mycket. 

Något som styrker detta är hur det några sidor längre fram i boken beskrivs hur bröderna 

lämnar Dilsa och Kalle ensamma eftersom förövaren inte visade sig vara en bråkig typ. Detta 

tolkas som att Dilsa bett dem hjälpa henne som fysiskt stöd ifall det visade sig att förövaren 

skulle vilja bråka, att det var just deras styrka hon behövde hjälp av i situationen. 

Flickor som vackra är något som går att se i Kalaskatastrofen. I stora drag handlar boken om 

Vikings strävan efter att få komma Meltem nära. Vid upprepade tillfällen ges exempel på 

Vikings syn på Meltem, där hon beskrivs efter yttre aspekter. Den första beskrivningen av 

Meltem ges i ett tidigt skede av boken då Viking kommer att tänka på henne. "Hon med den 

söta, allvarliga munnen och ögon som stjärnor." (s. 11). Det tolkas som att Viktor målar upp 

en bild av Meltem baserat på hennes utseende, att hon är vacker. Vid maskeradkalaset i boken 

ges ytterligare exempel på Vikings bild av Meltem när han genast misstänker att personen i 

kanindräkt är henne då dräkten är söt. "Det var Meltem! Det gick inte att se, men jag visste 

det ändå. Ingen annan kunde vara så söt i kanindräkt." (s. 70). I boken beskrivs Meltem som 

ett objekt, ett vackert sådant. Det ges inga exempel på någon annan bakomliggande faktor 

som förklarar varför Viking är kär i henne, utan han är kär i henne för att han tycker hon är 

vacker. Detta förstärks av att han direkt antar att personen i kanindräkten är Meltem, då han 
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tycker dräkten är vacker likt henne. Något som bör poängteras är att boken berättas ur Vikings 

perspektiv, att det är i hans tankar som Meltem beskrivs på det här sättet. Hade boken 

berättats ur ett annat perspektiv kanske Meltem hade beskrivits på ett annorlunda vis. Att det 

berättas ur Vikings perspektiv kan tolkas som att det är hans kärleksfulla bild som återges och 

att det därav är en subjektiv bild av Meltem som byggs upp. 

Även i Megakillen - I dubbeltrubbel går det att se uttryck för vackerhet som något feminint. 

När den falska Megakillen ställer till med oråd på en frisörsalong beskrivs en dam som sitter 

där inne för att få en klippning. "Inne i salongen sitter en fin dam. Hon har ansiktskräm på 

kinderna och gurkskivor på ögonlocken för att bli riktigt vacker." (s. 67). I situationen 

tituleras damen som just fin och frisören beskriver hur han ska göra hennes frisyr finare än 

någonsin. Detta tolkas som att hon är vacker, och besöker frisören för att upprätthålla det. 

4.3.1 Genusanalys 

 

Nikolajeva visar genom sitt motsatsschema hur yttre attribut även stereotypt kan beskriva de 

olika könen i barnlitteratur. Hon menar att flickor ofta beskrivs som vackra i kontrast till 

pojkar vilka beskrivs som starka (2004, s. 129). Dessa drag beskriver långt ifrån alla 

karaktärer i de studerade böckerna för denna text, men ett tydligt mönster går att se bland de 

som beskrivs utefter de två attributen. Med Nikolajevas teori går det att tolka pojkar som 

starka och flickor som vackra i det studerade materialet. 

Ett exempel på den vackra flickan går att se hos Meltem i Kalaskatastrofen som vid 

upprepade tillfällen beskrivs efter sitt utseende, bilden som målas upp är den av en vacker 

flicka. Meltem går att se likt ett objekt som betraktas av Viking för att hon är vacker. 

Vidare går det att se hur pojkar och män beskrivs som starka, exempelvis Dilsas äldre bröder i 

Kalle Skavank - Dubbeltrubbel i Bagarmossen. Stark förstås i detta avseende som fysisk 

styrka då det ställs som motsats till vacker (Nikolajeva 2004, s. 129). 

Det går att se detta som att genus återskapas då böckernas olika karaktärer tilldelas de 

stereotypa dragen vacker eller stark, de skapas som man eller kvinna genom att beskrivas efter 

stereotypa drag. Såvida kan detta ses som att könen hålls isär från varandra genom att 

antingen vara det ena eller det andra, men enbart det som är förenbart med den egna 

biologiska könstillhörigheten. Karaktärerna hålls isär genom att antingen placeras i en manlig 

eller kvinnlig fålla (Hirdman 2007, s. 10). Kvinnor som vackra och män som starka kan i detta 

fall  ses som omedvetna återskapningar genom de olika böckerna. 
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Vid mötet med dessa attribut går det även att förnimma berättelsens form, utifrån Nikolajevas 

teori, i Kalaskatastrofen. Boken handlar om Vikings strävan efter Meltem. En tydlig början 

ges genom att läsaren introduceras för Vikings kärlek till henne och önskan efter hennes 

närhet. Ett mittparti där hans försök att komma henne nära står för det centrala, samt ett slut 

där han kommit henne nära. En klar struktur går att se. En konkret och tydlig struktur med 

början, mitt och slut kan ses som en maskulin berättelseform (Nikolajeva 2004, s. 131). 

Kalaskatastrofen kan med andra ord tolkas följa en maskulin berättelseform utifrån 

Nikolajevas teori genom att uppfylla just dessa punkter. 

4.4 Att tvingas tillbaka till den förväntade rollen 

 

Något som går att se i böckerna är hur vissa karaktärer skiftar mellan olika karaktärsdrag.  

I Simborgarmysteriet går detta att se hos Katja. I början beskrivs hon som en känslokall och 

hård person som tydligt visar hur mycket hon ogillar Racke. Hon kallar honom för 

spännpropp och löjlig och fräser ut sitt missnöje när han kommer på tal. Ett exempel på ett 

känslokallt uttryck går att se när Racke ska utföra sitt simhopp och tappar badbyxorna. När 

Katja märker detta skrattar hon rakt ut åt honom. Detta går även att tolka som att Katja kanske 

inte kunde hålla sig för skratt och att det inte låg någon ond tanke bakom detta. 

Vidare går det även att se hur Katja visar upp ett aktivt och självständigt beteende då hon 

förbereder att brandlarmet ska gå igång för att hon ska kunna framstå som en hjälte genom att 

avstyra faran, detta för att imponera på Ellen som hon är kär i. När brandlarmet väl går igång 

och Katja skyndar ut för att stänga av det upptäcker hon att alla värdeskåp blivit länsade varpå 

hon kommer utspringande till de andra med tårar i ögonen. Gråtandes berättar hon vad som 

hänt. Här beter sig Katja istället emotionellt. Dock varar detta bara för en kort stund då hon 

ganska snart igen visar upp ett hårt beteende när hon blir anklagad för att ha tömt 

värdeskåpen. När det senare visar sig att Ellen är den skyldige och att Racke lurat henne 

uppvisar Katja omtänksamhet gentemot Ellen. Hon försöker lägga armen om henne som tröst. 

Katja utrycker sig i situationen med orden: "Kom, lilla duvan, säger Katja. Du kan gråta ut 

hos mig." (s. 89). 

Ett pendlande mellan olika drag går även att se hos Ellen. I bokens första halva beskrivs hon 

som en emotionell person som trånar efter Racke. När det senare kommer fram att hon, 

tillsammans med Racke, är förövaren som länsat värdeskåpen bryter hon dessa drag genom att 

uppvisa ett aggressivt och våldsamt beteende. Då hon konfronteras tacklar hon exempelvis 
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polismästaren i magen och senare när både hon och Racke blivit fångade visar hon ett 

aggressivt beteende genom att kasta en hög med brev i ansiktet på honom. I den sistnämnda 

situationen går det att se hur Ellen visar upp två drag i samma situation, både att vara 

aggressiv men samtidigt emotionell. Detta yttrar sig genom: "Det trodde jag aldrig om dig 

Racke! gråter hon." (s. 89). Att hon gråter kan tolkas som att hon visar upp sårbara och 

emotionella drag. I slutet av boken går att erfara hur hon återigen visar upp ett aggressivt 

beteende då det beskrivs hur hon konstant skällt på Racke från cellen bredvid, ända sedan de 

båda fängslades. 

I Kalle Skavank - Ugglor i Bagarmossen går det att se ett liknande skifte mellan olika drag 

genom karaktären Dilsa. I början av boken figurerar inte Dilsa vidare mycket. Det första 

uttrycket för ett personlighetsdrag går att se när hon visar sig självuppoffrande. I ett avsnitt 

undrar Kalle om hon kan vakta kiosken följande dag då han behöver gå till biblioteket för att 

söka ledtrådar. Dilsa svarar honom med: "I morgon ska jag egentligen åka till Flatenbadet. 

Men nu är vi mitt uppe i en utredning. Det går före allt annat ... " (s. 28). Dilsa hade andra 

planer, men offrade dessa för att hjälpa Kalle med kiosken. Detta går även att tolka som att 

Dilsa självmant gav upp sin tidigare planer då detektivarbetet lät mer lockande, eller att 

spänningen i att vakta en kiosk i sig var mer spännande än att åka och bada. Längre fram i 

boken blir Dilsa en mer aktiv deltagare i detektivarbetet, i många fall är det även hon som tar 

självständiga initiativ vid konfrontationerna av de olika misstänkta. Hon visar sig aktiv och är 

den som på eget bevåg ställer första frågan vid de olika förhören. Av Kalle beskrivs hon som 

modig och han berömmer hennes frågor för att vara coola. I bokens slutskede då hon 

tillsammans med Kalle ska konfrontera förövaren visar hon ett uttryck av beroende genom att, 

som ovan nämnt, kalla på sina bröder för hjälp. Men även vid själva dialogen med förövaren 

kan vi se en klar skillnad mellan hur hon och Kalle uttrycker sig. Som behandlades ovan 

uttrycker sig Kalle mer känslokallt och hotfullt där Dilsa snarare anspelar på känslor genom 

meningar som: "Nä, hur ska nån kunna lita på dig efter det här? frågar Dilsa. Varför gjorde du 

det?" (s.84). Meningen tolkas som att Dilsa visar upp ett omtänksamt och milt beteende. 

Precis likt Ellen och Katja från Simborgarmysteriet pendlar Dilsa mellan olika 

personlighetsdrag genom bokens förlopp. I slutändan beskrivs Dilsa dock främst som 

omtänksam och mild. Detta kan dock tolkas bero på att boken just slutar i en situationen där 

sådana drag är mer passande, och behöver inte betyda något mer än just det. 
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I Kalaskatastrofen går det även att se hur Meltems kompis Dilsa skiftar mellan olika drag. I 

boken framstår Dilsa som en arg och vresig karaktär. Vid upprepade tillfällen visar hon stort 

missnöje gentemot Viking. I början av boken kan vi se hur hon intar en skyddande ställning 

över Meltem när Viking av misstag kastat en snöboll i Meltems huvud. Meltem säger 

ingenting själv utan det är Dilsa som står för allt prat. Detta tolkas som att Dilsa visar sig 

beskyddande över Meltem. Hon blänger ilsket på Viking och ger honom en utskällning. Detta 

går även att tolka som en skillnad de två personerna emellan. Kanske är Meltem blyg och att 

det är just detta som förklarar att Dilsa för hennes talan, det behöver inte betyda att Dilsa är 

beskyddande utan kan snarare bero på att hon har lättare att komma till tals än Meltem. 

Vid ett senare tillfälle går detta skyddande drag snarare över till att bli ett uttryck för 

omtänksamhet. Vid skolans slut en dag i bokens mittskede samtalar Meltem och Dilsa i 

kapprummet. Det visar sig att Dilsa blivit bjuden på party hos killen hon är kär i, men att hon 

egentligen hade bestämt att hon skulle sova över hos Meltem samma dag. Meltem uppmanar 

henne att istället gå på partyt. I situationen tolkas det som att Dilsa visar förståelse för att 

Meltem kanske bli ledsen då planerna blir inställda genom meningar som: "Men jag vet inte 

om jag ska gå. Jag skulle ju sova över hos dig ..." (s. 32), "Lova att du inte blir ledsen då!". 

Under den fortsatta dialogen de två flickorna emellan märker de att någon är inlåst på 

toaletten alldeles intill där de står, att det är någon som tjuvlyssnar på dem. Det visar sig att 

det var Viking på toaletten, Dilsa fräser åt honom och frågar vad han gjorde där inne. Hennes 

ansiktsuttryck beskrivs i situationen genom: "Dilsa blängde på mig med smala, arga ögon." (s. 

37). Detta tolkas som att Dilsa visar upp ett aggressivt beteende. Något senare går det även att 

se uttryck för hotfulla drag då det visar sig att Viking inte hört något, då Dilsa säger: "Tur för 

dig!". I slutet av incidenten kring toaletten visar Dilsa upp ett sorts beroende gentemot 

Meltem. Det visar sig att Viking börjat blöda näsblod, något som Dilsa finner äckligt. Genom 

meningen "Vad äcklig han är! fortsatte Dilsa och lät som om hon skulle kräkas när som helst. 

Eller hur, Meltem?" (s. 38). Detta går att tolka som att hon söker stöd ifrån Meltem för att 

kunna stå för sin åsikt. Hon visar ett beroende mot Meltem genom att söka bekräftelse för att 

det faktiskt är äckligt, det räcker inte med att hon själv tycker det. Samtidigt går det att tolka 

som att  hon enbart ytterligare vill trycka ner Viking, att Meltems åsikt egentligen inte spelare 

någon roll för vikten av hennes egen. 

Detta skifte mellan olika drag går även att se hos en av böckernas manliga karaktärer. I Kalle 

Skavank - Ugglor i Bagarmossen går att se hur Vasa till en början varit aktiv och självständig 

då han stulit den dyrbara boken från biblioteket. När han senare blir påkommen och 
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konfronterad av Kalle och Dilsa visar han istället helt andra drag. "Vasa nickar men lyfter inte 

huvudet från händerna. Han snyftar och hulkar." (s. 83). Denna mening tolkas som att Vasa 

känner ånger inför vad han gjort och visar sig då känslig och sårbar. Detta sker i slutet av 

boken och Vasa stannar därmed i dessa drag. Dock kan det precis som med Dilsa tidigare 

förklaras genom att boken just stannar i en situation där dessa drag är mer passande. 

4.4.1 Genusanalys 

 

I sin text beskriver Nikolajeva hur kvinnliga karaktärer som bryter mot normen genom att visa 

upp manliga drag och attribut ofta går tillbaka till mer kvinnliga sådana genom berättelsens 

gång, att karaktärerna tvingas tillbaka till sitt eget genus. Hon menar att kvinnor krymper då 

de efter att ha uppvisat maskulina drag går tillbaka till mer feminina sådana. De krymper 

genom att de maskulina dragen underförstått ses som överlägsna de feminina (Nikolajeva 

2004, s. 130). I resultatet går det med denna utgångspunkt att se flera exempel på detta 

skiftande mellan å ena sidan maskulina å andra sidan feminina drag. Detta yttrar sig 

exempelvis genom Katja som till en början visar upp maskulina drag som att vara hård och 

känslokall, för att senare gå mot mer stereotypt feminina drag som att vara emotionell. Detta 

går utifrån Nikolajevas teori att tolka som att karaktärer likt Katja och Dilsa krymper genom 

berättelsens gång då de går från överordnade maskulina drag till underordnade feminina 

sådana. Ett undantag går att se hos Ellen som i ett avslutande skede är kvar i ett maskulint 

beteende genom att visa upp aggressiva drag, där aggressivitet kan ses som ett stereotypt 

maskulint beteende. Detta går att förstå som att Ellen bryter mot normen genom att inte 

behöva gå tillbaka till de stereotypt kvinnliga dragen, vilket i sig kan ses som ett medvetet val 

av författaren. Att Ellen visar upp manliga drag, och även stannar kvar i dessa, kan ses som en 

problematisering av dessa attribut som exklusiva för manliga karaktärer. 

I de flesta fall av det studerade materialet är det kvinnor som gör denna genusresa mellan de 

olika stereotypa attributen, ett undantag går dock att se hos Vasa i Kalle Skavank - 

Dubbeltrubbel i Bagarmossen som vid berättelsens slutskede stannar i ett stereotypt feminint 

beteende, han har med andra ord utifrån Nikolajevas teori krympt genom berättelsens gång. 

Dock är det enbart han av alla manliga karaktärer i böckerna som gör en så tydlig visit bland 

de stereotypt kvinnliga dragen. Detta går, precis som med Ellen ovan, att se som att Vasa 

bryter mot normen genom att visa upp ett feminint beteende. Vilket även det kan ses som ett 

medvetet val av författaren med avsikt att problematisera rådande normer för hur en man eller 

kvinna bör vara. 
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Detta skifte mellan olika drag går att se som ett isärhållande mellan könen genom att kvinnor 

som bryter mot normen går tillbaka till sin förväntade roll. Det går med andra ord att se det 

som att de föses in i rätt fålla. Något som framstår än tydligare med utgångspunkt i Hirdmans 

teori om genussystemet är en hierarki mellan könen där de manliga attributen ses som mer 

eftersträvansvärda. De skapas som kvinnor med idealmannen och dess drag som måttstock 

(Hirdman 2001, s. 32ff). Det går att se det som att kvinnorna krymper tillbaka till de feminina 

dragen efter att ha försökt nå manliga attribut. Detta kan förstås som ett uttryck för genus 

genom just denna hierarki, de manliga karaktärerna är bekväma att stanna kvar i sina egna 

drag, medan de kvinnliga försöker bryta mot dessa för att senare tvingas tillbaka till de 

förväntade feminina dragen. Detta skifte mellan olika stereotypa drag kan ses som en 

medveten problematisering av hur en kvinna eller man bör vara. De två fall där kvinnliga 

karaktärer tvingas tillbaka till den förväntade rollen går dock att se som omedvetna 

reproduktioner av genus, att ett försök gjorts att problematisera dessa olika attribut men att 

karaktärerna ändå behövts befästas som just kvinnliga genom att återgå till stereotypt 

kvinnliga drag. 

5. Diskussion 

 

Under detta avsnitt följer några rubriker som avser att diskutera studiens resultat samt att 

problematisera delar av studiens metod och material. Avsnittet rymmer undersökningens 

slutsats och ger förslag till fortsatt forskning. Avslutningsvis behandlas undersökningens 

pedagogiska relevans. 

5.1 Metoddiskussion 

 

Ett problem vad det gäller studiens metod är att använda Nikolajevas motsatsschema (se ovan, 

s. 11) som underlag för analys. Schemat fungerar väl i avseendet att påvisa olika stereotypa 

drag förknippade med manligt respektive kvinnligt, däremot blir det problematiskt då vissa av 

dessa drag är diffust beskrivna. Schemat måste med andra ord även tolkas i sig där drag som 

exempelvis att vara stark inte har en entydig innebörd. Menar schemat att vara fysiskt stark 

eller menar det att vara mentalt stark? I denna studie utgår analysen från att det avser fysisk 

styrka då attributet ställs i förhållande till vacker, men någon vidare bekräftelse på att det är 

en korrekt tolkning ges inte i Nikolajevas text. Ett liknande problem går att se när det kommer 

till attribut som aktiv och passiv. Avser dessa en fysisk handling eller sträcker det sig även till 
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tankar? I studiens resultat kan detta ses genom exempelvis Molly i Megakillen i dubbeltrubbel 

som i allra högsta grad är aktiv i tanke, men där hon inte är fullt lika aktiv i handling. 

Ett annat problem vad det gäller Nikolajevas schema är att det kan ses likt en redan färdig 

analys och att det därav används mindre som analysmetod. På sätt och vis stämmer detta, 

däremot beskrivs sällan böckernas karaktärer strikt efter dessa olika drag, utan dragen i sig 

måste tolkas utifrån hur karaktärerna beter sig eller agerar i olika situationer av böckerna. 

En viktig punkt som jag erfarit vid mötet med mitt material, följande analyser och 

resultatredovisning är hur resultatet i sig kan anses vara vinklat till studiens fördel. Med detta 

menas att citat och situationer där genus uttrycks på ett specifikt sätt kan anses ha valts ut till 

undersökningens favör, och att dessa plockats ur sitt sammanhang. Detta kan ses som en brist 

i den kvalitativa textanalysens problematiserande dimension. Att jag redan vid läsningen av 

mitt material varit medveten om vad jag vill leta efter då jag utgått ifrån ett teoretiskt 

perspektiv från första början, och därav valt ut de delar där detta visas. Till studiens försvar 

går dock att betona hur dessa olika uttryck väldigt flyktigt kommer till uttryck i materialet, där 

det som omger de specifika citaten i de flesta fall inte är av större relevans för det som citatet i 

sig rymmer. För att i möjligaste mån motverka detta har de olika citaten och situationerna 

försökt tolkas på olika vis och utan att ses ur ett genusperspektiv. 

Även tillvägagångssättet vid val av material är att anse som problematiskt. Att fråga en 

bibliotekarie om vilka böcker som är populära bland barn just nu behöver inte visa något 

annat än att dessa böcker lånas just nu, just på detta bibliotek. Kravet på att böckerna ska vara 

populära bland både könen behöver inte heller betyda att detta är sant då det inte finns något 

som säger att den som lånar boken kommer att läsa den. Kanske lånas boken åt någon annan, 

eller kanske lånas boken utan att den sedan blir läst. Dessa böckers popularitet går att 

ifrågasätta då urvalet baserats på en persons upplevelse och inte på statistiska medel. Att 

studiens syfte presenterades kan även ha påverkat bibliotekarien till att välja ut böcker där just 

uttryck för genus på ett öppet sätt går att se. Detta blir problematiskt då studien ej utgår ifrån 

att bevisa att genus skapas och återskapas i barnlitteratur utan snarare att undersöka hur detta 

kan ske. 

5.2 Materialdiskussion 

 

Några problem som går att beakta i det utvalda materialet är författarnas könstillhörigheter, 

där tre av de studerade böckerna är skrivna av män. Kanske män har lättare att beskriva just 
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den egna könstillhörigheten på ett annat sätt än vad de kan beskriva kvinnor? Kanske gäller 

det motsatta för den av böckerna som har en kvinnlig författarinna? Vid samma område går 

det även att reflektera över huvudpersonernas kön, alla böcker har manliga huvudpersoner 

med undantag för Simborgarmysteriet där det är både en flicka och en pojke som delar rollen 

som huvudperson. Detta i sig kan ha påverkat hur de fyra böckerna följer en maskulin 

berättelseform då de handlar om just pojkar. Det går även att ställa sig frågan för vilka dessa 

verk är avsedda, är det böcker om pojkar för pojkar? 

Dessa tankar blir relevanta för hållbarheten av studiens slutsats då de kan ha påverkat vad som 

gick att utvinna ur materialet. Kanske det hade varit bättre att exempelvis välja ut ett material 

med lika stor del kvinnliga författare och huvudpersoner som manliga sådana. Materialet ger 

eventuellt med detta urval ej en mycket bredare bild än den av hur genus skapas och 

återskapas genom böcker av män, om män och för män. 

5.3 Resultatdiskussion 

 

Resultaten och analyserna påvisar hur olika karaktärer i det studerade materialet ger 

stereotypa uttryck för genus. I ett större sammanhang skulle detta kunna ses som en 

återspegling av rådande normer i det samhälle där dessa böcker uppstått såväl som det 

samhälle där de läses. Att böckerna i sig ger uttryck för stereotypa genus kanske i sig inte 

upplevs som ett större problem, men när vi sätter det i kontrast till diskussionen i större drag i 

samhället ser vi hur dessa oskyldiga böcker förmedlar en bild som stämmer överens med 

indelningen av män och kvinnor såväl som kvinnans underordning. Böckerna och dess 

karaktärer är ej att anse som skilda från samhället. Detta blir i viss mån en bidragande faktor 

som cementerar skillnaden mellan könen, en skillnad som redan ständigt görs i det vardagliga 

livet. Tanken om att män är på ett vis och kvinnor på ett annat. 

Vad som även framgår genom resultaten och analyserna är hur vissa karaktärer inte går att 

placera helt inom ramarna för vare sig stereotypt maskulina eller feminina drag. Hur några 

karaktärer visar upp stereotypa drag ifrån båda könstillhörigheterna. Detta skulle bland annat 

kunna förklaras genom Nikolajevas teori om hur kvinnliga karaktärer tvingas tillbaka in i den  

förväntade rollen. Men jag vill även påstå att detta skulle kunna beskriva en frihet från 

stereotypa drag, att dessa karaktärer har friheten att visa upp olika drag oavsett vilken 

könstillhörighet de har. Min tanke och tes är att detta uppvisande av såväl stereotypt manliga 

som kvinnliga drag, från en och samma person, är den ultimata problematiseringen av de 

stereotypa personlighetsdragen. Karaktärerna som visar upp skilda drag kan ses som en 
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problematisering av det stereotypa där deras personligheter har formats utan att vara bundna 

till drag som är typiska för den egna könstillhörigheten. Något som talar för detta är att två av 

de kvinnliga karaktärerna i det studerade materialet som gör en resa mellan de olika dragen 

faktiskt stannar i drag som ej är att förknippa med den egna könstillhörigheten. Detta säger på 

sätt och vis emot Nikolajevas teori om att kvinnor tvingas tillbaka till den förväntade rollen, 

eller att män inte gör resor mellan de olika dragen. 

Denna syn på uppvisandet av såväl stereotypt manliga som kvinnliga drag som en 

problematisering kan ses som ett nytt perspektiv på diskussionen om genus. Att diskussionen 

kanske är låst i att det finns stereotypa sätt att vara man eller kvinna på vilket förhindrar oss 

från att ta vara på de tillfällen där detta faktiskt problematiseras. Med det menar jag att det 

kanske är lätt att fastna i att vissa drag är stereotypa för ett visst kön, och att man såvida 

glömmer att detta enbart är något socialt och kulturellt skapat, att det enbart är föreställningar. 

Detta går att beskriva genom hur exempelvis en kvinna som är stark enbart visar upp ett 

föreställt maskulint drag, hur denna föreställning är skapad och inte biologiskt given, stark i 

sig är inte biologiskt sett givet manligt. Vad jag menar är att målet med diskussionen är att 

ingen människa ska hindras ifrån att utveckla sin egen unika identitet skild från könsramar. 

Vidare hur det är precis en unik identitet dessa karaktärer visar upp då de pendlar mellan de 

olika stereotypa personlighetsdragen. De har friheten att visa upp olika drag oavsett om dessa 

är att anse som stereotypt kvinnliga eller manliga. 

Vad det gäller den maskulina eller feminina berättelseformen bör här återigen poängteras att 

teorin inte är vidare utvecklad. Även om teorin kring sina tankar om det maskulina 

händelseförloppet går att förstå blir det något mer komplicerat när försök görs att formulera 

och definiera det kvinnliga. Att en bok har en början, en mitt och ett slut kan ses som 

självklart och är troligtvis något som är svårt att ta avstånd ifrån, problemet blir då att se hur 

en kvinnlig berättelseform skulle kunna vara om just denna struktur anses som manlig. Att 

något börjar, har en mitt och slutar kan ses som en självklarhet och som  något fundamentalt 

inom vår västerländska kultur, därav kan det bli svårt att tänka utanför dessa strukturella 

ramar. 

5.4 Slutsats 

 

I de fyra studerade böckerna framställs manligt respektive kvinnligt genom att tilldelas olika 

personlighetsdrag, såväl genom handling som genom beskrivningar av personerna. Dessa drag 

återfinns i alla böcker hos någon av de presenterade karaktärerna. De manliga karaktärerna 
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beskrivs främst genom attribut som aktiv, självständig, tävlande, våldsam, aggressiv och 

stark. De kvinnliga beskrivs genom drag som passiv, beroende, aggressionshämmad och 

vacker. Samtidigt visar vissa karaktärer upp drag som är svåra att appliceras efter Nikolajevas 

abstrakta schema, exempelvis Molly som är aktiv i tanke men ej lika så i handling. Även 

undantag görs där några karaktärer visar upp drag som inte följer det stereotypa mönster som 

beskrivs av Nikolajeva.  

Dessa drag är enligt Nikolajevas motsatsschema (se ovan, s. 11) stereotypa beskrivningar av 

de olika könstillhörigheterna. Genus återskapas i dessa böcker genom att vissa karaktärer 

tilldelas stereotypa drag som förknippas med att vara maskulin respektive feminin. De skapas 

som män och kvinnor genom att bete sig som män och kvinnor. 

I böckerna går det även att se exempel på hur kvinnliga karaktärer som bryter mot de 

stereotypa dragen går tillbaka till dessa i ett senare skede eller visar upp både kvinnliga och 

manliga drag. Som Nikolajeva ser det fållas kvinnorna in i den förväntade rollen. Vi ser 

enbart i ett fall hur en manlig karaktär gör en liknande resa mellan de olika attributen, där 

denne i ett slutskede stannar i stereotypt feminina drag. Jag tolkar snarare detta som att dessa 

karaktärer bryter mot de olika stereotypa dragen, att de har friheten att röra sig mellan såväl 

typiskt feminina som maskulina drag. De gör såvida den ultimata problematiseringen av 

rådande genusnormer genom att visa upp en identitet skild från det stereotypa och med 

friheten att visa upp vilka drag de vill. 

Alla fyra studerade böcker följer en föreställd maskulin berättelseform. Det går att se klara 

likheter med den klassiska hjältesagan genom att böckerna följer en klar struktur med tydlig 

början, mitt och slut. Här bör poängteras att detta enbart är en föreställd form och att teorin 

om den kvinnliga eller manliga berättelseformen inte är vidare utvecklad, därav beskriver inte 

detta en klar och fullständig sanning. 

5.5 Vidare forskning 

 

Då ny barnlitteratur ständigt ges ut behöver ett reflekterande och granskade arbete kring dessa 

fortgå. Att forskning utförts på exempelvis denna studies material betyder inte att det kan säga 

något om framtida verk annat än att fungera likt en grund för hur genus uttrycks just under 

den tid då dessa verk skrevs. Genus ses i detta fall som något i ständig rörelse, något som 

utvecklas och förändras över tid. Därav kan en typ av vidare forskning bli en liknande 

undersökning fast med ett modernare material. 
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Ett annat område skulle kunna vara att undersöka hur ett reflekterande arbete kring genus i 

barnböcker skulle kunna bedrivas. Detta skulle kunna göras genom en intervjustudie 

kompletterad med observationer. 

5.6 Pedagogisk relevans 

 

Den pedagogiska relevansen för denna studie ligger i att påvisa hur subtila uttryck för genus 

förekommer i populär barnlitteratur men även hur genus problematiseras. Böckerna visar och 

befäster stereotypa sätt att vara flicka eller pojke på samtidigt som de problematiserar dessa. 

De barn som läser böckerna blir med andra ord presenterade för hur pojkar och flickor 

stereotypt är och bör vara. Detta kan i sig påverka utvecklingen av barnens egen identitet och 

stänga in dem i ramarna för vad som är accepterat eller önskvärt beteende som flicka eller 

pojke. Samtidigt problematiserar de även rådande normer genom de karaktärer som pendlar 

mellan skilda stereotypa drag, trots det utspelar sig hela berättelserna ur ett stereotypt 

maskulint förlopp. 

I skolans värdegrund går det att läsa hur skolan ska förmedla bland annat jämställdhet mellan 

kvinnor och män. Vidare fastställs att skolan har ett ansvar att motverka traditionella 

könsmönster (Skolverket 2011, s. 7f). Detta blir problematiskt om det helt utan reflektion 

figurerar böcker inom skolan där stereotypa uttryck för genus ges. Implicit ges en dubbelsidig 

bild, å en sidan har skolan ett uppdrag att främja jämställdhet, å andra sidan arbetar man med 

böcker som mer eller mindre motverkar detta. Med detta menas inte att böckerna helt ska 

sållas bort, de har ett värde i sig genom att visa just dessa uttryck för genus. Vad som snarare 

behövs är ett reflekterande arbete med barnen kring dessa olika böcker och de uttryck för 

genus som de speglar. Detta reflekterande behövs även för att belysa de karaktärer som 

faktiskt problematiserar rådande genusnormer genom att visa upp en identitet formad över de 

olika normerna, exempelvis de karaktärer som i denna studie visar upp både stereotypt 

feminina som maskulina drag. 

Det är med just denna lärdom jag lämnar undersökningen.
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