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Each year a significant number of children’s books, with a wide range of themes, are 

being published. The relation between children and adults is a common theme. In this 

study I have analyzed ten children’s books, five from the 1970’s and five from the 

2010’s. I have in my analysis used Steven Lukes’ (2008) power theory to examine 

and compare the power relations between the children and the adults in these books. 

To find out more about the views that authors of children’s literature have on the adult 

characters in their books, I have interviewed two authors, Barbro Lindgren who has 

been writing children’s books since 1965 and Åsa Mendel-Hartvig who started to 

write children’s literature in 2010. I have compared their views and used them in my 

analysis. From my studies I could see a change in the power structure. The young 

characters have more room to act and the adults show less of authority in the books 

from the 2010’s. There are many possible explanations to this and I choose to see the 

Swedish curriculum as one of them. Today’s guidelines of letting children be part of 

decision makings could be an influence on our society as well as on the children’s 

literature. 
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1. Inledning  

Kultur för barn finns det gott om i vårt samhälle idag. Det görs pjäser, film och musik 

riktat till barn från att de endast är några månader gamla. Den kulturform som 

förmodligen både får mest uppmärksamhet och konsumeras i störst utsträckning är 

dock barnlitteraturen. Vuxna skriver för och om barn men också om andra vuxna för 

barn. Jag kommer i denna uppsats undersöka närmare hur vuxna framställer vuxnas 

maktförhållande till barn i barnböcker. Jag vill se om det skett någon förändring på 

trettiofem år i framställningen av vuxnas maktrelation gentemot barn i 

barnlitteraturen. Målet med studien är att klargöra om förändring har skett eller inte 

och vad författare själva tänker angående sin framställning av makt i sina böcker.  

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med min undersökning är att granska hur vuxnas maktrelation till barn i 

sammanlagt tio barnböcker ser ut och om det har förändrats över tid. Maktrelationer i 

barnlitteratur talas det lite om i förhållande till hur mycket makten säger om vår 

samtid. Jag har valt ut fem böcker från 1970-talet och fem från 2010-talet för att 

kunna jämföra och se om någon form av förändring skett. Jag har även intervjuat två 

barnboksförfattare för att ta reda på hur de tänker kring barn- och vuxenrelationer ur 

ett maktperspektiv i sina böcker. 

2.1 Mina frågeställningar är: 

Hur ser maktrelationen ut mellan vuxna och barn i de tio utvalda barnböckerna? 

Har det skett någon form av förändring i maktperspektivet över tid i de tio utvalda 

barnböckerna? 

Vad säger två barnboksförfattare om maktaspekten i sina böcker? 

3. Bakgrund 

Varje år släpper förlagen en uppsjö böcker för barn med en mängd olika teman. År 

2012 utgavs 1761 barnböcker i Sverige (Barnens bokklubb). Vad barnböcker bör 

handla om är en ständigt pågående diskussion och på senare tid har 

familjekonstellationerna i böckerna varit ett hett debattämne. Hur maktrelationen ser 

ut mellan vuxna och barn i litteraturen är en fråga som det är svårare att hitta 
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forskning på. För att få en bättre bild av hur maktrelationen ser ut i dagens barnböcker 

har jag valt att jämföra fem moderna barnböcker med fem utgivna på 1970-talet. Jag 

vill undersöka om det skett någon förändring över åren i maktrelationen mellan vuxna 

och barn.  

Sveriges förskolor är idag skyldiga att uppfylla de krav som läroplanen ställer på 

verksamheten. Detta för att alla barn oavsett var de växer upp ska ha möjlighet att få 

en likvärdig och bra förskolevistelse. På 1970-talet hade vi ingen liknande 

rikstäckande plan för hur förskoleverksamheten skulle bedrivas utan den första 

läroplanen för förskolan kom 1998 och det är en reviderad version av den vi använder 

fortfarande idag (Skolverket). 

I läroplanen för förskola, Lpfö 98, står det mycket om barninflytande. Läroplanen slår 

fast att barnen ska ha stort inflytande över den verksamhet som bedrivs och på vilket 

sätt. Pedagogerna ska även jobba för att alla barn på förskolan ska kunna vara med 

och påverka. Barnen ska alltså inte bara ha insyn i verksamhetens utformning utan 

även makt att påverka den. De demokratiska principer som ska råda på förskolan ska 

innefattas i de beslutsfattanden som barnen är delaktiga i, detta för att barnen ska få 

kunskap om och även se sin del i demokratin (Lpfö 98 s.14). Som ett vidare steg i att 

lära barnen de demokratiska principerna ska förskolan även uppmuntra och sträva 

efter att barnen lär sig att våga ställa frågor och uttrycka sina tankar. Förskolan ska 

också lära barnen att argumentera för sin sak vilket betyder att läroplanen vill ha barn 

som vågar tänka själva och ifrågasätta (Lpfö 98 s.11-12).  

Förskolan har i uppdrag att vara ett stöd för hemmen i deras ansvar att fostra sina 

barn. Hemmet och förskolan ska samarbeta för att barnen ska få bästa möjliga 

utveckling både hemma och på förskolan. Förskolans roll är att komplettera hemmet 

så att alla barn får en bra och varierad fostran (Lpfö 98 s. 7, 11, 15).  

4. Teori 

Nedan kommer jag att presentera den maktteori som är min huvudteori och som jag 

kommer använda mig av i analyserandet av mitt material. Jag kommer också att 

redogöra för karnevalteorin som tas upp i en av forskningsartiklarna men även i delar 

av min analys. 
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4.1 Tredimensionell maktteori 

Jag har valt att använda mig av Steven Lukes maktteori för att analysera mitt material. 

Lukes är professor i sociologi och skrev 1974 en bok, Power: A Radical View, där han 

diskuterade begreppet makt och hur makten kan studeras. Han blev i och med 

utgivningen av den boken uppmärksammad. 2004 släpptes boken med författarens 

tillägg och egna reflektionen av debatten om makt som följt åren efter 1974 och det är 

teorierna i den boken, i svensk översättning, jag valt att använda mig av, Maktens 

ansikten (Lukes, 2008).  

Steven Lukes skriver att begreppet makt är omstritt och laddat. I boken diskuterar han 

även kring andra forskares tolkning av begreppet. Han skriver att begreppet har en 

värdeladdning i sig självt och hur du väljer att använda maktbegreppet blir därigenom 

politiskt (Lukes, 2008 s. 38). 

Begreppet makt beskrivs av Lukes (2008) själv på ett tydligt teoretiskt sätt. Han väljer 

att beskriva det som att makt utövas när part 1 påverkar part 2 att agera så att det går 

emot part 2s egentliga intressen. Här blir det nödvändigt att definiera ordet intresse, 

ett begrepp som kan betraktas på olika sätt. Lukes nämner tre olika synsätt som han 

kallar för det liberala, det reformistiska och det radikala. Enligt det liberala synsättet 

är en persons intresse detsamma som en uttalad önska eller vilja, sammankopplat med 

ett ställningstagande. Det är enkelt sagt det som uttrycks som också är intresset. Med 

ett reformistiskt synsätt så ingår, förutom den liberala definitionen, även indirekta 

önskningar eller intressen som av olika anledningar kan vara dolda eller undertryckta. 

Ett radikalt synsätt gör skillnad mellan önskan och intresse och menar att en 

människas önskan inte alltid är i linje med dess intresse. Det innebär att önskningar 

eller upplevda intressen kan gå emot det som är i ens egentliga intresse (Lukes, 2008 

s.46). 

Lukes kallar sin egen maktteori för tredimensionell för att tydliggöra att den kan ses 

som en vidareutveckling och ge en mer djupgående analys av makt än de han kallar 

det endimensionella och det tvådimensionella synsätten. Dessa synsätt är 

pluralisternas uppfattning respektive pluralisternas kritiker. Mycket kortfattat går 

pluralisternas metod för att undersöka makt ut på att, i beslutsfattande situationer, 

fastställa vilka parter som framgångsrikt lägger förslag som andra parter fogar sig 
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under. Den som vinner beslutsfattandet i en konfliktsituation indikerar vem som har 

makten (Lukes 2008 s. 25). 

Kritikerna menar att makt kan utövas genom att begränsa diskussionen eller utrymmet 

för beslutsfattande, för att minska risken att gå förlorande ur en konflikt. Om part 2 

låter bli att handla utifrån sitt intresse på grund av part 1s förmodade reaktion så är 

även detta ”icke-handlande” en handling som föregås av ett beslut, medvetet eller 

inte. Dessa så kallade icke-beslut bör finnas med för att göra en tvådimensionell 

maktanalys (Lukes 2008 s.28ff). 

Lukes är positiv till de tillägg som den tvådimensionella analysen använder men 

invänder mot att bägge modellerna är alltför präglade av ett behavioristiskt synsätt, 

som innebär studerandet av mätbara händelser och faktiskt, iakttagbart beteende. 

Utöver den en- och tvådimensionella analysen förespråkar Lukes sin tredimensionella 

maktanalys, eftersom det inte bara är i konfliktsituationer som makt utövas. Den 

kanske största och viktigaste maktutövningen är inte den som sker när part 1 får part 2 

att gå emot sina intressen. Viktigare är att se hur part 1 har möjlighet att influera och 

påverka de intressen som part 2 har. Den största makten, menar Lukes, har den som 

formar andra människors preferenser så de önskar det man vill att de ska önska 

(Lukes 2008 s. 35).  

4.2 Karnevalteori 

Den ryske litteraturforskaren Michail Bachtin skriver om skrattets historia och lägger 

fokus på de folkliga riterna, festerna och karnevalerna under medeltiden. I sin bok 

Rebelais och skrattets historia (2007) utvecklar han sin karnevalteori, en teori som 

förklarar skrattets makt gentemot det feodala samhället under medeltiden. Under 

medeltiden och renässansen var stora folkliga gatufester med inslag av skådespel 

mycket vanliga. De skilde sig väsentligt från de festligheter som kyrkan och 

överheten anordnade och karnevalerna stod i opposition med de officiella festerna. 

Vad som utmärkte folkets karnevaler var bland annat parodieringar av de rikas 

bjudningar, ett vulgärt språkbruk och ett omkullkastande av de rådande hierarkierna 

(Bachtin 2007, s 14ff). Karnevalteorin kan därför användas till att se de situationer där 

makten är vänd och den som i vanliga fall står i en maktposition i det givna fallet inte 
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längre gör det. Med hjälp av Bachtins (2007) karnevalteori kommer jag 

uppmärksamma ändringar i den rådande maktdiskursen.  

4.3 Teoriernas relevans 

Docenten och forskaren Magnus Hörnqvist menar att för att kunna förstå samhället 

och vårt sociala liv så måste vi analysera makt (Hörnqvist 2012 s. 7). Makt är relevant 

att titta efter i alla sociala sammanhang då alla sociala relationer är maktrelationer. 

Faktorer som etnicitet, ålder, kön och kunskap spelar in när vi undersöker 

maktstrukturer och relationer (Hörnqvist 2012 s.12). 

Steven Lukes (2008) maktteori är omfattande och detaljerad. Den beskriver 

maktutövande på olika plan som alla är intressanta att titta på i mitt arbete. Hans teori 

går på ett tydligt sätt att koppla till relationen mellan vuxna och barn vilket är en 

viktig del i teorivalet till mitt arbete. Att han använt sig av tidigare röster om makt 

och sedan byggt på teorin och därmed gjort den till sin egen tycker jag visar på ett 

genomtänkt och noga övervägt sätt att definiera och tolka begreppet makt. Därför har 

jag valt att använda just Lukes teori i min analys.  

Michail Bachtins (2007) karnevalteori är ett sätt att analysera maktperspektiv. Teorin 

blir relevant i delar av mitt arbete och därför finns den med utöver arbetets 

huvudteori. I analysen av vuxnas och barns maktrelation är karnevalteorin i vissa fall 

ett utmärkt analysverktyg och därför har jag valt att använda teorin i mitt arbete. 

5. Tidigare forskning 

Det har på senare år forskats om makt i barnlitteratur till en viss del. Jag har här valt 

ut fyra artiklar för att visa på vad några forskare kommit fram till vad gäller 

maktperspektivet i barnlitteratur. Det har även bedrivits en del forskning om 

framställningen av vuxna och makt i barnlitteratur under 1970-talet vilket jag också 

kommer ge exempel på nedan. Jag kommer presentera och sammanfatta fyra 

forskningsartiklar som kommit de senaste åren som är relevanta för mitt arbete. De är 

relevanta därför att de berör vuxna i barnlitteratur och maktrelationer i 

barnlitteraturen. Två av forskningarna tittar tillbaka på hur diskussionen kring 

barnlitteratur såg ut på 1970-talet vilket blir relevant då det är den tidsperioden, i 

jämförelse med idag, jag valt att fokusera på. De två forskningsartiklar där författarna 
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analyserar barnböcker ur ett maktperspektiv är av vikt då det är vad jag gör i mitt 

arbete, de blir därför intressanta att jämföra med mina analyser. De två forskningar 

om kulturdebatten på 1970-talet rörande barnlitteratur blir viktiga då de ger en bild av 

hur debatten såg ut då. 

5.1 Maria Österlund ”’Se så söt du blir i den här.’ Maktkamp, generation och 

genus i Carin och Stina Wirséns bilderböcker” 2008 

I sin artikel undersöker Maria Österlund maktkampsparadigmet, ur 

generationsperspektiv och genusperspektiv, i fyra bilderböcker av Carin och Stina 

Wirsén utgivna mellan 2004-2006. Österlund skriver att bilderböckerna till stor del 

beskriver maktförhållande mellan generationer och att barnböckerna ofta ifrågasätter 

vuxnas normaliserade maktöverlägsenhet gentemot barnen (Österlund 2008 s. 4).  

Till barnlitteraturens särdrag av idag hör att barnen ges utvidgade möjligheter 
att bestämma själva och att finnas till på egna villkor. I den meningen är 
barnboken närmast utopisk i jämförelse med verkliga barns maktpositioner. 
(Österlund 2008 s. 5) 

Med detta menar Österlund att hur dagens barnböcker beskriver barns maktposition 

inte stämmer överrens med verkligheten. Hon skriver att det är närmast en utopi och 

menar att barn i vår samtid inte har den rätten att bestämma själva i den utsträckning 

som bilderböckerna ger uttryck för. I en av böckerna Österlund analyserar, Vem 

bestämmer (2006) av Stina Wirsén, är karaktärerna nallebjörnar. Här är det storleken 

på nallarna som tydliggör för läsaren vilken maktposition nallarna har till varandra. 

Österlund skriver också om att i gestaltningen av nallar blir genus en maktaspekt som 

inte behöver tas hänsyn till utan storleken är det väsentliga. (Österlund 2008 s. 7) 

Österlund påvisar att föräldrarollen i nordiska bilderböcker har förändrats. Det 

rådande paradigmet har varit att föräldrarna representerar samhället och att de stått för 

ordning, makt och auktoritet. Det skifte som nu skett är att föräldrarna i 

bilderböckerna står för något annat. Österlund menar att nu är föräldrarollen ifrågasatt 

och kan på ett öppnare sätt diskuteras. Ett populärt grepp i bilderböcker är numera att 

låta barnen ta makten över den vuxne och låta rollerna vara ombytta (Österlund 2008 

s. 7).  

Österlund kommer fram till att Carin och Stina Wirsén skildrar barnens sida i 

maktkamperna och att de på ett positivt sätt visar att även de minsta barnen kan ta 
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makten över vuxna. Hon skriver att böckerna kan spela en roll då barnen ska lära sig 

förstå sitt eget maktinflytande i samhället.  

5.2 Anna-Maija Koskimies-Hellman ”Hotfulla vuxna och maktgivande fantasier: 

makt, mognad och inre personskildring i två bilderböcker” 2008 

I sin artikel analyserar fil dr Koskimies-Hellman två barnböcker utgivna 1992. Sin 

analys gör hon med hjälp av karnevalteorin. De båda böckernas ramberättelser ser 

väldigt lika ut. De handlar båda om en flicka som med sin fantasis hjälp ger sig ut på 

äventyr. Fantasierna börjar med att flickan blir tillfångatagen och bortförd av en ond 

vuxen. De får hos respektive kidnappare leva ett liv i lyx och överflöd. Koskimies-

Hellman menar att huvudpersonernas fantasi om materiellt frosseri också är en fantasi 

om makt. I den ena boken framkommer det att flickan är väldigt fattig och här menar 

forskaren att den ekonomiska makten blir ännu mer lockande (Koskimies-Hellman 

2008 s. 32-33). 

En annan maktaspekt i båda böckerna som Koskimies-Hellman skriver om är den 

makt som flickorna har över de vuxna. Huvudpersonerna i respektive bok är båda 

anledningen till att deras kidnappare vill leva. Flickorna har alltså makten över de 

vuxna på så sätt att det är de själva som tillför lycka och har i och med det också 

möjlighet att ta bort den (Koskimies-Hellman 2008 s. 34). 

Den onda karaktären i berättelsen gör att huvudpersonerna vill komma hem igen. På 

det sättet blir då även verkligheten flickornas eget val och de upplever sig ha makten 

att välja, analyserar Koskimies-Hellman (Koskimies-Hellman 2008 s 38.). 

Det Koskimies-Hellman kommer fram till är att det är maktförhållandet mellan barn 

och vuxen som är det största temat i böckerna. Hon skriver också att de onda vuxna i 

barnens fantasier är delar av de vuxna i barnens riktiga världar men i fantasin bara 

personifierade av sina onda sidor. Barnen får då leka med tanken att ha makt över sina 

föräldrar (Koskimies-Hellman 2008 s 41). 
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5.3 Sara Kärrholm ”Trötta mammors försvarare: familjevärderingar i Kerstin 

Thorvalls bilderböcker från 1970-talet” 2011 

Lektorn i litteratur Sara Kärrholm har i sin forskningsartikel analyserat skildringarna 

av mödrar i Kerstins Thorvalls böcker från 1970-talet. Hon har sedan tittat på hur 

mödrar framställdes i tidningen Vi föräldrar under samma tid för att se om hon kan 

hitta några beröringspunkter. Kärrholm menar att tidningen under den gällande tiden 

kan fungera som en fingervisning av hur det såg ut i verkligheten då den riktade sig 

till en vid läskrets (Kärrholm 2011, s. 179).  

Under 60- och 70-talet hände det mycket i utvecklingen av barnlitteratur i vårt land. 

Böckerna började diskuteras flitigare och Kerstin Thorvall var en av debattörerna. 

Könsroller i böckerna och i vilken utsträckning barnböckerna skulle skildra 

verkligheten debatterades (Kärrholm 2011, s. 178f). Thorvall själv ville se en 

verkligare bild av verkligheten i böckerna för barn, långt ifrån de klassiska sagorna. 

Hon ville ha en barnbok som barnen kunde känna igen sig i på riktigt och började 

därför skriva på det sättet själv (Kärrholm 2011, s. 180f). Det Kärrholm kommer fram 

till i sin analys är att Thorvalls böcker i stor utsträckning skildrar de verkligheter som 

även Vi föräldrar beskriver där ensamstående mammor och fattiga familjer 

representeras. Böckerna beskriver några av de verkligheter som familjer lever i men 

tidningen har en större mångfald av familjehistorier. Idag hade inte Thorvalls böcker 

uppfattats som lika uppseendeväckande som när de kom tror Kärrholm, men då var en 

så pass ärlig barnboksskildring mer kontroversiell menar hon (Kärrholm 2011, s. 

190).  

5.4 Sara Kärrholm ”Barnkulturen och det stora slaget om verkligheten: Värden 

och värderingar i tidskriften Ord och Bild under 1970-talet” 2012 

I sin artikel vill Kärrholm diskutera verklighet och fiktion i barnlitteratur på 1970- 

talet och idag. Hon vill titta på barnkulturens värden och se vad litteraturens uppgift 

är. På 1970-talet pågick en debatt om hur pass realistiska barnböcker skulle vara, 

debatten ägde delvis rum bland vänsterdebattörer i tidningen Ord & Bild. Hon har i 

sin analys av vad ordet verklighet tycktes innefatta sett att ordet i debatten ofta 

likställs med fattigdom, konflikter, råhet och social missär. I sin artikel är det främst 

banlitteratur som diskuteras och enligt vad Kärrholm väljer att ta upp så verkar det 
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vara litteraturen som stått i fokus framför annan barnkultur. I litteraturen för barn på 

1970-talet skrevs det flitigt om ämnen som miljöförstöring, social rättvisa och 

interkulturalitet. Kärrholm menar sig kunna se en likhet i de ämnen som 

barnlitteraturen tar upp idag och påstår att det beror på att de som växte upp med 

1970-talets barnböcker idag ska läsa böcker för sina barn och har då blivit påverkade 

av vad de läste när de växte upp (Kärrholm 2012, s. 104ff).  

Under 1970-talet trodde många, enligt Kärrholm, med en ideologisk övertygelse att 

barnlitteraturen var ett bra medel för att nå ut med sina åsikter. Med detta fanns också 

en rädsla för att människor med andra åsikter skulle använda sig av samma kanal. 

Från vänsterhåll fanns åsikter om att det var barnböckernas ansvar att förmedla en 

korrekt bild av verkligheten och sociala förhållanden (Kärrholm 2012, s.108).  

Avslutningsvis skriver Kärrholm att all politisk barnlitteratur inte var radikal, vilket 

ibland kan glömmas bort och all barnlitteratur är inte heller ideologisk. Men den bästa 

litteraturen är den som påverkar oss och för att den ska kunna skapa den typen av 

litteratur behövs en ideologi påstår hon. Med en ideologi men utan en bra berättelse 

skapas inte heller bra litteratur, båda ingredienserna måste finnas (Kärrholm 2012, s. 

118).  

6. Metod  

För att på bästa sätt få svar på mina forskningsfrågor har jag valt att göra en kvalitativ 

undersökning, en undersökning där jag analyserar ett mindre material på ett grundligt 

sätt (Ahrne & Svensson, 2011 s. 11). Jag har valt tio stycken böcker, vilket ger mig 

utrymme att analysera både bild och text i böckerna. För att kunna få svar på mina 

frågeställningar krävdes en längre analys av varje bok vilket gjorde det nödvändigt att 

begränsa antalet böcker. Böckernas antal gör att jag också kan jämföra böckerna inom 

varje årskategori med varandra för att se om jag kan skönja ett mönster utan att för 

den saken skull vara beredd att säga något generellt om böcker från den tiden.  

Författarintervjuerna jag hållit har varit vad docent Annika Lantz (2007) kallar riktat 

öppna. Det betyder att mina intervjuer har gett författaren tid och utrymme att tänka 

själv. Frågorna har gjorts så öppna som möjligt men inom ramen för ämnet. 

Intervjupersonerna har haft olika funktioner i mitt arbete och därför har intervjuerna 

sett olika ut. I intervjun med Barbro Lindgren blev frågorna i vissa fall mer riktade 
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och ibland åt ett mer strukturerat håll. Det berodde på att hon skrivit så mycket under 

en så pass lång tid att jag ibland fick rikta in intervjufrågorna så att de berörde de årtal 

och böcker jag var mest intresserad av. I intervjun med Åsa Mendel-Hartvig kunde 

jag ha en öppnare struktur då alla hennes böcker är inom ramen för mitt arbete. Att 

fråga henne öppna frågor om hennes tankar kring ämnen i hennes böcker gav mig 

därför mer än om jag hade riktat varje fråga in på ett litet område. Vi kom i och med 

den öppna intervjun in på mycket som var intressant för mitt arbete tack vare hennes 

vilja att berätta och dela med sig, något som, skriver Lantz, blir mer naturligt i den 

öppna intervjuformen (Lantz, 2007 s. 30). Författarintervjuerna ägde rum på caféer 

och varade i cirka fyrtio minuter vardera. Båda intervjuerna spelades in så att jag 

skulle ha möjlighet att lyssna på dem igen. Syftet med intervjuerna var att kunna 

koppla dem till barnboksanalyserna och på så sätt göra en mer djupgående analys. 

Jag har haft ett antal förberedda frågor men ändå haft tid och utrymme för följdfrågor 

och jag har velat ge författarna tid att prata även runt mina frågor.  Intervjuerna har 

haft lite olika motiv även om grundtanken varit densamma. Jag har på grund av 

författarnas olika ålder och aktiva tid låtit frågorna gå i olika riktning. Det för att få en 

djup förståelse för hur författarna tänker om makt och vuxna i barnböcker beroende 

på vilken tid de verkat.  

För att jag som forskare ska ha så lite påverkan på det arbete jag skriver har jag valt 

en teori som jag själv hade relativt lite kunskap om och därmed också väldigt få 

förutfattade meningar kring, här hade ett teorival som genus varit svårare att göra en 

objektiv analysdel av. Jag har försökt att inte påverkas i mina bokanalyser av att de 

böcker skrivna idag kan ha värderingar som i större utsträckning överensstämmer med 

mina egna.  

6.1 Forskningsetik 

För att författarna skulle känna sig trygga med intervjusituationen, veta vad syftet 

med min intervju var och vad den skulle användas till informerade jag om det i 

kontakten vi hade innan intervjun, i och med det tycker jag att informationskravet 

uppfylls. De båda informanterna fick själva bestämma om de ville medverka och på 

vilka premisser. Det uppfyller därför samtyckeskravet. Författarintervjuerna var 

speciella på det sättet att författarnas riktiga namn finns med i texten. Därför var jag 
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noga med att informera om detta och berätta att det var de i sin profession jag 

intervjuade dem och att huvudfokus skulle ligga på deras arbete och deras egna 

böcker. Konfidentialitetskravet är i och med den givna informationen och 

informanternas samtycke uppfyllt. Jag har delgett informanterna informationen att 

intervjuerna endast kommer att användas i denna studie och därigenom har 

nyttjandekravet infriats (Svensson & Ahrne, 2011 s. 31). 

7. Material och urval 

Jag har valt att använda mig av Barnposten som är Sveriges största barnbokklubbs 

tidning när jag gjort mitt bokurval. I varje tidning finns en eller flera huvudböcker 

som tidningen speciellt tipsar om. Jag har valt ut fem av tidningens huvudböcker från 

år 1977 och fem från 2013 och valt böcker som är avsedda för barn i åldern 3-5 år. 

Flera av böckerna från 1970 valde jag de böcker som var avsedda för barn i yngst 

ålder, alltså de böcker som antingen hade en åldersangivelse som var upp till fem år 

och de böcker som innehöll ett stort antal bilder och lättförståelig text. I de böcker 

från 2013 valde jag bort de böcker som inte var helt skönlitterära, vilket var många 

under 2013, och fick då fram fem böcker.  

Huvudböckerna skickas idag ut till alla medlemmar i bokklubben, vilket gör att just 

huvudböckerna läses av ett stort antal barn. Därefter har jag analyserat huruvida 

vuxna finns med i böckerna, vilka vuxna som finns porträtterade och vilken relation 

de har med barnkaraktärerna. Jag har analyserat både bilder och text i böckerna för att 

få en tydligare blid av maktrelationerna mellan barn och vuxna i litteraturen.  

För att få en bättre helhet av hur barnböckernas karaktärer väljs ut så har jag valt att 

intervjua två barnboksförfattare. Jag har valt att tala med författaren Barbro Lindgren 

som gav ut sin första barnbok 1965 och med författaren Åsa Mendel-Hartvig vars 

första barnbok kom ut 2010. Båda författarna har låtit vuxna ta en stor roll i sina 

böcker och därför tyckte jag att just de var intressanta för mitt arbete. Jag ville tala 

med en författare som skrev böcker redan på 70-talet då jag kommer att titta på 

barnböcker från den tidsperioden och att tala med en författare från en annan 

generation som nyligen börjat ge ut böcker. Jag ville kunna jämföra de bådas syn på 

vuxna i barnlitteratur för att se om något skiljer sig åt. Båda författarna har skrivit 
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bilderböcker för barn i åldern tre till fem år vilket är den typ av böcker jag valt att 

granska.  

7.1 Materialpresentation 

I den här delen kommer jag presentera det empiriska material jag fått fram. Jag 

kommer här presentera de två författarna jag valt att intervjua och ge en kort 

redogörelse för intervjuerna. Här presenteras även kort innehållet i de tio barnböcker 

som jag kommer att analysera. 

7.1.1 Barbro Lindgren 

Barbro Lindgren har gett ut böcker kontinuerligt sedan mitten på 1960-talet, både 

barn- ungdoms- och vuxenböcker. Bland hennes titlar finns bland annat böckerna om 

Loranga, Masarin och Dartanjang, grisen Benny och Max-böckerna. I min intervju 

med Lindgren talade vi mycket om hur barnens kontakt med vuxna har förändrats 

sedan 70-talet och hur det har påverkat hennes skrivande och om hur hennes eget 

författande i stort har förändrats över åren. 

7.1.2 Åsa Mendel-Hartvig 

Intervjun med barnboksförfattaren Åsa Mendel-Hartvig kom att handla mycket om 

relationen mellan barn och föräldrar i författarens egna böcker och vilka vuxna hon 

väljer att gestalta och varför. Vi talade även om hur maktperspektivet i hennes böcker 

ser ut. Mendel-Hartvig har släppt fem bilderböcker hittills, bland de böckerna om 

Tessla och småbarnsböckerna om Otis. 

7.2 Huvudböcker  

Jag kommer här att sammanfatta de tio barnböckerna jag valt ut. Jag har lagt mest 

fokus på de delar där vuxna förekommer i böckerna och speciellt där en maktrelation 

blir tydlig. Det gör att sammanfattningarna av böckerna är olika långa och är 

upplagda på lite olika sätt.  
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7.2.1 Martin sover över Bernard Waber 1975 

I boken förekommer sex stycken karaktärer, tre barn och tre vuxna. De tre barnen är 

huvudpersonen Martin, hans lillasyster och hans kompis Jocke. De tre vuxna 

karaktärerna är Martins mamma och pappa och Jockes pappa.  

Boken handlar om Martin som har fått inbjudan att sova över hos sin kompis Jocke 

men brottas med tankarna om att ta med sig sin nalle till övernattningen. Martins 

syster berättar att hon tror att han kommer bli retad men föräldrarna säger att han kan 

ta med sig nallen utan att vara orolig. I slutänden väljer han att lämna nallen hemma 

men efter mycket lek när det är dags att sova hos Jocke, och han tar fram sin egen 

nalle, då springer Martin hem och hämtar sin nalle.  

7.2.2 Raska på, Alfons Åberg Gunilla Bergström 1975 

I boken förekommer två karaktärer, ett barn och en vuxen. Det är huvudpersonen 

Alfons Åberg som är fyra år gammal och det är Alfons pappa.  

Alfons pappa vill få Alfons till frukostbordet. Alfons har däremot mycket att ordna 

innan han kan komma och äta. Vi får i början av boken se hur Alfons gör allt ifrån att 

fixa med bilar, läsa och tejpa medan pappans gastande från köket bara blir argare och 

högre. För att göra pappa glad hämtar Alfons pappas tidning i hallen, som han fastnat 

i ett tag innan det ropas jätteargt ifrån köket, och ger den till pappa. Pappan lugnar ner 

sig en aning och ser lite gladare ut. Alfons blir ändå tillsagd att raska på vid maten 

och Alfons vill visa att han minsann kan vara snabb om han vill. Så han äter, borstar 

tänderna, klär på sig och står sedan i hallen och ropar på pappa. Då säger Alfons 

pappa repliken ”Jag ska bara läsa färdigt tidni…”. De skrattar tillsammans åt allt ”Ska 

bara”.  

7.2.3 Tomanis liv Christine Nöstlinger 1977 

I boken förekommer fem karaktärer, två barn och tre vuxna. Det är huvudpersonerna 

och systrarna Luise och Liese Meier. De vuxna karaktärerna är flickornas mamma och 

pappa samt familjens granne.  

Systrarna och deras föräldrar bor tillsammans i en villastad. Flickorna är oerhört 

väluppfostrade och får toppbetyg i skolan och hjälper sin mamma med hushållsarbete. 
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En dag tar deras pappa med sig en bok hem. Boken handlar om Tomaniflickor vilket 

är stora, blåa varelser som deras föräldrar tycker är hemska. Barnen däremot tycker 

mycket om boken, så pass mycket att de börjar läsa boken varje ledig stund. De har 

inte längre tid att hjälpa till eller vara duktiga i skolan. Systrarna blir olydiga, precis 

som Tomaniflickorna i boken. En dag kommer familjens granne över till mamman 

och berättar att flickorna äter upp alla hennes persikor. Plötsligt en dag börjar 

flickorna förvandlas och snart är de Tomaniflickor. Mamman skäms och håller dem 

gömda fram tills efter ett besök i staden, då hon låter flickorna följa med, och 

människor slår och skriker glåpord till barnen. Mamman och pappan bestämmer sig 

för att också förvandla sig. När hela familjen är blåa, stora, nakna och glada tar de en 

båt och lämnar villastaden för alltid.  

7.2.4 Ida Maria från Arfliden Ann-Madeleine Gelotte 1977 

I boken förekommer många icke namngivna karaktärer men handlingen är främst 

koncentrerad till fyra personer, två barn och två vuxna. Det är huvudpersonen Ida 

Maria och hennes syster och de vuxna karaktärerna är deras mamma och pappa. 

Ida Maria berättar om sin uppväxt i Norrland, Arfliden, i slutet av 1800-talet. Den 

stora familjen är nästan helt självförsörjande och det finns mycket arbete att stå i så 

alla får hjälpa till efter bästa förmåga. Klimatet är tufft men det finns ändå tid för lek 

emellanåt. I familjen är alla arbetsuppgifter ålders- och könsuppdelade. Ida Maria och 

hennes syster få hjälpa till att spinna garn och tvätta medan deras bröder som nått en 

viss ålder får hjälpa till i skogen. Arbetet beskriver hon ibland som hemskt men ingen 

hörs klaga över att det behöver göras. Familjen hjälps åt och det finns glädjestunder 

mitt i allt arbete på gården.  

7.2.5 Jasons sommar Camilla Mickwitz 1977 

I boken förekommer nio karaktärer, två barn och sju vuxna. Huvudpersonen Jason 

och en bebis är barnen och de vuxna är Jasons mamma Gudrun, Olga som sköter 

semesterhemmet och fem andra vuxna sommargäster.  

Det är sommar och Jasons mamma har fått semester från fabriken. Tillsammans ger 

sig Jason och hans mamma av till landet för lite avkoppling och miljöombyte på ett 

semesterhem, en form av pensionat. De som bor i huset håller sig mest för sig själva. 
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Jason får tråkigt och en dag möblerar han om borden i matrummet så alla sitter 

tillsammans vid ett stort långbord. I början är de vuxna lite nervösa men strax är alla 

goda vänner. Hela vistelsen tillbringar de nu i sällskap med varandra och alla har 

mycket roligare.  

7.2.6 Innan jag fanns Petrus Dahlin & Maria Nilsson Thore 2013 

I boken förekommer tre karaktärer, två barn och en vuxen vilket är huvudpersonen Py 

och hennes storasyster My och deras morfar.  

Py kommer till morfars hus på landet och förstår att hon är den enda som aldrig 

tidigare varit där. Hennes syster var i stugan innan Py fanns och det gör att hon börjar 

tänka på var hon befann sig och vem hon var innan hon föddes. Hon diskuterar med 

My medan morfar hugger ved. De talar om att hon kanske var ett ägg i rymden eller 

en stjärna. Många olika idéer har systrarna innan morfar kommer in och frågar vad Py 

kommit fram till. Hon tror att hon var en stjärna och att det kommer morfadern bli när 

han dör. De går till sängs men stannar först upp en stund och tittar ut på de många 

stjärnorna tillsammans. 

7.2.7 Presenter till tusen Peter Arrhenius & Ingela P Arrhenius 2013 

I boken förekommer i huvudsak sex karaktärer, tre barn och tre vuxna. Det är 

huvudpersonerna och tvillingarna Lina och Leo, deras något äldre kompis Ronny 

Petterson, tvillingarnas mamma och pappa samt ett affärsbiträde.  

Äntligen är dagen kommen då Lina och Leo fyller sex år. Lina är så exalterad att hon 

vaknar redan innan klockan fyra och väcker upp sin bror. De får inte upp föräldrarna 

än så de får roa sig själva till en början, men vid sjutiden får de presenter och kan efter 

det ge sig ut på sina nya sparkcyklar. Sen är det mycket som ska fixas innan det stora 

kalaset. De handlar själva, bakar tårta och sätter ljus. Sen kommer alla kompisar och 

det blir vattenkrig, korvätning och lekar. Vid slutet av dagen är barnen trötta och 

ligger på sängen och talar om dagen och alla fina presenter de fått.  
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7.2.8 Ska vi va? Pija Lindenbaum 2013 

I boken förekommer fem karaktärer, två barn och tre vuxna. Det är huvudpersonen 

Flisan och hennes jämnåriga kompis Berit, Flisans mamma och mammans kille Göran 

samt Stor-Kevin som ser ut att vara en ung vuxen.  

En dag får Flisan besök av Berit men Flisan har ingen som helst lust att leka med 

Berit. Flisan vill sitta inne och klippa pappersfigurer medan Berit vill vara utomhus 

och leka med pinnar och leta efter djur under stenar. Till slut går Berit sin väg och 

dagen efter är det Flisan som tar på sig galonbyxor fast det inte regnar, grabbar tag i 

en pinne och ger sig ut för att hitta Berit. Nu leker barnen alla möjliga typer av lekar 

tillsammans och de ger sig av för att titta på Stor-Kevins läskiga hund. Men Berit är 

inte rädd utan vinkar lite till Stor-Kevin, sen går de in och klipper pappersfigurer 

tillsammans.  

7.2.9 Snömannen Eva Susso & Benjamin Chaud 2012 

I boken förekommer fem karaktärer, två barn och tre vuxna. Huvudpersonerna och 

bröderna Max och Uno och deras pappa samt en snöman och hans farfar som också är 

snöman.  

De båda bröderna ger sig iväg för att åka snowboard i den stora backen. Plötsligt är de 

vilse och i buskarna står Snömannen. Uno tycker det känns spännande när de blir 

uppburna och bortförda i skogen av Snömannen men lillebror Max är lite mer rädd. 

De kommer till Snömannens grotta och får träffa hans farfar som ger dem varsin 

uggla. De äter mat, som tur är så är Snömannen vegetarian berättar Uno för Max när 

han blir orolig att bli kvällsmat. Snömannen pratar ett annat språk men de kan göra 

sig förstådda ändå. Max ber om att få komma hem till pappa och Snömannen sätter 

pojkarna på axlarna och bär hem dem. Väl hemma ser bröderna att deras pappa har en 

likadan uggla på en hylla. Pappan berättar att han fått ugglan av en snöman och frågar 

om de tror honom, de svarar på Snömannen-språket och skrattar. 

7.2.10 Så funkar det - (väl inte?) Johan Thörnqvist 2013 

I boken förekommer tre karaktärer, ett barn och två vuxna. Det är huvudpersonen 

Myriam, hennes morfar och hennes mamma.  
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Myriams morfar ropar att hon ska följa med honom till affären. Det blir inte vilken 

vanlig dag som helst utan hela tiden stannar de upp och tittar på saker på stan. De 

tittar på trafikljus, bankomaten, hissar, flygplan och kassaapparaten och hela tiden 

berättar morfar spännande historier för Myriam om hur allt fungerar. I trafikljuset bor 

en gubbe som springer upp och ner och tänder och flygplanet hålls uppe av många 

starka fåglar. Till slut berättar Myriam om rymdraketer som flyger med hjälp av 

drakeld. När de kommer hem somnar morfar på soffan och Myriam berättar för sin 

mamma hur mycket morfar hittat på.  

8. Analys och resultatredovisning 

Här nedan kommer jag att analysera mitt material med hjälp av Steven Lukes (2008) 

maktteori och Bachtins (2007) karnevalteori. Jag kommer i analyserna också ta hjälp 

av mina författarintervjuer och tidigare forskning.  

8.1  Bokanalys av böckerna från 1977 

I denna del kommer jag att analysera böckerna som fanns med i Barnens Bokklubbs 

medlemstidning år 1977 med hjälp av Stevens Lukes (2008) maktteori. Jag använder 

mig också av Maria Österlunds (2008) artikel där hon skriver om vuxnas maktstatus 

gentemot barn. Jag kommer även ta hjälp av Anna-Maija Koskimies-Hellmans (2008) 

artikel om hotfulla vuxna i mina analyser. I slutet kommer en sammanfattande analys 

där jag också jämför böckerna med varandra. 

8.1.1 Martin sover över Bernard Waber 1975 

De vuxna i boken om Martin framställs väldigt olika när vi tittar på maktrelationen till 

barnen. Martins föräldrar vill förstå och resonera med sitt barn, de tar honom på allvar 

och han verkar trygg i deras närhet. De berättar att de tycker att Martin borde ta med 

sin nalle men de låter ändå honom komma fram till beslutet själv. När Martins syster 

säger att Jocke kommer skratta åt hans nalle säger mamman och pappan att det 

kommer han inte alls göra. Föräldrarna berättar sin åsikt utan att säga åt systern att 

vara tyst eller att hon har fel. De upplevs här som snälla och förstående inför sin sons 

bekymmer och visar inga tecken på att vilja tillrättavisa sina barn. Föräldrarna är 

tillsammans på alla sidor där de förekommer. Alla föräldrarnas repliker kommer efter 

varandra och de säger samma sak. Det ger en känsla av att de är enade och att de har 
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rätt. Det är alltid Martins mamma som talar före pappan vilket kan tolkas som att 

modern står högre i hierarkin än pappan, då han bara härmar henne genom hela 

boken.  

Martin har en intressekonflikt mellan intresset av att kunna sova och intresset av att 

inte bli retad. Dessa intressen är oförenliga då det förra kräver en nalle och det senare 

kräver att nallen stannar hemma. Föräldrarna försöker inte påverka Martin att ta med 

sig sin nalle för att det på något sätt gynnar dem utan de säger åt honom att han borde 

ta med sig den för att Martin själv ska kunna sova. Martin överväger att ta med sig 

nallen då hans föräldrar sagt att det kommer gå bra men det är först när han märker att 

Jocke också har en nalle som han vågar hämta den. I situationen utövar inte 

föräldrarna makt över Martin eftersom att han inte följer deras uppmaning. Istället är 

det systern som får Martin att om inte helt byta intresse så åtminstone omprioritera sin 

intresseordning, vilket i enhet med Lukes (2008) tredimensionella maktteori visar på 

att systern ändrar Martins intresse så det överensstämmer med hennes eget. Det blir i 

situationen svårt att avgöra vilket intresse som är det mest väsentliga men det vi kan 

se är att det är Martins syster som får Martin på tankarna att han kan komma att bli 

retad. Hon utövar här makt mot sin storebror. 

Boken handlar om att Martin inte vill bli retad eller utskrattad. Barbro Lindgren 

(2013) berättar för mig att hon gärna skriver om teman och problem som både vuxna 

och barn kan känna igen sig i. Temat i denna bok är precis ett sådant. Att skriva 

barnböcker på ett sätt så att alla oavsett ålder kan relatera till gör att läsarnas ålder 

spelar mindre roll. Det blir en bok som både barn och de eventuella högläsarna kan ta 

till sig och vilja samtala om på lika villkor. Det handlar inte längre om ett barn med 

ett problem utan om en individ med dilemma som måste hanteras.  

Den enda klara maktuppvisningen i boken mellan barn och vuxna är när Jockes pappa 

säger åt barnen att gå och lägga sig fast de inte vill. Detta är den enda order som finns 

i boken. Han går emot deras intressen av att vara uppe och utan diskussion får de 

lägga sig. Här är en maktutövning tydlig då pappan klart går emot barnens intresse 

och får dem att lägga sig trots att de inte vill. Enligt Lukes (2008) maktteori är det en 

maktutövning som pappan gör och den görs utan att han låter sig rubbas när sonen 

Jocke frågar om det redan är läggdags. Det är det Lukes kallar det endimensionella 

steget i maktteorin. 
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På en av sidorna står Martins pappa med en LP-skiva i handen medan de pratar. Det 

är helt okommenterat och på skivan står det ”Igor Oistrakh” vilket är en violinist född 

i det sovjetiska Ukraina. Den informationen går förmodligen över huvudet på alla 

barn men kan säga något till bokens vuxna läsare. Vi kan på en sida se mamman spela 

piano och på en annan sida pappan spela kontrabas, även detta okommenterat. 

Tillsammans med skivan och alla dyra instrument, tavlor och ljuskronor på bilden ser 

vi att detta är en välbärgad familj där det konsumeras finkultur. I Jockes hus ses inga 

tecken på samma ekonomiska överflöd. Här leker barnen med kapsyler och saker som 

Jockes pappa tagit med hem från sitt kontor. Martin visar inga tecken på att se de 

ekonomiska skillnaderna och därför blir inte det en ekonomisk maktaspekt barnen 

emellan. Han är glad att få sova över hos Jocke och vill inte verka barnslig inför 

honom och då spelar inte den sociala statusen någon roll. Koskimies-Hellman (2008) 

skriver i sin artikel att barnen i de böcker hon analyserat fantiserar om ett liv i lyx. De 

rikedomar barnen i de böckerna drömmer om är rikedomar som barnen kan och vill 

använda sig av, fina föremål riktat direkt till barnen (Anna-Maija Koskimies-

Hellman, 2008). Martins familjs rikedom syns främst på de föremål som föräldrarna 

använder så som vackra instrument och tavlor. Den formen av ekonomisk 

förmögenhet är förmodligen ingenting som Martin lägger så stor vikt vid då den inte 

kommer till gagn för honom själv. 

8.1.2 Raska på Alfons Åberg Gunilla Bergström 1975 

I boken om Alfons morgonbestyr förekommer flera maktaspekter. Alfons och hans 

pappas repliker skrivs ut på olika sätt. Flera av pappans repliker ropas eller gastas ut. 

Alfons säger sina repliker. Här kan vi se att pappan har rätt att skrika på sin son 

medan Alfons själv inte tar samma verbala plats som sin pappa. Att pappan inte går 

bort till Alfons rum och talar med honom kan vara en faktor i att Alfons vågar utmana 

pappans order. Pappan anser att Alfons ska göra som han säger utan att han ska 

behöva stå ansikte mot ansikte med Alfons. Hade pappan gått till Alfons hade 

situationen kunnat se annorlunda ut. Alfons hade kunnat fråga pappan varför han 

behövde skynda sig och en dialog kunde ha uppstått. Det är svårare att skapa dialog 

när parterna är i olika rum.  

Den makt Lukes (2008) talar om och kallar endimensionell maktteori när en part 

påverkar en annan att göra något mot sitt intresse, genom att vinna en konflikt och 
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genom det ha makten, visas tydligt här. Att Alfons har ett intresse av att pyssla med 

annat än att gå till frukosten är tydligt och hans pappa gör allt för att motverka detta 

intresse utan någon som helst diskussion eller visad förståelse. Den förklaring som 

fyraåriga Alfons får är att de kommer komma försent, förmodligen ett föga problem 

för Alfons. 

Pappan har makten att bestämma över Alfons men han utmanar den genom att inte 

komma när pappan vill. Istället hittar Alfons massor av ursäkter för att inte behöva 

lyda pappas direkta order. Alfons vet att hans pappa tycker att Alfons har agerat fel 

och försöker därför ställa det till rätta genom att hämta tidningen som han vet att 

pappa tycker om att läsa på morgonen. Han märker att pappa blir gladare men han är 

inte helt nöjd utan uttrycker en önskan om att Alfons skulle raska på. För att visa sin 

pappa att han är kapabel till även det så skyndar han sig som aldrig förr. Att Alfons 

gör saker för att visa för sin pappa att han kan, visar att Alfons vet att det är pappan 

som har makten och vet vad som är rätt. Han kämpar för att visa att han kan vara till 

lags och vet då att hans pappa kommer bli glad. I slutet märker pappan att Alfons 

ansträngt sig och säger då Alfons replik ”Ska bara…” och visar med det att även 

vuxna kan vara långsamma och göra fel ibland. I den scenen är maktrelationen 

omvänd och det är istället Alfons som skyndar på sin pappa. Alfons handlar här för att 

pappan ska komma i tid till sitt arbete då han ser att klockan är mycket. Bachtins 

(2007) teori kan här appliceras då situationen enligt karnevalteorin tyder på att 

makten är omvänd och rollerna är ombytta. Alfons försöker att tillgodose sin pappas 

intressen då han vet att det är att komma iväg i tid. Därför säger han till sin pappa 

även om det är pappan som tjatat hela morgonen på Alfons. Alfons försöker i och 

med detta få sin pappa att handla i sitt eget intresse men emot vad han hade gjort utan 

påverkan från Alfons. Det betyder, enligt Lukes (2008) definition av endimensionell 

makt, att Alfons i situationen utövar makt.  

I boken förekommer sju direkta förmaningar från pappan. Många fler kan tyckas men 

flera av dem är ställda som frågor eller påståenden och kan därför inte räknas som 

direkta order.  
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8.1.3 Tomanis liv Christine Nöstlinger 1977 

Boken om systrarna Meier som blir förvandlade till Tomaniflickor har en speciell 

maktstruktur. Inga direkta tillsägelser eller förmaningar förekommer från föräldrarna 

till döttrarna men makt synliggörs på annat sätt. I boken kan vi först ana en sträng 

maktstruktur där föräldrarnas intressen har förts över på deras döttrar som då har de 

intressen som deras föräldrar vill att de ska ha. Enligt Lukes (2008) tredimensionella 

maktteori har föräldrarna här makt över sina döttrar då de överför sina intressen på 

flickorna. På samma sätt har villastaden som familjen bor i makt över föräldrarna. 

Föräldrarnas intresse att vara en stillsam och ordningssam familj med väluppfostrade 

döttrar kan ses som en direkt följd av normer och påtryckningar från omgivningen. 

Moderns vilja att inte stöta sig med någon har förmodligen varit en stor del i att 

flickorna varit så lydiga innan de blev påverkade av boken. Att avvika från den 

medelklassnorm som tycks råda skulle genast äventyra hennes sociala anseende och 

därför överför hon sin sorg och ilska på flickorna. Moderns skamkänslor över 

döttrarnas förvandling och ovilja att visa upp dem tyder på den makt som folket runt 

omkring har på henne. Hon vill passa in i den samhälleliga normen och har med 

största sannolikhet vant sig vid att ha hög status och duktiga flickor att visa upp. 

Deras pappa försöker lugna ner moderns upprördhet och är istället glad att se 

flickorna så glada och livfulla, något de inte var innan. Flickorna har uppenbarligen 

vetat precis vad som förväntat sig av dem innan och också velat uppfylla 

förväntningarna men nu har de fått helt andra prioriteringar. De har ändå så pass 

mycket makt i familjen att de vågar gå emot de vanliga förpliktelserna. Här tror jag de 

har mycket hjälp av varandra, det hade säkerligen varit svårare att ensam utmana 

familjestrukturerna. Maktrelationerna i boken går från att barnen har gjort allt för att 

tillfredställa sina föräldrars önskningar till att föräldrarna går sina barns väg för att få 

ett lyckligare liv.  

När flickorna hittar livsglädjen tänker de inte släppa taget utan struntar i alla krav och 

tar makten över sina liv och sin glädje. I slutet av boken går det så långt att flickorna 

tar över makten från föräldrarna. Barnen visar att de verkar i sitt eget intresse och till 

slut tar föräldrarna steget till att själva förvandla sig. Denna situation går att analysera 

med hjälp av Bachtins (2007) karnevalteori. Nu är det nämligen flickorna som har 

makt över sina föräldrar då de, enligt Lukes (2008) tredimensionella maktteori 
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förändrar föräldrarnas intresse och önskningar. Med stöd av de två teorierna kan vi 

därför se att barnen nu tagit makten över sina föräldrar. 

8.1.4 Ida Maria från Arfliden Ann-Madeleine Gelotte 1977 

I berättelsen har barnen inte mycket att säga till om. I boken förekommer inga repliker 

och därför inte heller några direkta order eller tillsägelser även om det underförstått 

förekom sträng disciplin och ordning i huset. De är tvungna att arbeta långa dagar 

med allt från att samla gräs till korna inför vintern till att spinna garn. Ingenstans 

uttrycks något agg emot föräldrarna för allt slit de var tvungna att genomföra. Istället 

skriver hon ständigt om ett ”vi” i boken vilket tyder på att Ida Maria själv såg det som 

att i familjen hjälps alla åt så gott det går och därför äger också familjen allt 

tillsammans. Åsa Mendel-Hartvig säger i vår intervju att hon tror att vi måste bli 

bättre på att låta barn känna sig behövda idag, förr kom det naturligt för då var barnen 

avgörande för familjens försörjning och överlevnad. Ida Marias kontinuerliga talande 

om ”vi” i boken tror jag kan härledas till just det att hon kände sig behövd. Hon visste 

att hennes arbete i familjen var viktigt och spelade roll. Arbetet fick ett värde och 

genom det även hon själv. Att bestämma regler efter barnens åldrar tänker jag bidrar 

till att barnen inte ser det som att de blir tvingade av föräldrarna att hjälpa till att jobba 

utan det är helt enkelt så när ett barn kommer upp i en viss ålder. Att föräldrarna 

förmodligen var de som satt upp ålderskategorierna är inget som diskuteras i boken. 

Allt slit och arbete gick emot vad barnen egentligen vill göra och då är det 

endimensionell maktutövning i enlighet med Lukes (2008) teori. Barnen verkar inte 

sagt ifrån speciellt mycket men det är ändå tydligt vad de har intresse av att göra och 

inte göra. 

Det finns en regel i hemmet om att flickorna inte får ha byxor på sig. Den regeln 

beskriver Ida Maria som svår att förstå. Bestämmelsen verkar i och med att hon inte 

förstår den som att hon inte heller har fått den förklarad för sig. Det kan vara så att 

hon inte vågat fråga och det kan också vara så att föräldrarna själva inte har något bra 

svar. Hennes egen gissning är att det är en tradition som hon inte kan förstå. Att hon 

här följer de uppsatta reglerna fast hon upplever dem som dåliga regler och inte riktigt 

förstår dem tyder på att hon vet att hon inte har makten att ändra reglerna. Lukes 

(2008) tvådimensionella maktteori kan appliceras här då föräldrarna undviker en 

diskussion och barnen ser ingen möjlighet att vara med att påverka.  
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Geten som barnen gärna vill ha men inte får, för pappa tycker de är tjuvaktiga, talas 

det om i boken. I det fallet låter det ändå som att barnen vågat berätta för sin far att de 

gärna vill ha en get. Barnen har inte något att komma med om pappan ändå inte vill 

ha en get och det visar på vem som har den högsta makten i hemmet. Den 

endimensionella maktteorin som Lukes (2008) beskriver och använder sig av kan 

kopplas till denna situation då fadern vinner konflikten. När beslut fattas är det fadern 

som fattar dem. Det talas sällan om vad modern har att säga om saker. Det tyder på att 

makthierarkin i hemmet inte bara är baserad på ålder utan även kön.  

8.1.5 Jasons sommar Camilla Mickwitz 1977 

I ingen annan bok märks det så tydligt att författarna tänkt på maktperspektivet mellan 

vuxna och barn som i boken om Jason och hans mamma Gudrun. I boken finns inga 

direkta tillsägelser eller ens tecken på att någon vuxen skulle handlat på ett 

makthierarkiskt sätt gentemot Jason. Den fabriksarbetande mamman Gudrun är 

stressad både när hon städar och när hon drar med sig sin son på semester. Kärrholm 

(2011) skriver om att Thorvall skrev om sina mammor på det sättet med pirrande 

nerver. Thorvall upptäckte en lucka i barnlitteraturens framställning av mammor, på 

precis samma sätt resonerar Åsa Mendel-Hartvig (2013) idag. Mendel-Hartvig 

berättar för mig att hon vill ha en mamma i sina böcker långt ifrån Brummelisa. Hon 

vill i sina böcker visa karakteristiska och roliga mammor. Och det är Gudrun med sitt 

glada humör, stora hår och sin fåniga dans och pirriga nerver. Jason tror vid ett 

tillfälle att mamman glömt att de har semester, så stressad är hon. Att Thorvall på 

1970-talet och Mendel-Hartvig på 2010-talet ser samma brist i vilka vuxna som 

skildras i barnböcker måste betyda att inte speciellt mycket har åstadkommits under 

fyrtio års tid. Ur ett maktperspektiv spelar det roll, för det vittnar om vilka vuxna som 

tillåts ha makten och vilka vuxna vi anser vara bäst lämpade att ta hand om våra barn.  

Boken är speciell på det sättet att orden barn eller vuxen aldrig nämns i boken, inte för 

att det är oväsentligt för berättelsen utan för att det visar på en maktrelation som vi 

inte ska ha uppmärksamheten på i boken. Istället talas det om stora och små 

människor.  

Jason får gärna hjälpa till i huset och ingen har någon invändning mot att han 

möblerar om i matsalen. Istället blir hans idé en succé och leder till att alla i huset blir 
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goda vänner oavsett ålder. Detta är det enda exemplet på maktutövning som går att 

finna i boken. Jason ändrar om allas miljö vid maten utan att tala med de andra om det 

först. När de väl är i situationen är deras intresse ändrat och de förstår att de alla velat 

ha ändringen. Den makthandlingen stämmer överens med Lukes (2008) förklaring av 

den tredimensionella maktteorin då Jason får de andra att ändra önskning.  

Att låta barnet vara den som löser problem tar också Kärrholm (2011) upp som 

exempel i sin artikel. I en av de böcker hon tittat på får mamman nog av allt tjat och 

barnen blir de som får sköta alla sysslor. Barbro Lindgren (2013) talar också om 

vikten att låta barnen vara de som hjälper till. Åsa Mendel-Hartvig (2013) tar också 

upp det att barn måste få känna sig delaktiga och att de kan vara till hjälp. Hon 

fortsätter och säger att förr var barnen oumbärliga för att hushållet skulle fungera, 

idag när det inte ser ut på det sättet måste vi låta barnen få hjälpa till när de vill med 

både tröst och mer praktiska sysslor. Även Barbro Lindgren talar om vikten att ibland 

låta barn vara de som löser problemen.  

8.1.6 Sammanfattning av böckerna från 1977 

I böckerna från 70-talet som jag har tittat på är det i fyra av dem en tydlig skillnad på 

hur vuxna och barn presenteras. I flera fall har de vuxna rollen som uppfostrare och 

tillrättavisare. Barnen känns medvetna om sin underlägsna maktposition gentemot 

sina föräldrar men några av barnen försöker utmana makten och sätta sig emot Alfons 

och systrarna Meier går emot de vuxnas krav och befallningar men de är också fullt 

medvetna om vad som egentligen förväntas av dem. Det är inte så mycket direkta 

tillsägelser i böckerna men kravet på lydnad och disciplin känns ändå överhängande i 

flera av böckerna även om det inte uttrycks i befallningar. Här skiljer sig boken om 

Alfons från de andra då den innehåller sju direkta tillsägelser från pappan till Alfons. 

Boken om Jason och hans mamma skiljer sig avsevärt från de andra böckerna. Det har 

i boken tydligt tagits avstånd från maktutövanden och det talas om små och stora 

människor för att indikera en likvärdig samhällsposition oavsett ålder.  

Sara Kärrholm (2011) talar i sin artikel om att i tidningen Vi föräldrar på 1970-talet 

så taldes det öppet om olika familjers ekonomi. Det var bland annat en följetong 

under en period där läsarna fick ta del av familjers ekonomi. Det tror jag kan ha att 

göra med varför det i så många av böckerna jag analyserat från 1970-talet finns 
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ekonomiska antydningar i böckerna. I alla böckerna utom boken om Alfons går det att 

finna indikationer på vilken klasstillhörighet familjerna har.  

8.2 Bokanalys av böckerna från 2013 

I den följande delen kommer böckerna från 2013 års medlemstidning från Barnens 

Bokklubb analyseras med hjälp av Steven Lukes (2008) maktteori. Avslutningsvis 

kommer en sammanfattning av analyserna och en jämförelse av bokanalyserna.  

8.2.1 Innan jag fanns Petrus Dahlin & Maria Nilsson Thore 2013 

När Py, hennes syster My och morfar kommer ut till landet är Py den enda som inte 

varit där förut. De andra två har minnen och kunskap om platsen vilket gör att Py 

hamnar i underläge. Hon försöker då förstå var hon var innan hon föddes. Py som är 

den yngsta karaktären tillåts resonera och försöka tänka själv. Morfadern frågar henne 

i slutet vad hon kommit fram till vilket tyder på att Pys åsikter och tankar spelar roll 

även för honom som är så pass mycket äldre. Att han väljer att inte berätta sin teori 

om var hon fanns innan hon föddes eller vad som händer efter man dör tyder på att 

han inte bara tycker att hennes tankar spelar roll utan också att han känner att hans 

egen åsikt inte är mer rätt eller mer intressant än sitt lilla barnbarns. När han får en 

direkt fråga om natten i rymden svarar han men lägger in ett ”nog” i sitt svar. Det 

indikerar att han vet att det han säger inte behöver vara sant och bjuder också in till 

diskussion och andra tankar från barnen.  

Morfar säger åt barnen att hjälpa till och de hjälper till, det betyder att han sätter sig 

över barnens intresse av att bara fortsätta prata och istället få dem att göra det han 

anser vara viktigare. Det är den enda direkta tillsägelse i boken. Enligt Lukes (2008) 

endimensionell maktteori är det en maktutövning då flickornas pågående 

sysselsättning ändras för att de ska uppfylla morfaderns vilja istället. Här vinner han 

konflikten och bevisar på så sätt enligt Lukes vem som har makten i situationen. Efter 

ett litet tag bestämmer de sig för att ta en paus. De frågar inte om det är okej att titta 

på stjärnorna istället för att hjälpa till utan de vet förmodligen att deras beteende är 

acceptabelt. Det visar på att morfadern har makt att säga åt dem att de ska hjälpa till 

men de har makt nog att bestämma när de hjälpt till nog.  
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I boken finns ett fotografi som ändrar motiv vilket skulle kunna ses som ett stöd för 

Pys tes att vi inte bara försvinner när vi dör utan att vi blir till stjärnor igen och på det 

sättet lever vidare. Jag tolkar damen på fotografiet som flickornas farmor som från sin 

stjärna ger en liten blinkning ner till sin gubbe och sina barnbarn.  

Bokens avslutning säger mig att syftet med boken är att ta barns tankar och 

funderingar på allvar. Ingenstans blir Py motsagd eller rättad. Hennes storasyster talar 

om alternativa tankar men inte på ett sätt som gör att Py ser ut att ha fel. Bokens slut 

där det skrivs att systrarnas idéer lever vidare i rymden, ett tag till i alla fall, visar att 

det mycket väl kan vara så som de gissade. Bokens tilltal ger känslan av att barnens 

tankar bör ges tid och är värda att lyssna på. 

8.2.2 Presenter till tusen Peter Arrhenius & Ingela P Arrhenius 2013 

När tvillingarna vaknar upp på sin födelsedag vill de att dagen ska komma igång på 

en gång. Föräldrarna bestämmer att det är för tidigt och barnen får därför gå in på sitt 

rum igen men istället för att somna om sitter de uppe och pratar. De vuxna har makten 

att säga till barnen att det är för tidigt och att de ska gå in på sitt rum men att barnen 

väljer att vara vakna bestämmer barnen själva. I överensstämmelse med Lukes (2008) 

endimensionella maktteori kan vi här konstatera att det är en maktutövning. 

Föräldrarna vinner konflikten, utan att barnen ändrat åsikt, och får vänta på sitt rum. I 

denna situation förekommer bokens enda direkta tillsägelse även om fler indirekta 

finns uttalade, ställda som frågor eller påståenden. 

Lina och Leo känner sig dagen till ära stora och vill ut och göra saker på egen hand. 

De går och handlar själva, tror de i alla fall, men föräldrarna går att skymta i 

bakgrunden. De får känslan av att ha friheten att gå själva men så är inte fallet 

egentligen. När de sätter ljus i tårtan får de först bestämma hur många men när det blir 

för många går mamman in och sätter stopp. Här ser det först ut som att barnen får 

bestämma helt själva men den makten har en gräns och då kommer mamman in och 

kommer med ett förslag. Hon föreslår att barnen inte ska använda så många ljus utan 

istället ha tolv ljus i tårtan, ett för varje år var och en fyller. Barnen går med på 

förslaget och tittar vi på Lukes (2008) tredimensionella maktteori så kan situationen 

förklaras med stöd av den. Mamman får barnen att ändra sitt intresse av antal ljus så 

de, i likhet med hennes eget intresse, använder ett mindre antal.  
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Barbro Lindgren (2013) säger att den form av frihet som kunde ges barn när hon 

växte upp är omöjlig idag. Det blir tydligt i denna bok när barnen går till affären för 

att handla själva men föräldrarna syns skymta i bakgrunden för att se till att det går 

bra för barnen. Istället för att låta barnen gå själva till affären visas här att föräldrarna 

antingen inte litar på sina barn eller inte vågar släppa ut sina barn själva på grund av 

hur samhället ser ut idag.  

När det blir vattenballonger och vattenkrig skriker föräldrarna åt alla barnen att gå ut. 

De använder sig även här av sin maktstatus och barnen får agera efter föräldrarnas 

tillsägelser, likt vad Lukes (2008) kallar endimensionell maktteori. I denna bok 

ifrågasätts inte de vuxnas maktstatus gentemot barn på det sättet som Maria Österlund 

(2008) talar om utan de vuxnas makt är normaliserad och går okommenterat förbi i 

boken. Barnen ifrågasätter inte föräldrarnas tillsägelser utan vet att de förväntas lyda 

föräldrarna. Åsa Mendel-Hartvig (2013) talar om att vuxna måste vara medvetna om 

vilken stor makt de har över sina barn. Så ofta som det går tycker hon att vuxna ska 

försöka låta barnen vara medbestämmande eller helt bestämma själva.  

8.2.3 Ska vi va? Pija Lindenbaum 2013 

Denna bok handlar mycket om maktspelet mellan barnen Berit och Flisan; vem som 

har makt att bestämma om, när och vad de ska leka; vem som vet saker och kan visa 

den andre och vem som vågar. Makt skulle jag säga är ett centralt tema i denna bok. 

Jag tänker inte lägga mitt fokus på maktspelet mellan barnen utan istället rikta blicken 

mot makten som utspelas mellan Flisan och hennes föräldrar för det är där, enligt min 

mening, den tydligaste maktrelationen mellan barn och vuxna finns i boken.  

Flisan verkar veta precis vad hon vill. Hon vill leka själv inomhus. När Berit knackar 

på meddelar hon att hon inte är intresserad och ljuger för Göran och säger att det inte 

var någon som knackade på. Här har Flisan makten över sin egen situation och jag 

tänker att hon med rädsla för att Göran ska ta ifrån henne makten ljuger för att slippa 

vara med Berit. Till slut går Berit därifrån. Flisan sitter på golvet lutad mot en stor 

sittpuff med leksaker omkring sig. Göran står bakom och med sina väldiga armar 

håller han i en stor tvättkorg. Han tittar ner på Flisan och uttalar bokens enda 

tillsägelse: ”Hurru lilla stumpan, nu får du verkligen gå ut ett tag, säger Göran. Solen 

skiner.”. Denna sida är intressant ur ett maktperspektiv. Göran säger utan omsvep åt 



 32 

Flisan att gå ut. För det första tas ingen hänsyn till vad Flisan gör just då. Hans vilja 

att hon ska ut och leka står över hennes nuvarande aktivitet. Här utövas makt mot 

Flisan då hon får sitt intresse åsidosatt för att Göran ska få sin vilja igenom, detta 

enligt Lukes (2008) endimensionella teori om makt. Göran vinner intressekonflikten 

och har där makten. Att Flisan sitter ihopkrupen på golvet när Göran står upprätt ger 

också en känsla av vem som är vuxen och därmed vem som har en maktposition, 

vilket även Österlund (2008) skriver om i sin artikel där hon talar om maktpositioner 

mellan nallar som är av olika storlek. Både Barbro Lindgren (2013) och Åsa Mendel-

Hartvig (2013) talar om att de vill skriva sina böcker ur barnens perspektiv. Det 

viktigaste är att barnen kan känna igen sig för annars blir det meningslöst säger 

Lindgren. Mendel-Hartvig berättar om sin andra bok om Otis där hon då låter Otis 

pappa torna upp sig högt över Otis när han leker, som ett väldigt hot som kommer in 

och förstör leken. Sättet att illustrera liknar Lindenbaums sätt att illustrera Göran på. 

Göran är även han ett hot för Flisan som kommer och avbryter hennes aktivitet. Här 

har författarna tagit barnens perspektiv till sin spets och låter oss se den vuxne 

upptornat som en stor fara där benen och kroppen är störst för att avslutas med ett litet 

huvud allra högst upp. 

Vad Göran säger kan jag tolka på olika sätt. Antingen kallar han alltid Flisan för ”lilla 

stumpan” och gör det på ett kärleksfullt sätt. Han kanske vill förmildra orden genom 

att kalla henne så. Jag kan också tolka det som att han omedvetet eller medvetet kallar 

henne ”lilla” för att visa på vem som har rätt att bestämma i frågan. Att föreslå för 

Flisan att gå ut eller ställa det som en fråga skulle omedelbart ge henne större 

bestämmanderätt och med ens skulle maktrelationen vara ändrad. När Flisan senare i 

boken ger sig iväg så ser hon hur Göran tittar på henne genom fönstret. Flisan noterar 

det men tänker att det kan han få göra. Här visar hon att hon inte bryr sig om ifall 

Göran har koll på henne. Göran kanske bara vill se var hon är på väg så ingenting 

händer eller kolla så hon har tillräckligt med kläder i regnet, men att hon väljer att 

strunta i honom markerar att hon nu bestämmer själv vad hon ska göra. Det kan vara 

så att Göran vill kolla om Flisan går iväg så att han kan få tid att hångla med hennes 

mamma, vilket han senare också gör. Vilka avsikter han än har så tar Flisan från den 

sidan klivet ut ur sin trygga hemmiljö.  
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8.2.4 Snömannen Eva Susso & Benjamin Chaud 2012 

Den enda mänskliga vuxna karaktären i boken inger en känsla av trygghet. Pojkarnas 

pappas klädsel och uppsyn gör att hans maktstatus gentemot sönerna känns mindre. 

Pappan är omhändertagande och förser barnen med frukt och berättar vad det blir för 

mat när de kommer hem. Åsa Mendel-Hartvig (2013) vill i sina böcker skapa vuxna 

karaktärer som är otypiska. Hon nämner att hon saknar omhändertagande, varma och 

närvarande pappor i barnböcker. Uno och Max pappa är just en sådan pappa. Två 

pojkar har en mjuk pappa som ändå har makten och ansvaret över sönerna, det är 

något som inte går att hitta i någon av de andra analyserade böckerna. I slutet av 

boken får vi reda på att pappan också har träffat Snömannen. I och med det vet alltså 

pappan att han finns där ute i skogen. Pappan har då en kunskap som inte pojkarna 

besitter och han väljer ändå att låta sönerna gå ut själva utan vetskap om att det finns 

snömän i skogen. Pappan kan ha vetat att det inte skulle vara någon fara om barnen 

träffade på Snömannen men det är ändå ett beslut taget över pojkarnas huvud vilket 

indikerar en maktställning. Att undanhålla information och förhindra en diskussion, 

som kunde ha påverkat barnens intresse, är enligt Lukes (2008) ett maktutövande 

enligt det tvådimensionella analyseringssättet. Anledningen till att pappan inte 

berättar allt han vet tror jag beror på att han vill att pojkarna ska träffa snömannen. 

Berättar han så finns risken att de blir rädda och inte går ut. Så istället väljer han att 

inte säga något så pojkarna får uppleva samma äventyr som han själv fått tidigare.  

Vad gäller Snömannen vet vi inte om han är vuxen eller inte. Han är i vilket fall rent 

storleksmässigt överlägsen barnen med tanke på att han är nästan tre gånger så stor. 

Österlund (2008) skriver om storlek i sin forskningsartikel och att storleken i sig 

indikerar makt. Han utnyttjar det genom att ta med sig pojkarna under armen utan 

deras medgivande. En maktutövning som inte kommenteras i boken. Istället får 

barnen finna sig i att bli bortförda, något som storebror är mer bekväm med än 

lillebror. Snömannen upplevs aldrig som farlig trots den faktiska kidnappningen. Han 

är glad och på barnens nivå rent mentalt och hjälper pojkarna hem när de ber honom 

om det. Åsa Mendel-Hartvig (2013) säger i min intervju att hon inte vill att någon 

karaktär ska upplevas som läskig eller lämna läsaren med en obehagskänsla. Att ha 

med en stor snöman i sin bok kan nog lätt göra att boken kan uppfattas skrämmande, 

men i och med hans snälla uppsyn och barnsliga beteende blir makten över barnen 
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mindre påtaglig och obehagskänslan mindre sannolik. Det förekommer inga direkta 

eller indirekta order eller tillsägelser karaktärerna emellan.  

8.2.5 Så funkar det – (väl inte)? Johan Thörnqvist 2013 

Morfars berättelser om olika funktioner ute på gatan upptar den största delen av 

boken. Det morfadern berättar är spännande men fortfarande totala osanningar. 

Kanske vet morfadern att hon inte tror på honom men det är inget som framkommer i 

texten och han ger henne inga indikationer på att han skojar. Det kan också vara så att 

morfadern själv tror på det han hittar på, han kanske är senil, men det är inte heller 

något som framgår av texten. Myriam indikerar i slutet av boken till sin mamma att 

hon inte tror på morfaderns historier. Här är hierarkierna kullkastade. Myriam är den 

som spelar med medan hennes morfar inte visar några tecken på att de leker eller 

hittar på. Här går det att applicera Bachtins (2007) karnevalteori, detta för att det är 

Myriam som har den synliga makten trots att hennes morfar är den vuxna som tar 

med henne ut och handlar. 

Barbro Lindgren (2013) säger i vår intervju att idag är det svårare än det var förr för 

barn att ströva omkring fritt. Hon berättar att i sina första böcker får barnen gå mycket 

själva och uppleva saker på egen hand, något som hon själv fick göra som liten. Hon 

säger att samhällsklimatet har förändrats på så sätt att föräldrar inte längre är trygga 

med att låta sina barn klara sig på egen hand ute på gatorna. I boken om Myriam 

tycker jag vi tydligt kan se hur tiderna har förändrats. Boken skulle lika gärna kunna 

ha en handling där Myriam själv, eller med en jämnårig kompis, går runt i staden och 

hittar på historier. Som det ser ut idag är istället en morfar närvarande för att 

berättelsen inte ska avvika så mycket från verkligheten. 

Bokens bilder är intressanta ur ett maktperspektiv då de inte visar på någon stor 

maktskillnad på karaktärerna. Bådas hela kroppar syns hela tiden och Myriam är inte 

porträtterad uppseendeveckande mindre än sin morfar. Att deras blickar ständigt är 

riktade mot det som diskuteras gör också att vi inte ser huvudpersonerna blicka upp 

eller ner på varandra, vilket annars kan ge en känsla av avstånd.  

Två av citaten i boken är direkta tillsägelser från morfadern till Myriam. Vid 

uppmaningen att komma med till affären svarar Myriam ja. Myriam väljer då att tolka 

sin morfars tillsägelse som en fråga vilket det egentligen inte var. Lukes (2008) tredje 
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och egna steg i den tredimensionella maktteorin kan användas för att analysera 

situationen. Morfadern får sitt eget intresse att bli även Myriams intresse, så till den 

grad att hon svarar på hans befallning som en fråga. Hon känner att det är hennes 

intresse att få följa med men vad det började som var en makthandling av hennes 

morfar. Österlund (2008) skriver i sin artikel att barn som skildras i barnböcker idag 

har en helt overklig makt att påverka och bestämma. I denna bok ser det ut som att 

Myriam tror att hon har ett val men det är egentligen ingenting, mer än hennes svar, 

som indikerar att hon faktiskt har det.  

8.2.6 Sammanfattning av böckerna från 2013 

I böckerna som jag har analyserat ser jag många exempel på vuxna som resonerar och 

talar med barnen. Istället för att bara komma med en befallning väljer föräldrarna att 

berätta varför de säger till barnen. Barnen i böckerna lyssnas till och deras åsikter och 

tankar ser ut att spela roll. De tillsägelser som görs uppfattas och besvaras som frågor 

eller följs av en förklaring. Jag tycker mig inte kunnas se den maktöverlägsenhet i 

böckerna som Österlund (2008) talar om att barnen idag skildras i. Det jag ser är 

vuxna som tar sig tid att prata med barnen och vuxna som i de flesta fall är närvarande 

när barnen själva vill spendera tid med dem. Ingen av böckerna sticker ut märkvärt 

vad gäller maktperspektiven utan alla verkar följa en liknande ram. Vad jag kan se är 

att barnen i flera av böckerna har möjlighet att påverka hur deras situation ser ut och 

sen bjuds in till diskussion, något som läroplanen för förskola framhåller som viktigt 

för barns utveckling.  

9. Sammanfattning och slutsatser 

I min analys av barnböckerna har jag kommit fram till att maktrelationen mellan barn 

och vuxna får ta en stor roll i böckerna överlag. De vuxna som framträder i de äldre 

böckerna är barnens föräldrar medan det i de nya böckerna finns ett större antal vuxna 

med en annan relation till barnen. De som har ansvaret och makten över barnen i 

böckerna har således blivit fler olika karaktärer. Förändringen talar för att vi kan se att 

barnen kommer i kontakt med fler olika vuxna i de nya böckerna. Syftet med mitt 

arbete var att se hur makt skildras och om någon förändring har skett. Jag kan i min 

analys konstatera att makt är ett stort ämne i böckerna men att de makthavande vuxna 

tar mindre plats i dagens barnböcker. Barnen står mer i fokus idag och de analyserade 
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böckerna vittnar om ett större barnperspektiv nu än förr. Det är direkta tillsägelser i 

fler av dagens böcker än vad det var förut men trots det upplevs de vuxna i böckerna 

från 1970-talet som mer auktoritära. Det för att tillsägelserna då inte var diskuterbara 

och oftare ställda i en strängare ton. Det går därför att säga att en förändring har skett 

och därigenom har min frågeställning om förändring besvarats.  

Jag tror att den rikstäckande läroplanen för förskola har haft en stor roll i att 

maktperspektivet i böckerna har ändrats över tid. I läroplanen (Lpfö 98) står det 

tydligt om att barnen ska få vara med och påverka och även lära sig att argumentera 

och försvara sin ståndpunkt. Vad som står i läroplanen ska följas av alla förskolor och 

hur förskolorna arbetar tror jag påverkar föräldrarnas uppfostran av sina barn. Har det 

blivit en miljö där vi i stort låter barnen ta mer plats och säga sin åsikt så är det inte 

konstigt att det också avspeglas i barnböckerna. Förändringen av maktframställningen 

i barnlitteraturen har förmodligen många förklaringar men läroplanens roll tror jag är 

väldigt väsentlig, vilket ger svar på min andra frågeställning. 

För att kunna svara på min tredje frågeställning har jag undersökt hur författarna jag 

intervjuat ser på maktaspekten i sina böcker. Båda författarna har uttryckt att de 

tänker på maktaspekten när de skriver böcker. De vuxna som framställs läggs det 

också mycket tid på. Att det är de vuxna som har makten är Åsa Mendel-Hartvig 

(2013) medveten om och hon väljer att leka med maktperspektivet i sina böcker vilket 

ytterligare visar att det är en viktig del i hennes böcker. Barbro Lindgren (2013) vill 

låta både barnen och de vuxna ha makten i hennes olika böcker. Hon låter även vissa 

av sina barnböcker ha en vuxen huvudkaraktär. Det tyder på att det är, som hon själv 

berättar, att hon inte ser speciellt stor skillnad på barn och vuxna. Hon skriver om 

sådant som rör människor i alla åldrar och med hennes syn blir makten mellan barn 

och vuxna en mindre viktig fråga. 

I de böcker jag analyserat kan jag se att det överensstämmer med en del av den 

forskning som gjorts de senaste åren. Österlund (2008) som påstår att barnen i dagens 

böcker har overkligt mycket makt är något som jag kan hålla med om till viss del. 

Barnen har mer att säga till om nu än på 1970-talet men att de blir tillrättavisade och 

att de vuxna är de som har den främsta maktpositionen råder det inget tvivel om i de 

böcker jag analyserat. Hennes påstående att det är barnens sida i intressekonflikterna 

som skildras går att se i det barnperspektiv som blir tydligt i de nyare böckerna. I 
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Kärrholms (2011) artikel avslutar hon med att säga att hon tror att den 

verklighetstrogna barnboken inte skulle varit lika kontroversiell idag. Vad jag har sett 

i mina analyser så är barnböckerna idag mer slätstrukna och konventionella medan 

böckerna från 1970-talet innehåller gråtande mammor, skrikande pappor och 

barnarbete. Så i mitt urval stämmer inte den forskningen överrens med vad jag sett. 

9.1 Vidare forskning 

På temat makt finns det mycket som skulle kunna undersökas närmre. Att titta på hur 

barnlitteraturen förändrats de år då viktiga lagändringar för barns välbefinnande gjorts 

skulle vara mycket spännande, exempelvis att se hur litteraturen såg ut innan och efter 

lagen om förbud mot aga trädde i kraft. Analyser av hur makt framställs i de böcker 

som skrevs för årtionden sen men fortfarande läses idag vore också intressant. Att 

genom det ta reda på vilka maktstrukturer vi anser lämpliga att läsa om idag även om 

böckerna skrevs i en tid med andra värderingar om uppfostran. I denna forskning 

skulle det vara spännande att analysera makten utifrån ett genusperspektiv också. Att 

undersöka närmare vilket kön de som är i en maktposition har och se om det har 

förändrats på något sätt över tid.  
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11. Bilaga 1 - Intervjuguide Barbro Lindgren 

1. Tänker du annorlunda när du skriver för barn än när du skriver för vuxna? 

2. Det är ju ofta vuxna karaktärer med i dina böcker för barn, är du också av den 

uppfattningen? Vilka vuxna tycker du är intressanta i en barnbok? Varför? Har det 

ändrats över åren? 

3. Om du ska göra en personbeskrivning av en vuxen och ett barn, skiljer det sig åt 

på något sätt? 

4. Varifrån får du inspirationen till dina vuxna karaktärer? Är det på samma sätt 

med dina barnkaraktärer? 

5. Är det några typer av vuxna karaktärer som du låter återkomma i dina 

barnböcker? Varför? 

6. Skulle du säga att du skriver på samma sätt om vuxna idag som du gjorde i dina 

tidigare barnböcker? Om ja, beror det på att tiden ändrats eller att du som författare 

eller person förändrats? Kan din egen ålder spela in i vuxenskildringarna på något 

sätt? 

7. I boken Ängeln Gunnar dimper ner är det två barnkaraktärer som hjälper flera 

vuxna att bli glada igen. Hur tänker du kring att barnen får vara de som löser problem 

åt de vuxna? 

8. Sagan om den lilla farbrorn (1979) är ju en barnbok som har en vuxen 

huvudkaraktär. Det tänker jag är ovanligt, håller du med? Om ja, varför? Skulle du 

vilja se fler böcker för barn med vuxna huvudkaraktärer? Den lilla farbrorn, tänker jag 

att många barn kan känna igen sig i, både i hans problem och i hans känslor. Är den 

igenkänningsfaktorn viktig om du väljer att ha en vuxen huvudkaraktär? 

9. I Mattias sommar (1965) träffar Mattias en för honom främmande vuxen och 

försöker sälja sin lillasyster. Jag har tänkt på att barn som konfronteras med vuxna 

som de inte känner är något jag sett främst i lite äldre barnböcker, tror du det kan 

stämma? Vad tror du det kan bero på? 
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12. Bilaga 2 - Intervjuguide Åsa Mendel-Hartvig 

Kan du berätta hur du gör när du skapar karaktärerna i dina böcker? Är det någon 

skillnad att göra en personbeskrivning av barn och vuxna? 

När jag läst dina böcker märker jag att det är många vuxna karaktärer, är du också av 

den uppfattningen? 

Vilka vuxna karaktärer tycker du är intressanta i en barnbok? 

Hur får du inspiration till karaktärerna? 

I alla dina böcker tänker jag att det är ett tydligt barnperspektiv, håller du med om 

det? Varför är det så? 

Tycker du att det är viktigt att ha med vuxna karaktärer i en barnbok? Varför? 

Finns det egenskaper hos de vuxna karaktärerna du vill/inte vill ha med? 

Tänker du något på dina läsares föräldrar i skapandet av karaktärer? 

I böckerna om Tessla har Tessla makten över sina föräldrar istället för tvärtom, jag 

tänker att även i Otis tröstar har Otis en slags makt att kunna trösta sina föräldrar och 

andra. Vill du berätta om hur du tänkte när du gjorde böckerna på det sättet? 

Har du några tankar om maktaspekten när du skriver dina böcker? 

Är detta något du tror kan ha ändrats över tid och kommer förändras vidare? 

 


