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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur könsmönster och genus skildras i ett urval av åtta böcker 

skrivna av de mest populära svenska barnbokförfattarna enligt Barnboksinstitutet i Stockholm. Jag har 

valt att avgränsa mig till barnböcker skriva under 1970-talet samt 2000-talet. Jag ska även undersöka hur 

de utvalda barnböckerna från respektive decennium återspeglar det rådande samhället ur ett 

könsperspektiv. Materialet jag använder mig av är barnlitteraturen till den empiriska undersökningen, 

tidigare forskning inom samma ämne samt böcker skriva av genusforskare till min teoretiska 

utgångspunkt. Jag har tre teorier som jag använder mig av i studien, Yvonne Hirdmans teori om 

genuskontraktet, Helena Josefsons teori om social konstruktion och Maria Nikolajevas teori om 

genusstereotyper. Teorierna använder jag som ett hjälpverktyg till att tolka min undersökning. De följer 

med under hela undersökningen och slutdiskussionen och den tidigare forskningen återkopplar jag till i 

min slutdiskussion. Metoden jag har valt är kvalitativ där jag ska göra en text- och bildanalys.  

 

Resultatet av denna studie visar att framställningen av genus och könsmönster skildras till en stor grad 

beroende på bok och författare. Båda urvalen från 1970-talet och 2000-talet uppvisar typiska 

könsmönster som i viss utsträckning återspeglar det rådande samhället. Men det har även funnits 

avvikande fall i varje årtionde. Ett exempel är de två böckerna av författaren Astrid Lindgrens böcker 

som jag valde att studera, de skiljer sig från de andra böckerna från samma årtionde när det gäller vilka 

könsroller som förmedlas. Hon har inte valt att sudda ut det traditionella könsmönstret i dessa böcker 

som de andra författarna har gjort i betydligt större utsträckning.  

 

Likheter och skillnader har även funnits mellan respektive årtionde. Likheterna är att den starka 

kvinnliga karaktären lyfts fram i båda urvalen av barnlitteratur med vissa undantagsfall som i 

exempelvis boken Lilla spöket Laban får en lillasyster (1977) där mamman har en traditionell roll. En 

annan likhet är att alla författarna från respektive årtionde återkopplar könsmönstret i barnlitteraturen till 

det rådande samhället. Skillnaderna mellan böckerna från respektive årtionde är att i majoriteten av 

urvalet från 1970-talet gestaltar ett könsneutralt könsmönster men urvalet från 2000-talet visar en 

tydligare markering på en mansnorm i form av att visa upp mannen som den överordnade karaktären 

trots en stark kvinnlig karaktär i bakgrunden. 

 

Nyckelord: Genus, könsmönster, stereotyp, barnlitteratur 
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Förord 

Jag vill tacka min handledare Karin Jonsson som har varit en stor hjälp i min skrivprocess under arbetet 

med denna studie. Genom många samtal och kontakt via e-post har hon stöttat mig under hela 

studieprocessen och gett mig många råd och egna reflektioner som en hjälp på vägen. Ett stort tack för 

hennes vänlighet och hjälpsamhet.  
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1. Inledning 
 

1.1. Inledning 
 

Begreppet genus är ett omdiskuterat ämne i dagens samhälle. Men även genus i barnbokens värld har 

blivit ett hett samtalsämne. Inte minst under 1970-talet då barnboksförfattare inspirerades av det rådande 

samhällets genusstrukturer. Mitt intresse för hur genusstrukturer i barnboken har skildrats i det svenska 

samhället har växt sedan jag började studera på universitetet. Att undersöka hur genus framställs i 

barnböcker samt hur den framställningen reproducerar samhällets normer kring genus är något jag är 

intresserad av. Genus och könsroller används som en byggsten till att förstå hur ett ojämlikt samhälle 

formas och skapas. Det innefattar olika slags uppfattningar kring begreppen manligt och kvinnligt i 

samhället. Vi själva skapar genus och en klyfta mellan könen i våra egna värderingar och 

förhållningssätt till våra egna men även andras kön. Vi skapar genus hela tiden, ett enkelt exempel är att 

vi identifierar färgen rosa med flickor och färgen blå med pojkar. Det är ett tydligt exempel på hur vi 

förhåller och delar upp två olika färger i genusklyftor. Men detta betyder inte att genus är en 

oföränderlig struktur, genusstrukturerna förändras i tid och rum. Exempelvis under början av 1970-talet 

tog jämställdhetspolitiken fart och kvinnors kamp för en jämställdhet mellan könen i arbete, hushåll och 

lika villkor ägde rum. Kvinnorörelsens avsikt var att tänja på gränserna för de rådande genusstrukturerna 

i det samhället. Eftersom genus är något som vi själva skapar blir fördelningen mellan könen något av 

en extrem kategorisering. Flickor är rosa, bär klänningar och leker med söta dockor medan pojkar är blå, 

bär tuffa byxor med hängslen på och leker med stora coola bilar. Föreställningar om manligt och 

kvinnligt är något som representeras i alla sammanhang, inte minst i barnböcker. Jag finner därmed att 

barnboken, begreppet genus och samhällets skildring av genus har en koppling till varandra. Vi 

konstruerar vår egen könsidentitet redan från barnsben med bland annat barnlitteratur genom att läsa om 

de söta och rara flickorna och deras rosa klänningar. Jag minns när jag själv var fem år och iakttog när 

en flicka i min ålder lekte med en ”pojkleksak” eller hade en ”pojkegenskap”. Min könsföreställning 

skakades omedvetet, något stämde inte in i den genusbild som jag hade skapat mig av min omgivning. 

Som barn tyckte jag väldigt mycket om att läsa och bläddra i bilderböcker och jag kan minnas hur 

mycket jag själv ville vara den där söta prinsessan i sagan. När jag tittar tillbaks i dessa gamla klassiska 

barnböcker som jag läste som barn ser jag det med en ny medvetenhet, böckerna är fullspäckade med 

genus och en lära om könsidentitet. Min utgångspunkt i denna uppsats är därmed att göra en 

genomgående undersökning av hur genusstrukturerna har framställts i ett urval av barnlitteratur från 

1970-talet samt 2000-talet. Samt hur framställningen av genus i barnlitteraturen kan återkopplas till det 

rådande samhället. 
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1.2. Bakgrund  
 

I det här kapitlet redogöra jag för hur den svenska barnboken påverkades av samhällets förändrade syn 

på kön under 1970-talet. Jag kommer att använda kvinnorörelsen och könsrollsdebatten som två 

grundstenar för att förklara samhällets förändrade könsrollsmönster samt neutraliseringen av genuskoder 

bland annat vad som ansågs vara manligt och kvinnligt. Slutligen kommer jag att ge en kort 

sammanfattning över hur utvecklingen av könsroller efter 1970-talet fram tills idag har sett ut. 

 

1970-talet var årtiondet då kvinnorörelsen och könsrollsdebatten stod i fokus och som bidrog till ett 

förändrat könsrollsmönster i det svenska samhället. Det förändrade könsrollsmönstret i det svenska 

sjuttiotals samhället handlade främst om att könsrollerna i ett hushåll skulle omstruktureras. Ett exempel 

på det var att mannen kunde stanna hemma och sköta hushåll och barnavård medan kvinnan kunde 

arbeta och försörja familjen. Under 1970-talet hade barnboksförfattare som syfte att återspegla det 

förändrade könsrollsmönstret i barnboken, deras avsikt var att upplysa barn om tidsenliga 

samhällsfrågor rörande förändrade könsroller i hemmet och arbete.
1
 Forskaren Ying Toijer-Nilsson för 

fram ett exempel i sin bok Berättelser för fria barn - Könsroller i barnboken på hur det förändrade 

könsrollsmönstret framställdes i barnlitteraturen under 1970-talet, genom att hänvisa till 

barnboksförfattaren Monica Schultzs barnbok Mamman och pappan som gjorde arbetsbyte. Boken 

handlar om en mamma som är ute och jobbar som elektriker och pappan är hemma med barnen. En 

omstrukturering av de tidigare traditionella könsrollerna var inte den enda aktuella samhällsfrågan, även 

det stereotypa tuffhetsidealet som pojkar och män blev kategoriserade under kritiserades av samhället. 

Barnlitteratursforskaren Lena Kåreland för fram ett exempel på det i sin bok Möte med barnboken, då 

hon lyfter fram barnboksförfattaren Hans-Eric Hellbergs bok Pojkar ska inte gråta. Boken publicerades 

1977 och handlar om en pojke som vågar visa känslor och sårbarhet.
2
 

 

Det är intressant att se närmare på hur bilderboken som genre under 1970-talet tog intryck av 

kvinnorörelsens expansion. Det var då kvinnorörelsen försökte tänja på de tidigare mansdominerande 

samhällsstrukturerna.
3
 Den feministiska expansionen började redan på 1960-talet då en könsrollsdebatt 

ägde rum som i sin tur resulterade i en expansion av feministisk litteratur specifikt riktad till barn. Före 

1970-talet var det viktigt att gestalta moderns roll i barnboken; hon var den figur som syntes mest 

medan fadern lyste med sin frånvaro. Genus började framställas på ett nytt sätt i barnlitteraturen som en 

                                                 
1
 Kåreland, Lena 2001, Möte med barnboken, s. 11 

2
 Kåreland 2001, s. 121 

3
 Tojer-Nilsson, Ying 1985, ”Från tant Grön till Mamma Grön – Kvinnoperspektivet i bilderböcker” I bilderbokens värld, s. 

99   



7 

 

följd av könsrollsdebatten. Den väletablerade författaren Gunilla Bergströms böcker om Alfons Åberg 

är ett tydligt exempel på detta.
4
 Kvinnorörelsens utveckling och frågor rörande jämställdhet var något 

som tidens barnförfattare ville gestalta i barnlitteraturen. Tidens tankar rörande genus och könsroller 

skulle avspeglas i barnlitteraturen. Författarna ville vara med från början och förändra barnens syn på de 

stereotypa och inlärda könsrollerna. De ville vara med och rubba hela bilden av ”den närvarande trygga 

modern – Den frånvarande pappan” ända in i bilderboken. Skildringen av barnens intressen, yrkesval 

och egenskaper skulle i litteraturen bli det motsatta. Flickorna skulle få ägna sig åt ”pojklekar” och ta sig 

an ett ”pojkyrke”. Författarna ville även gestalta ett modernare familjeideal, en frånvarande moder med 

en närvarande fader samt mer frigjorda flickor och klena pojkar. Det nya könsmönstret i barnbokens 

värld blev populärt under 1970-talet som ville komma bort från från hela ”far är stark och modig och 

mor är mild och rar” idén.
5
  

 

För att diskutera det ytterligare är det viktigt att poängtera att dåtidens författare inte skapade nya 

könsmönster utan snarare ville stödja de nya idéerna om ett nytt könsmönster genom att gestalta det i 

barnlitteraturen.
6
 Alfons-böckernas författare är ett exempel på det, hon var inriktad på att vara med och 

stödja det nya könsmönstret och sudda ut det rådande tänkandet om genusstrukturer. Hon menade att 

barn behövde se det typiska hushållsarbetet ur ett nytt perspektiv och inte bara som en kvinnosyssla.
7
 

Den barnlitteratur som var inspirerad av kvinnorörelsens reformer på 1970-talet var inriktad på att 

upplysa läsaren om att könsmönstret hade förändrats. Tojer-Nilsson tar upp ett exempel ur författaren 

Anna Sjödahls bok Här kommer Malin. Lilla Malin åker på en typisk ”pojkcykel” och agerar som en 

typisk pojke då hon släpper styret eller lägger upp fötterna på stången.
8
 

 

1970-talets jämställdhetspolitik om könsmönster utvecklades och slog igenom stort. Men idag säger 

många svenska politiker att 1970-talets strävan för ett jämställt könsmönster har avtagit och att det 

fortfarande inte finns en fullt utvecklad jämställdhet mellan män och kvinnor. Under 1970-talet 

handlade majoriteten av jämställdhetsfrågorna om kvinnans situation i Sverige. I mitten av 1990-talet 

tonades det ner och frågor om mannens jämställdhet uppmärksammades istället. Ett exempel på det är 

att män skulle få våga uttrycka sina känslor och behov på ett annat sätt än tidigare. Eftersom män är det 

privilegierade könet när det gäller makt och pengar är det främst när det gäller känslor som de har ett 

begränsat utrymme. Trots att det inte fanns en manlig motsvarighet till kvinnorörelsen var mannen med i 

                                                 
4
 Tojer-Nilsson 1985, s. 108 

5
 Tojer-Nilsson 1985, s. 113 

6
 Tojer-Nilsson, Ying 1978, Berättelser för fria barn – Könsroller i barnboken, s. 94 

7
 Tojer-Nilsson 1978, s. 108 

8
 Tojer-Nilsson 1978, s. 130 
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kampen om ett mer jämställt könsmönster för främst kvinnorna. Men under 1980-talet blev män 

kritiserade för sitt engagemang i kvinnorörelsen, männen hade rättat sig efter kvinnorna till en alldeles 

för stor grad. Författaren Helena Josefsons menar att kvinnorörelsens strävan för ett jämställt 

könsmönster hade en baksida, män glömdes oftast bort i samma veva som kvinnan stod i centrum. Idag 

säger svenska politiker att 1970-talets strävan till att reformera de rådande genusstrukturerna i samhället 

har bidragit till en motrörelse. Motrörelsen har poängterat att kvinnorörelsens reformer hade gått för 

långt, som i sin tur resulterade i en diskriminering mot män.
9
 Enligt författaren Helena lever vi idag i ett 

demokratiskt Sverige men det betyder inte per automatik att vi lever i ett jämställt samhälle. Hon menar 

att kvinnorörelsens reformer har avtagit och att vårt samhälle fortfarande har en genusklyfta. Hon 

diskuterar detta ytterligare och menar att uppdelningen av det manliga och kvinnliga består idag. De 

flesta svenska politiker argumenterar för att män fortfarande har mer makt än vad kvinnor har trots 

utvecklingen.
10

  

 

1.3. Syfte/frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur könsmönster och genus skildras i mitt urval av åtta 

böcker skrivna av de mest populära svenska barnboksförfattarna enligt Barnboksinstitutet under 1970-

talet respektive 2000-talet. Jag har valt att blanda både kvinnliga och manliga författare för att det ska 

bli en könsfördelning i undersökningen. Mitt syfte landar även i att undersöka hur den utvalda 

barnlitteraturen från respektive tid återspeglar samhällsförändringarna ur ett könsperspektiv under 1970-

talet respektive 2000-talet. Jag vill därmed ställa tre övergripande frågor som jag ska besvara i denna 

uppsats: 

 

1. Hur framställs genus och könsroller i de utvalda böckerna med avseende på:  

- Hur ser vuxengestalten ut i relation till föräldrarollen? 

- Hur skildras flickorna och pojkarna i relation till varandra? 

 

2. I vilken utsträckning återspeglar böckerna det rådande samhällets förändrade könsmönster?   

 

3. Kan man finna likheter eller skillnader i framställningen av könsmönster i den utvalda 

barnlitteraturen från respektive decennium? 

 

 

                                                 
9
 Josefson, Helena 2005, Genus – hur påverkar det dig? s. 74-75.  

10
Josefson 2005, s. 59. 
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1.4. Avgränsningar 
 

Jag har valt att avgränsa mig när det kommer till barnlitteraturen samt tidsepokerna. Jag kommer endast 

att analysera svenska barnböcker under 1970-talet respektive 2000-talet i åldersgruppen 4-6 år. Jag har 

därmed valt att endast titta på svenska barnförfattare. Jag har valt 1970-talet som utgångspunkt för min 

uppsats eftersom det är känt att könsrollerna och det ”manliga” respektive det ”kvinnliga” genomgick en 

stor förändring. Samhällets rådande tänkande kring vad som ansågs vara manligt respektive kvinnligt 

fick sig en nydaning. Jag har valt åldergruppen 4-6 år för att jag vill undersöka barnlitteratur för yngre 

barn och inte ungdomsböcker. 

 

1.4. Uppsatsens disposition 

I kapitel två och tre börjar jag med att redovisa mitt forskningsläge över genus och könsmönster i 

barnboken och dess koppling till samhällets förändrade genusstruktur. Sedan följer uppsatsens tredje 

kapitel där mina teoretiska utgångspunkter tar plats. Därefter följer ett inslag där jag ger min teorikritik. 

I det fjärde kapitlet går jag igenom min metod som består utav en urvalsprocess av barnböckerna, mitt 

genomförande samt en presentation av det empiriska materialet. I de två sista kapitlen redogör jag för 

min undersökning med analys och återkopplingar till teorierna och bakgrunden. Och i sista och slutliga 

kapitlet redogör jag för en sammanfattning av resultatet, diskussion av resultatet samt eventuell vidare 

forskning. I slutet följer även en litteraturförteckning och bilagor. Jag besvarar mina två första 

frågeställningar under undersökningsprocessen. Tredje frågeställningen besvaras i sista kapitlet 

tillsammans med en diskussion. 

 

 

2. Tidigare forskning  
 

2.1. Forskningsläge 
 

Mitt forskningsläge har jag avgränsat till författare som har forskat om genusstrukturer i barnlitteraturen. 

Den tidigare forskningen kommer att vara ett användbart underlag för min slutdiskussion. Jag har tyvärr 

inte hittat relevant forskning som berör dagslägets genusstrukturer i barnlitteraturen. Det kan vara för att 

det inte finns ett intresse för det idag som det gjorde under 1970-talet.  Jag redogör för varje författare 

nedan. 

 

Den samhällsvetenskapliga forskaren Bronwyn Davies bok Hur flickor och pojkar gör kön redogör hur 

barn redan i unga år börjar lära sig sin sociala ordning i samhället genom berättelser. Den ständiga 
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fördelningen av vad som anses vara manligt och kvinnligt är ett vanligt inslag i barnlitteraturen.
11

 

Davies menar att när barn blir introducerade till barnboken påverkas de omedvetet av genus. De lär sig 

att uppfatta sig själva och andra som en del av könsmönstret som målas ut i böckerna. Det är detta barn 

tar in och utifrån det tolkar sina egna könsidentiteter och positioner i samhället. Davies beskriver detta 

utförligare genom att ge oss en klarare bild över framställningen av de tudelade könen i barnböckerna. 

Det är länge känt att möjligheterna för den manliga normen sträcker sig lite längre än vad den gör för 

den kvinnliga. Men om en kvinna skulle gestaltas med manliga egenskaper såsom aktiv och 

äventyrslysten, kan det inte accepteras om hennes avsikt inte är riktad till en man eller ett barn. Det vill 

säga det måste vara av ett osjälviskt motiv hon blir tillåten att bete sig som en man. Föreställningen av 

det manliga har däremot inga gränser, de hyllas för sin styrka och makt.
12

 Davies påstår att majoriteten 

av barnböckerna har en undertext som ger barnet en lära om hens könsidentitet.
13

 

 

Barnboksforskaren Ying Toijer-Nilssons bok Berättelser för fria barn – Könsroller i barnboken 

beskriver hur könsrollsdebattens inslag har påverkat barnboksförfattares barnlitteratur. Toijer-Nilsson 

går in under 1970-talets krav på en samhällsreform, för att ändra genusstrukturen mellan könen.
14

 Under 

1970-talet skedde det en expansion av den nya barnboken som gestaltade det nya könsmönstret. Fadern 

kunde stanna hemma och modern kunde bli en yrkeskvinna.
15

 I författarens studie Från tant Grön till 

Mamma Grön – Kvinnoperspektivet i bilderböcker diskuterar hon kvinnorörelsens påverkan på den 

svenska bilderboken. Hon kopplar kvinnorörelsen och könsrollsdebatten inslag med den rådande 

barnboken. Och menar att kvinnans kamp för att förändra sin livssituation kom att ge inspiration till 

dåtidens barnboksförfattare.
16

 

 

Barnlitteratursforskaren Lena Kårelands bok Möte med barnboken går in på olika aspekter som berör 

barnbokens utveckling genom historien. Författaren diskuterar i kapitlet ”Realistiska vardagsberättelser” 

kring det svenska välfärdssamhället på 1900-talet. Människor ville ha en barnbok som skildrade det 

rådande samhällets genusstrukturer. Pojkar och flickors villkor, egenskaper, intressen, lek, kläder med 

mera skulle gestaltas könsneutralt i barnlitteraturen.
17

 Författaren diskuterar det ytterligare och menar att 

könsrollsdebatten genomsyrade den förändrade bilden av könen i barnbokens värld.  Den skapade en ny 

medvetenhet om pojkar och flickors könsroller i samhället
18

 

                                                 
11

 Davies, Bronwyn 2003, Hur flickor och pojkar gör kön, s. 65.  
12

 Davies 2003, s. 66 
13

 Davies 2003, s. 67, 69, 70 
14

 Tojer-Nilsson 1978, s. 93  
15

 Tojer-Nilsson 1978, s. 96, 97 
16

 Tojer-Nilsson 1985, s. 99, 108, 113,   
17

 Kåreland 2001, s. 100 
18

 Kåreland 2001, s. 104 
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3. Teori 

 

3.1. Definitioner av centrala begrepp 
 

Genus: För att förklara begreppet Genus hänvisar jag till författaren Helena Josefsons beskrivning. Hon 

menar att ordet genus används för att kunna ha en förståelse och lägga märke till de samhälleliga och 

kulturella förhållandena mellan könen. Hon fortsätter och menar att som pojke eller flicka har vi blivit 

inskolade att agera på ett specifikt sätt. Dessa erfarenheter påverkar även hur våra möjligheter ser ut i 

samhället. Hon menar att vi blir uppfostrade efter vilket kön vi har och därmed skapar vi oss olika 

uppfattningar utifrån det. Därefter blir genus en viktig del av vår könsidentitet.
19

 

 

Könsroll: Begreppet könsroll hänger samman med begreppet genus och är en sammanfattande 

beteckning för de sociala och kulturella skillnaderna mellan manligt och kvinnligt. Beteckningen berör 

skillnader i beteenden, normer och föreställningar mellan könen.
20

 

 

Stereotyp: Begreppet stereotyp förklarar jag genom att hänvisa till författaren Maria Nikolajevas (1998) 

beskrivning. Hon förklarar att pojkar och flickor samt män och kvinnor har en slags förväntning på sig. 

Att utifrån de rådande könsnormerna bete sig och agera på ett visst sätt. Pojkarna är busaktiga och 

äventyrslystna och flickor är snälla, blyga och duktiga.
21

 

 

3.2. Genusteorier 
 

I följande avsnitt kommer jag att redogöra för mina teorier som jag ska använda för att förklara och 

tolka min undersökning efter. Jag har valt att använda mig av olika genusteorier som analysredskap för 

att kunna stödja mitt resultat. Genom efterforskning har jag kommit fram till att det finns oändligt 

många olika genusteorier att stödja sig på. Men jag har valt att avgränsa mig till tre teorier. Tre olika 

författare står för dessa teorier som förklarar genusstrukturerna i samhället väldigt bra. Jag har valt dessa 

tre för att jag tycker att de passar mitt syfte och frågeställningar. Nikolajevas teori är inriktad på genus i 

barnlitteratur medan Hirdman och Josefson ger en djupare förståelse av just genusbegreppet. 

Nikolajevas teori är den som kommer att användas som det mest centrala analysredskapet, eftersom den 

riktar in sig specifikt på genusstrukturen i barnlitteratur. Hirdman och Josefsons teorier är av 

                                                 
19

 Josefson 2005, s. 5, 6 
20

 Nationalencyklopedin (131105), Sökord: Könsroll, http://www.ne.se/k%C3%B6nsroll/235811 
21

 Nikolajeva, Maria 1998, Barnbokens byggklossar, s. 64. 
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kompletterande slag för att ge uppsatsens ett djup. I det följande ger jag en kort redogörelse för 

författarnas bakgrund och teori. 

 

3.3. Hirdman - Genuskontraktet 
 

Historiken Yvonne Hirdman har ägnat sig åt forskning rörande genus och kvinnohistoria. Hon står även 

för de kända begreppen genussystem och genuskontrakt som hon introducerade 1988.
22

 Hirdman 

beskriver genuskontraktet som en teoriram för att förklara genusmönster i förhållanden mellan män och 

kvinnor. Hon menar att genuskontraktet ramar in väldigt konkreta könsföreställningar på olika plan. 

Således handlar könsföreställningarna om hur män och kvinnor ska agera gentemot varandra. 

Genuskontraktet är oskrivna könsregler som berör arbete (tillåtna yrken beroende på kön), kärlek (vem 

som ska ta första steget till närhet), språk (Hur en ska tala beroende på kön), tillåtna kläder, hårlängden 

(Kvinnor ska ha långt hår och män kort).
23

 För att diskutera det ytterligare konstaterar författaren att 

genuskontraktet är en osynlig föreställning om vad som är manligt och kvinnligt på det samhälleliga 

planet. Hirdman menar även att genuskontraktet inte sett detsamma ut i alla tidsepoker. Ett exempel är 

att mannen kan vara den underordande parten beroende på omständigheter. Därmed skapas det en ny 

hierarki mellan könen beroende på tidsepok, det har således skett en förändring i genuskontraktet mellan 

könen.
24

 

 

3.4. Josefson – Genus som social konstruktion 
 

Läroboksförfattaren Helena Josefson har skrivit boken: Genus – hur påverkar det dig?
25

 I den boken 

talar hon om att hon vill bryta myten om att skillnaden mellan män och kvinnor har sin förklaring i den 

biologiska modellen. Män och kvinnor föds olika och ojämställdheten har sin förklaring i de naturliga 

skillnaderna mellan könen menar den biologiska förklaringsmodellen. Hon konstaterar att den 

biologiska aspekten inte kan förklara beteenden och förväntningar mellan könen trots lång forskning. 

Författaren säger att skillnaden mellan pojkar och flickors beteenden, uppfattningar och dugligheter 

ligger i den sociala konstruktionen. Josefson diskuterar det ytterligare och menar att skillnaden mellan 

könen inte handlar om vilket kön vi har fötts med utan det handlar om sociala och kulturella 

förväntningar som vi fostras in i.
26

 Den roll som pojkar och flickor blir fostrade in i är den som avgör 

                                                 
22

 Hirdman, Yvonne 1997, ”Genussystemet: reflexioner kring kvinnors sociala underordning", Furuland, Lars och Svedjedal, 

Johan, Litteratursociologi: Texter om Litteratur och samhälle, s.455.  
23

 Hirdman 1997, s. 462 
24

 Hirdman 1997, s. 463 
25

 Jusek Tidningen (131108), http://www.jusektidningen.se/Arkivet/2005/3/Vad-hande-sedan-Helena-Josefson/ 
26

 Josefson 2005, s. 6 

http://www.jusektidningen.se/Arkivet/2005/3/Vad-hande-sedan-Helena-Josefson/
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hens beteenden, intressen, yrkesval, vänner och uppfattningar. Pojkar kan bli uppfostrade till att få 

flickegenskaper och det omvända för flickor.
27

 

 

3.5. Nikolajeva – Genusstereotyper 
 

Litteraturvetaren Maria Nikolajeva är ursprungligen från Ryssland men har bland annat varit professor i 

litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Hon är sedan 2008 professor i barnlitteratur vid 

University of Cambridge i Storbritannien.
28

 I hennes bok Barnbokens byggklossar diskuterar hon kring 

gestalten av genusstereotyper i barnlitteraturen. Nikolajeva framför en teori om genusstereotyper av vad 

samhället förväntar sig av pojkar och flickor utifrån de gällande könsnormerna.
29

 I hennes andra bok 

Bilderbokens pusselbitar beskriver hon att personskildringen analyseras utifrån ord och bild. Enligt 

Nikolajeva kan allt ifrån färger, kläder och handlingar analyseras utifrån ord och bild.
30

 Nikolajeva 

menar att pojkar och flickor beter sig exakt så som det förväntas av dem i barnlitteraturen. Det är 

könsnormen i samhället som skapar denna förväntning. Författaren tar upp ett exempel på detta 

påstående, flickor är snälla, rara, dugliga, artiga och passiva (Karaktären Annika i Pippi Långstrump) 

medan pojkar är busiga, aktiva och äventyrliga (Emil i Lönneberga). Nikolajeva lägger även en tyngd på 

att genusstereotypen inte alltid behöver se ut på detta sätt, hon menar att det har skett en förändring av 

könsföreställningen genom tiden. Både gestaltningen av det kvinnliga och det manliga har genomgått en 

förändring, pojkar och flickor har tillåts att visa de motsatta egenskaperna i senare tidens barnböcker. 

Pojkar har blivit tilldelade mer kvinnliga egenskaper såsom att visa omtanke och blyghet och flickor har 

tilldelade manliga egenskaper såsom självständighet.
31

 Nikolajeva har i sin bok Barnbokens Byggklossar 

staplat upp ett teoretiskt schema över genusstereotyper som enligt Nikolajeva underlättar för läsaren att 

granska hur genusstereotypen i majoriteten av fallen har utmålats i barnlitteraturen.
32

 Jag presenterar 

detta schema nedan. 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 Josefson 2005, s. 7 
28

 Nationalencyklopedin (131108), Sökord: Maria Nikolajeva, http://www.ne.se/maria-nikolajeva 
29

 Nikolajeva 1998, s. 64 
30

 Nikolajeva, Maria 2000, Bilderbokens pusselbitar, s. 141 
31
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32
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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 

(Stereotyp genusskildring över ”manliga” och ”kvinnliga” egenskaper)
33

 

 

 

2.6. Kritisk reflektion kring Nikolajevas teori 
 

Nikolajevas stereotypa genusskildring över manliga och kvinnliga egenskaper kan ses som en begränsad 

teori. Jag tolkar det som att hon uppfattar könsnormen i barnlitteraturen som antingen svart eller vit, 

hennes teori saknar en gråskala. Ett tydligt exempel är karaktären Annika i Pippi Långstrump böckerna. 

Hon står för den rara och blyga flickstereotypen men karaktären Pippi är det motsatta och är inte den 

typiska rara flickan. Det kan falla sig naturligt att det blir fyrkantigt och begränsat när man som 

Nikolajeva väljer att se genusstrukturen i barnlitteraturen ur en väldigt begränsad genusram. I sitt 

egenskapsschema väljer hon att se könens inre egenskaper ur den allra mest typiska stereotypen för 

respektive kön. Det uppstår därmed ett begränsat synsätt på könsmönstren. Jag finner hennes teori ändå 

trovärdig eftersom hon påpekar att teorin inte behöver vara fullständigt applicerbar i alla fall eftersom 

föreställningar om genus skiljer sig åt avsevärt mellan olika tider och samhällen. Hennes teori faller 

dessutom i majoritetsramen och blir därmed användbar för mig att använda i min egen analys. Hirdmans 

teori om Genuskontraktet kan man även kritsera eftersom hon inte ger en djupare analys på hur ett 

genuskontrakt mellan en överordnad kvinna och underordnad man ser ut beroende på tid och samhälle. 

Men hon nämner likväl kortfattat att genuskontraktet kan se väldigt olika ut och kan omstruktureras i 

hierarkin mellan könen beroende på tid och rum. 

                                                 
33
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4. Metod  

4.1. Metod 
 

Jag kommer i följande kapitel att gå igenom den valda metoden, mitt urval av barnböcker, 

tillvägagångssätt och materialsökningen. Min uppsats är en kvalitativ forskning där jag ska genomföra 

en text- och bildanalys utifrån vad jag själv upptäcker i mitt empiriska material. Jag har endast valt åtta 

böcker för att jag vill gå på djupet och analysera materialet noggrant. Det finns många utgångspunkter 

att undersöka i det empiriska materialet. Men jag har valt att lägga en fokus på analys av könsmönster i 

form av bild och text (Med könsmönster menar jag exempelvis könsroller, vad som är kvinnligt och 

manligt etc.), eventuella samhällsskildringar samt analys av förändrade genusstrukturer genom tiden. 

Jag kommer att analysera det empiriska materialet med hjälp av mina teorier. 

 

 

4.2. Urval och kort presentation av barnböckerna 
 

Jag har genomgått en lång rankningsprocess av mitt urval av barnböcker eftersom det finns oändligt 

mycket att välja bland. Efter flera besök och långa genomgångar av barnbokshögar på bland annat Barn- 

och ungdomsavdelningen på Stadsbiblioteket samt Barnboksinstitutet i Stockholm kom jag fram till fyra 

barnböcker skrivna på 1970-talet samt fyra böcker skrivna på 2000-talet. Eftersom min utgångspunkt 

var att utgå ifrån de mest populära svenska barnboksförfattare hjälpte den avgränsningen att sålla bort 

mycket. När jag gjorde mitt urval av barnlitteratur utgick jag från åldergruppen 4-6 år, jag valde även 

böckerna utifrån Stadsbibliotekets lista över de mest populära/mest lånade barnböcker i den 

åldersgruppen. Jag presenterar mitt urval av barnböcker kortfattat nedan. 

 

God natt, Alfons Åberg (Gunilla Bergström 1972) 

Boken handlar om pojken Alfons Åberg som är fyra år och hans ensamstående far som tar hand om 

honom. Alfons måste sova men vill inte gå och lägga sig. Han är busig och vill hellre vara uppe och 

leka. Alfons ber om att få en saga läst för sig, gå på toaletten, få ett glas vatten osv. Hans far ställer upp 

på detta och går fram och tillbaks med pottan, tandborsten etc.  

 

Lilla spöket Laban får en lillasyster (Inger och Lasse Sandberg 1977)  

Boken handlar om ett litet spöke vid namn Laban och hans busiga lillasyster vid namn Labolina. De bor 

tillsammans med sina föräldrar i källaren till slottet där lillprins Bus bor. Det är en stor fokus på 

lillasystern och hennes egenskaper och hon beskrivs som högljud och äventyrslysten, hon spökar till och 

med bättre än sin far. Det är ingen lugn tillvaro med lillasystern i krokarna. 
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Jag vill också ha ett syskon (Astrid Lindgren 1978) 

Boken handlar om pojken Peter som önskar sig ett syskon att leka med. Han får en lillayster som får 

namnet Lena men det visar sig att det inte alls är roligt att ha ett syskon. Lillayster Lena får mycket 

uppmärksamhet av sina föräldrar och Peter känner sig utanför och osynlig.  

 

Jag vill också gå i skolan (Astrid Lindgren 1979) 

Boken är en uppföljare till Jag vill också ha ett syskon och handlar om pojken Peter som har blivit äldre 

och går i skolan. Hans lillayster Lena har också blivit äldre men känner sig avundsjuk på sin storebror 

som får gå i skolan. En dag bestämmer sig Peter för att ta med Lena till sin skola för att visa henne hur 

det är på hans skola. 

 

Mamma Mu städar (Jujja & Tomas Wieslander 2000) 

Boken handlar om mamma Mu som är en ko och hennes vän Kråkan. Mamma Mu har plockat blommor, 

städat i ordning hemma i ladugården och gjort rent. Kråkan ifrågasätter Mamma Mus städning och 

påstår att hon bara har viftat lite med svansen, det är inte städning enligt honom.   

 

Här kommer sopbilen (Arne Norlin 2003)  

Boken handlar om pojken vid namn Halvan som drömmer om att få arbeta som sopgubbe. Han har en 

egen sopbil som han leker med och låtsas att han själv är en sopgubbe med egna arbetskläder. I hans 

fantasi tappar en liten flicka sin nalle bland sopporna och Halvan kommer till undsättning för att hjälpa 

den lilla flickan att hitta sin nalle i den stora sopbilen. 

 

Familjen Nalle spelar fotboll (Arne Norlin 2005) 

Boken handlar om en nallefamilj som spelar fotboll tillsammans ute på sin nallegård. Pappa nalle tar 

rollen som målvakt och mamma nalle vill vara domare. Båda barnen gör varsitt mål och efter matchen 

går de alla in och dricker hemlagad sportdryck med honung och citron. 

 

Vem städar inte? (Stina Wirsén 2011) 

Boken handlar om en Nalle som bor tillsammans med sin mamma och pappa. Det är städdags tycker 

Nalles föräldrar men Nalle tycker det är tråkigt att städa, speciellt när det finns mycket annat roligt att 

göra. Mamma och pappa tycker att alla ska hjälpas åt och de får tjata mycket på Nalle. Nalle är även 

könsneutraliserad så att läsaren inte ska få könet berättat för sig. 

 



17 

 

 

4.3. Tillvägagångssätt  
 

För att genomföra min undersökning och genusanalys i den utvalda barnlitteraturen kommer jag att ta 

hjälp av Nikolajevas teori om genusstereotyper samt Hirdmans och Josefsons teorier som ett 

kompletterande inslag. Nikolajevas teori och egenskapsschemat (återfinns längst ner i teorikapitlet) 

kommer att ha den mest centrala platsen i min undersökning då teorin vänder sig till genus i 

barnlitteratur. Hirdmans teori om Genuskontraktet kommer jag att använda tillsammans med 

Nikolajevas teori. Josefsons teori om kön som social konstruktion går hand i hand med Hirdmans 

Genuskontrakt. Den kommer att användas som ett kompletterande inslag till Genuskontraktet men 

kommer inte att ha en särskilt central plats i undersökningen. Det jag ska undersöka och analysera med 

hjälp av Hirdman och Josefsons teorier är relationer mellan barn och förälder, relationer mellan barn, 

vuxengestalten i förhållande till föräldrarollen. Nikolajevas egenskapsschema ska jag använda för att 

analysera egenskaper i form av personlighet. 

 

4.4. Materialsökning  
 

Innan jag började min forskningsprocess inför denna uppsats hade jag ett starkt intresse för genus och 

hur det har skildrats över tid. Efter många tankar kom jag fram till att det skulle vara intressant att 

studera genus i barnböcker, efter den tanken började många idéer uppenbara sig. Jag kom fram till att 

jag ville undersöka hur framställningen av genus och könsmönster har gestaltas i barnlitteraturen genom 

tiden samt om det finns någon avvikelse eller skillnader. En annan intressant aspekt som föll mig i 

tankarna var om det möjligtvis finns en koppling mellan barnbokens värld och det tidsanpassade 

samhällets könsmönster och genusstrukturer. Men sedan kom det till frågan om vart jag skulle vända 

mig för att hitta rätt slags material, allt från den tidigare forskningen till barnlitteraturen. Jag började 

med att prata med en bibliotekarie på Barnboksinstitutet i Stockholm. Jag frågade efter dokumenterade 

listor över de mest populära svenska barnboksförfattare vars böcker har blivit utlånade mest i Sverige. 

Bibliotekarien hänvisade mig till fem olika pärmar som innehöll långa listor över respektive författare 

och årtal. Varje lista innehöll minst tvåhundra olika författare från varje år, jag var därmed tvungen att 

begränsa mig till de tre första författarna på 1970-talet samt fyra första på 2000-talet. Anledningen till 

att det är en mindre från 1970-talet är för att många av författarna på den listan bara har skrivit 

ungdomsböcker. Efter att jag hade valt ut mina författare tog jag mig till Stadsbiblioteket för att fråga en 

bibliotekarie om respektive författares barnlitteratur. Efter lång sökning och rankning i Stadsbibliotekets 

datasystem kom jag fram till mitt urval av barnlitteratur från respektive författare (Presentation av 

urvalet finns i början på detta kapitel). Genusteorierna fann jag genom forskning på Internet och Libris.  



18 

 

Jag var sedan tidigare bekant med historiken Yvonne Hirdmans teori om Genuskontraktet. Nikolajevas 

teori fann jag under min efterforskning på Internet när jag kom över en gammal artikel om henne. Mina 

sökord på Libris var bland annat barnlitteratur, genus, genus i bilderböcker, barnböcker, kön i 

bilderböcker.  

 

 

5. Undersökning 
 

I detta kapitel redogör jag för min undersökning samt analys av mitt urval av barnlitteratur. Jag 

presenterar en bok i taget och börjar först med 1970-talets urval och avslutar med barnlitteraturen från 

2000-talet. Detta med syftet att det ska ske en ordning mellan åren. Jag kommer även att besvara mina 

två första frågeställningar i detta kapitel som lyder:  

 

1. Hur framställs genus och könsroller i de utvalda böckerna med avseende på:  

- Hur ser vuxengestalten ut i relation till föräldrarollen? 

- Hur skildras flickorna och pojkarna i relation till varandra? 

 

2. I vilken utsträckning återspeglar böckerna det rådande samhällets förändrade könsmönster? 

 

Resultatet av den tredje frågeställningen kommer att besvaras i sista kapitlet tillsammans med en 

diskussion av de två första frågorna. För att besvara mina frågeställningar kommer jag först att 

presentera handlingen i respektive bok och sedan göra en analys av både bild och text utifrån 

Nikolajevas stereotypschema för att se hur könen skildras. Hirdmans och Josefsons teorier kommer även 

att bli användbara i undersökningen. Jag kommer utifrån mina teorier analysera både den inre och yttre 

beskrivningen av könen, händelseförlopp och förhållanden mellan könen (Både barn och vuxna). Jag 

kommer även att återkoppla analysen av barnlitteratur från 70-talet till bakgrunden i kapitel ett. 

  

 

5.1 God natt, Alfons Åberg (1972) 

Boken handlar om pojken Alfons Åberg som är fyra år gammal och som måste gå och lägga sig 

eftersom det är sent. Alfons är ledsen och vill inte sova eftersom han inte är trött. Han ber sin pappa läsa 

en saga för honom så att han slipper sova. Pappa Åberg läser gärna en saga för Alfons och sätter sig vid 

sängkanten för att läsa en saga om en häst. Han ger Alfons en kram efteråt och säger God natt. Alfons 

som fortfarande inte är trött kommer på att han inte har borstat tänderna. Han skriker efter sin pappa att 
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han måste borsta tänderna. Pappa Åberg kommer glatt tillbaks med Alfons tandborste och ett glas 

vatten. Pappan släcker ljuset efteråt och säger återigen God natt. Alfons är lite busig och vill fortfarande 

inte sova, han skriker efter sin pappa igen och säger att han är törstig. Hans pappa kommer tillbaks med 

en bricka och ett glas vatten, iklädd ett rosa blommigt förklädde. Alfons är envis och vägrar att sova, 

han bestämmer sig för att spilla lite vatten i sängen med flit. Pappa Åberg kommer tillbaks för att torka 

rent och byta lakan och säger ännu en gång God natt och släcker efter sig. Alfons börjar tänka på vad 

han nu ska hitta på för ursäkt för att slippa sova. Han skriker efter sin pappa ytterligare tre gånger. En 

gång för att han är kissnödig, den andra gången för att det är ett monster i garderoben och den tredje 

gången för att han har glömt sin nalle under soffan. Pappa Åberg kommer alla gånger för att hjälpa 

Alfons. Han kommer med pottan, han letar efter monstret i garderoben och han letar efter nalle under 

soffan. Efter en stunds väntan kommer inte pappa längre, Alfons undrar var pappa är och går iväg för att 

leta efter honom. Pappa Åberg har somnat på golvet för att han har blivit trött av att ha läst saga, hämtat 

tandborsten, bytt lakan, hämtat pottan, letat efter monster i garderoben och nallen under soffan. Alfons 

tar en filt för att pappa inte ska frysa och säger God natt pappa. Alfons går och lägger sig och somnar 

kort därefter.  

 

På förstasidan syns Alfons, han har kort hår och bär en färglös pyjamas. Han har leksaker i form av 

bilar, verktyg, bollar och en docka liggandes på golvet, leksakerna är också färglösa. Alfons visar 

känslor eftersom det framställs att han är ledsen i form av tårar, detta stämmer inte in som en manlig 

egenskap enligt Nikolajevas stereotypschema. Att gråta och visa känslor anses vara kvinnliga 

egenskaper enligt författarens teori. Alfons beskrivs dock som busig och aktiv vilket kan relateras till 

den manliga sidan i Nikolajevas stereotypschema. Pappa Åberg har kort hår och bär bruna kläder med 

gröna tofflor. Han beskrivs som snäll, praktiskt taget för snäll eftersom han inte säger ifrån när Alfons 

vägrar sova. 

 

Han är snäll för jämnan. Nästan för snäll. Som ikväll: fast klockan är så mycket läser han en lång, bra 

saga om en häst. 
34

 

 

Trots att boken bara skildrar män då en närvarande mor inte syns till, tillhör inte Pappa Åberg den 

typiska manliga stereotypen förutom till utseendet. Han är den som tar hand om Alfons i form av att 

byta lakan, hämta ett glas vatten och hämta pottan. Pappa Åberg har kvinnliga egenskaper då han tar 

hand om både hushåll och barnavård. Jag kan dock inte se att det målas ut på ett negativt sätt, eftersom 

                                                 
34

 Bergström, Gunilla 1972, God natt, Alfons Åberg, s. 6 



20 

 

han är den enda vuxna i boken förändras könssystemet en aning. Hans kvinnliga egenskaper blir därmed 

mer neutrala. Pappa Åbergs egenskaper passar inte in i Nikolajevas stereotypschema då han beskrivs 

som mer kvinnlig än manlig. Men för att återkoppla till Nikolajevas teori förespråkar hon självfallet 

detta typiska stereotypschema över vad som förväntas av könen. Men hon understryker även den 

förändrade bilden av könen över tid. Det vill säga att pojkar och flickor har blivit tilldelade de motsatta 

egenskaperna i barnlitteraturen över tid. Denna del av hennes teori kan man återkoppla till Alfons och 

Pappa Åberg. Alfons visar känslor och gråter, Pappa Åberg är snäll och sköter om hushåll och sin son.  

 

Hirdmans teori om Genuskontraktet kan man även här återkoppla till. Genuskontraktet mellan Alfons 

och Pappa Åberg är definitivt en intressant aspekt att diskutera. Man kan tydligt se en omvänd 

genusstruktur i denna bok. Som nämnts tidigare har Pappa Åberg kvinnliga egenskaper och Alfons har 

en blandning av både kvinnliga och manliga egenskaper då han är både sårbar och busig. 

Genuskontraktet innebär i detta fall att det har skapat en ny hierarki mellan könsrollerna. Pappa Åberg 

är både mor och far till Alfons då det inte existerar en moder. Genuskontraktet talar om för oss i det här 

fallet att det har skett en förändring i könsstrukturen. Kvinnliga karaktärer saknas helt och hållet, boken 

skildrar bara män men får ändå en kvinnlig anda då de manliga karaktärerna har både kvinnliga och 

manliga egenskaper. Om man tar denna analys och försöker hitta en koppling mellan genusstrukturen i 

boken och samhällets förändrade könsmönster så finner man en klar avspegling till 1970-talets 

förändrade kvinnosituation i samhällets familjeideal. Kvinnorörelsens och könsrollsdebattens genomslag 

på 1970-talet är aspekter som kan relateras till denna bok. Tiden då det var viktigt att forma nya 

familjeideal och strävan efter ett jämställt samhälle mellan könen är en aspekt som Gunilla Bergström 

vill framställa i denna bok. Hon har försökt att gestalta ett nytt familjeideal (Pappa Åberg är både mor 

och far) och tona ner den typiska genusstrukturen ända in i detaljerna. Hon framställer begreppet genus 

som en väldigt neutral aspekt i boken. Alfons leksaker och kläder är färglösa, hon visar upp en färglös 

docka (Som anses vara en typisk flickleksak) och färglösa bilar (Som anses vara typiska pojkleksaker) 

som könsneutrala.   

 

 

5.2. Lilla spöket Laban får en lillasyster (1977) 

Boken handlar om lilla spöket Laban och hans familj spökmamman, spökpappan och lillasyster 

Labolina. Familjen bor i källaren till slottet som lillprins Bus bor i. Laban och lillprins Bus är bra vänner 

och leker ofta. En dag hör de konstiga ljud nedifrån källaren. De bestämmer sig för att gå ner och titta 

efter vad det kan vara för ljud. Labans föräldrar står vid en liten vagga och där ligger hans nyfödda 
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spöksyster Labolina. Laban frågar sin pappa om det var lillayster som lät så förskräckligt. Spökpappan 

suckar och säger att hon är väldigt högljud och spökar lika bra som han i sådan ung ålder.  

Ja, hon är fantastisk på att låta, suckade pappa. 
35

 

 

Laban beskrivs som glad, snäll och passiv, spökmamman beskrivs som omhändertagande då hon 

omfamnar både Laban och hans lillasyster. Hon har kvinnliga drag såsom långt hår och långa 

ögonfransar. Labans egenskaper passar inte in i Nikolajevas stereotypschema då hans egenskaper är mer 

åt det kvinnliga hållet, men mammans omhändertagande är kvinnlig enligt stereotypschemat. 

Spökpappan har kort hår, mustasch och är lite större byggd. Hans personlighet beskrivs inte i sådana 

stora drag. Jag upplever honom som lite passiv i sin familjeroll. Han verkar inte gilla faktumet att 

lillasyster Labolina spökar bättre än honom trots sin unga ålder.  

Lillasyster Labolina är huvudpersonen i boken, hon beskrivs som nätt och söt till utseendet men hennes 

egenskaper beskrivs som aktiv, högljudd, busig och tar mycket plats. Dessa egenskaper är enligt 

Nikolajevas teori och stereotypschema manliga egenskaper. Familjen passar in i en stereotypsram när 

det kommer till utseendet men Laban och hans lillasyster har egenskaper som tänjer lite på 

genuskontraktet. Familjeförhållandet tolkas som att spökpappan är lite passiv och håller sig i 

bakgrunden. Spökpappans passiva familjeroll upplevs som en typisk manlig stereotyp som helst vill 

hålla sig i bakgrunden när det kommer till hem och barn. Detta är något som går ihop med Nikolajevas 

teori. Enligt henne beter sig spökpappan precis som det förväntas av honom eftersom det råder en 

könsnorm som talar om för honom att hushåll och barn inte är hans område. Här håller han sig även till 

genuskontraktet som talar för oskrivna regler kring könsrollerna. Spökmamman är föräldern med 

huvudansvaret, Laban är också lite passiv och utmärker sig inte speciellt mycket. Huvudpersonen 

Labolina är den karaktär som tänjer mest på genuskontraktet eftersom hon tillåts visa mer manliga 

egenskaper. En skildring över hur Laban beskrivs i relation till Labolina, syns det att det har skett en 

omvänd hierarki emellan dem. Laban är den snälla och rara medan Labolina är den högljuda och aktiva. 

Detta tänjer på det föreställda genuskontraktet som Hirdman förespråkar.  

 

Eftersom boken är skriven på 1970-talet kan denna gestaltade syskonrelation återkopplas till 

kvinnorörelsens och könsrollsdebattens genomslag. 1970-talets förändrade samhällsstrukturer rörande 

de rådande genusstrukturerna återfinns inslag ifrån i relationen mellan syskonen. Spökpojken tillåts vara 

mer kvinnlig och spökflickan tillåts vara mer manlig. Man kan dock inte påstå att könsrollerna mellan 

föräldrarna tänjer på några gränser eftersom de beter sig precis såsom det förväntas av dem. 
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Spökmamman är omhändertagande och spökpappan håller sig i bakgrunden när det gäller hushåll och 

barn.    

 

5.3. Jag vill också ha ett syskon (1978) 

Boken handlar om pojken Peter som är fem år och bor tillsammans med sin mamma och pappa. Peter 

önskar sig ett syskon att leka med eftersom han är ett ensambarn. Han ser alltid sina vänner leka med 

sina småsyskon och en dag bestämmer han sig för att fråga sin mamma om han också skulle kunna få ett 

syskon att leka med. Hans mamma säger att han kommer att få ett litet syskon snart. Peter blir väldigt 

glad över nyheten, att han äntligen ska bli storebror. En dag kommer hans föräldrar tillbaka från 

sjukhuset och har med sig Peters lillasyster, som får namnet Lena. Med tiden upptäcker Peter att det inte 

alls är lika roligt som han hade tänkt sig att ha ett litet syskon i huset. Lillasyster Lena får mycket 

uppmärksamhet eftersom hon är väldigt liten. Peter börjar känna sig utanför, han upplever att hans 

föräldrar inte bryr sig om honom längre på grund av all uppmärksamhet Lena får. Han bestämmer sig 

för att hitta på rackartyg för att få sin mammas uppmärksamhet. Mamman blir arg och Peter blir ledsen 

för att han får stå i skamvrån och skämmas över sina handlingar. Peter förklarar för sin mamma hur han 

känner när hon tar upp honom i sitt knä, Peter gråter och hans mamma tröstar honom med att säga att 

hon tycker om Lena och Peter precis lika mycket. Peter blir glad igen och börjar tycka om Lena, han 

leker med henne och hjälper mamma att bada och mata henne. 

 

Peter har kort hår, blåa hängselbyxor och ett par bruna sandaler på sig. Han skildras som busig och 

tävlingsinriktad (Gör allt i sin makt för att få sin mammas uppmärksamhet), något som stämmer in på 

den manliga sidan av Nikolajevas egenskapsschema. Han beskrivs även som känslosam eftersom att han 

gråter när han är ledsen, som är en kvinnlig egenskap enligt Nikolajevas teori. Han hjälper sin mamma 

mata och bada sin lillayster, detta anses vara ett kvinnogöromål enligt Nikolajevas och Hirdmans teorier. 

Jag uppfattar det som att han är uppfostrad till att hjälpa till hemma och Josefsons teori om social 

konstruktion är en intressant aspekt att förklara detta med. Enligt hennes teori har Peter blivit fostrad till 

flickegenskaper, det vill säga hjälpa sin mamma med sin lillasyster.  

 

Hans mamma har långt hår, blommig långklänning på sig och vackra kvinnliga drag i ansiktet. Hon 

beskrivs som föräldern med huvudansvaret hemma, hon lagar mat, badar och matar Lena och är även 

omtänksam och omhändertagande. Hon saknar manliga egenskaper helt och hållet. Dessa egenskaper är 

alla kvinnliga enligt Nikolajevas och Hirdmans teorier. Pappan syns under två tillfällen i boken, vid 

båda tillfällena står han i bakgrunden och tittar på när mamman badar lillasyster Lena. Han har kort hår 
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och bär en blå skjorta med bruna långbyxor. Hans inre egenskaper beskrivs inte alls i boken eftersom 

han lyser med sin frånvaro. Detta relaterar jag till Hirdmans teori om Genuskontraktet. Det förekommer 

ett genuskontrakt i boken om vem som ska göra vad mellan föräldrarna, pappan håller sig i bakgrunden 

och sköter varken hushåll eller barnavård och mamman är den som har huvudansvaret i hemmet. Det 

finns således en tydlig hierarki i föräldrarnas relation. Syskonrelation är svår att analysera eftersom Lena 

är ett spädbarn och inte beskrivs med särskilda inre eller yttre egenskaper. Trots att boken är skriven på 

1970-talet går det inte att återspegla föräldrarnas genuskontrakt till det rådande samhälliga 

könsmönstret. 

 

5.4. Jag vill också gå i skolan (1979) 
 

Boken är en uppföljare till författaren Astrid Lingrens bok Jag vill också ha ett syskon. Den handlar om 

pojken Peter och hans lillasyster Lena som har blivit äldre. Peter är sju år gammal och har börjat skolan, 

Lena är fem år gammal och vill också gå i skolan. Lena brukar låtsas att hon går i skolan och har en 

fröken. En dag bestämmer sig Peter för att ta med Lena till sin skola. Lena blir väldigt glad och tycker 

att Peter är snäll som vill ta med henne dit. När de väl har kommit till skolan får Lena träffa hans 

klasskamrater och fröken. Lena får sätta sig vid en tom bänk och hon låtsas att den är hennes egen. Lena 

får vara med under lektionerna och lär sig nya saker såsom att räkna, skriva och läsa. Hon får även vara 

med och leka med barnen under rasten men håller sig helst till Peter. Efter skoldagens slut går Peter och 

Lena hem. Under kvällen medan Peter gör sina läxor läser Lena en bok, hon kan inte läsa än men låtsas 

kan hon alltid göra säger hon. 

 

Peter har kort hår, blåa byxor och en grön tröja på sig. Han beskrivs som beskyddande och självständig, 

eftersom han håller sin syster stadigt i handen för att gå över gatan. Hon är för liten för att gå själv och 

Peter håller henne i handen för att det inte ska hända henne någonting. Han håller sig även vid hennes 

sida under hela skoldagen som en beskyddande storebror. Dessa egenskaper stämmer bra in på den 

manliga sidan på Nikolajevas stereotypschema. Peter beskrivs även som aggressiv och våldsam när han 

hamnar i slagsmål med en annan pojke. Den andra pojken säger åt Peter att det är larvigt att ta med 

småbarn till skolan. Peter tycker inte detta var särskilt snällt sagt och blir arg. Dessa sidor är också 

manliga egenskaper enligt författarens stereotypschema. Lena har långt blont hår uppsatt i två flätor med 

rosa rosetter på. Hon bär en gul rutig kjol och en röd jumper till. Hon har vackra kvinnliga drag i 

ansiktet och beskrivs som tillbakadragen och passiv. Hon håller sig helst i bakgrunden och tittar på när 

de andra barnen leker ute på gården. Hon upplevs som blyg och vågar inte ta plats, alla dessa egenskaper 

stämmer in på den kvinnliga sidan i Nikolajevas stereotypschema. Hon beskrivs även som sårbar då hon 
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blir ledsen och rädd när Peter hamnar i slagsmål, men det är inget hon vågar visa för Peter. Hon tänker 

att Peter inte skulle tycka om det. Att inte våga visa sin sårbara sida tyder på en självuppoffrande 

egenskap, hon lägger undan sina egna känslor för att inte göra Peter besviken. 

De slåss alldeles kolossalt. Lena blir så ledsen och rädd. Men hon törs inte visa det, för det skulle nog 

inte Peter tycka om.
36

 

  

Även denna egenskap går under den kvinnliga sidan enligt Nikolajevas stereotypschema. Lena beskrivs 

även som en duktig flicka, hon räcker upp handen under hembygdlektionen när fröken frågar klassen 

vad den uppstoppade fågeln är för art. Detta är också en kvinnlig egenskap enligt stereotypschemat.  

 

Hirdmans genuskontraktsteori är intressant att diskutera också. Genuskontraktet mellan Peter och Lena 

visar en tydlig hierarki, genuskontraktet talar om för syskonen hur de ska agera gentemot varandra. 

Peter är den överbeskyddande mannen och Lena är den svaga kvinnan som är beroende av honom. Med 

andra ord är han den överordnade parten och hon är den underordnade i deras relation. Genuskontraktet 

talar om för Peter att han ska ha kort hår, bära pojkkläder och skydda sin lillasyster för att han är större 

och starkare. Det talar även om för Lena att hon ska ha långt hår, flickkläder och hålla sig passiv i 

bakgrunden. Deras föräldrar är frånvarande i denna bok, således finns det ingen tydlig vuxengestalt att 

analysera förutom Peters fröken. Hans fröken syns endast under ett tillfälle då hon hälsar Lena 

välkommen till klassen, man får inte lära känna hennes inre egenskaper. Omgivningen är också 

intressant att titta närmare på, det vill säga de andra barnen i klassen. Majoriteten av pojkarna beskrivs 

som busiga och äventyrslystna (En pojke drar en flicka i håret och en annan bygger en koja). En pojke 

utmärker sig när han vill visa Lena vilka stora muskler han har fått av gymnastiken. Dessa egenskaper 

faller under den manliga sidan i Nikolajevas stereotypschema. En annan pojke visar en ängslig sida när 

han håller sig i bakgrunden under Peters slagsmål med den dumma pojken. Detta är en kvinnlig 

egenskap enligt stereotypschemat. Flickorna beskrivs som duktiga och lydiga (En flicka hjälper fröken 

bära böcker och en annan sitter snällt vid sin bänk och räcker upp handen). Dessa egenskaper är 

kvinnliga enligt stereotypschemat. Det finns även här ett genuskontrakt mellan pojkarna och flickorna, 

pojkarna ska utmärka sig mer och vara överordande och flickorna ska hålla sig i bakgrunden och vara 

underordnade.  

 

Boken är skriven på 1970-talet, tiden då kvinnorörelsens kamp att tänja på de mansdominerande 

samhällsstrukturerna fick genomslag. Genusstrukturerna i boken återspeglar dock inte 70-talets 
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förändrade könsmönster i någon djupare mening. Flickorna utmärker sig inte med några manliga 

egenskaper, de håller sig i bakgrunden och är för det mesta passiva medan pojkarna utmärker sig och 

syns i en större skala. 

 

5.5. Mamma Mu städar (2000) 

Boken handlar om en ko som heter Mamma Mu och hennes vän Kråkan. På första sidan står hon på en 

äng och plockar blommor, hon vill göra det vårfint hemma på gården. Kråkan tycker att det är smutsigt i 

ladugården och talar om för Mamma Mu att hon borde vårstäda. Mamma Mu håller med och använder 

svansen som sopborste. Hon viftar med svansen för att få bort vinterdammet vid fönstret. Mamma Mu 

verkar vara nöjd med det och säger att hon är klar med vårstädningen. Kråkan håller inte med om detta, 

han tycker att hon ska städa hela gården.  

 

– Så, sa hon. Nu är det klart. 

– Klart!? Sa Kråkan och tittade sig omkring. Vad är det som är klart!? 
37

 

 

Kråkan flyger omkring i ladugården för att peka ut allt damm och skräp som behöver städas bort. Han 

kommer med olika konstiga förslag över hur det ska städas och Mamma Mu håller inte riktigt med men 

säger ingenting till en början. Exempelvis när han kommer på den dumma idén om att måla alla 

kossorna och ladugården vita, på så vis syns inte dammet påstår Kråkan. Hon får nog och säger åt 

honom att han måste städa undan oredan han har orsakat. Hon blir både arg och frustrerad och räcker 

honom en trasa. Han blir lite sur och börjar mumla om att han minsann måste städa när han bara 

försökte hjälpa till. Mamma Mu lägger det hela bakom sig och går ut i kohagen för att ta det lugnt.  

 

Till utseendet ser Mamma ut som en vanlig ko, man kan dock se att hon har kvinnliga drag i ansiktet. 

Exempelvis hennes långa fina ögonfransar. Hon beskrivs som passiv och mild när hon väljer att vara 

likgiltig till Kråkans städförslag. Hon säger inte riktigt ifrån förrän det har gått för långt, hon är med på 

noterna tills det går överstyr. Det är inte förrän då hon säger ifrån och blir lite arg på honom för att han 

har ställt till med mer oreda än nytta. Hennes passiva och milda sida stämmer bra in som kvinnliga 

egenskaper enligt Nikolajevas stereotypschema. Att hon vågar säga ifrån på skarpen när hon tycker att 

han har gått för långt visar en lite mer hårdare egenskap, detta är en manlig egenskap enligt schemat.  
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Till utseendet beskrivs Kråkan som manlig, han är lite rufsig i sin fjäderdräkt. Kråkan beskrivs som 

aktiv, tävlingsinriktad, hård och som en besserwisser, han måste hela tiden finna fel i allt Mamma Mu 

gör. Han är heller inte fin i sin ton när han talar till henne, tonen i hans ord och ansiktsuttryck uppfattas 

som nedlåtande. Detta uppfattas som att han är lite hård och känslokall. Kråkans personlighet stämmer 

bra in på den manliga sidan i Nikolajevas stereotypschema. Enligt hennes teori beter sig Kråkan precis 

som det förväntas av honom, det är den manliga könsnormen som talar om för honom att han ska vara 

den överordande. Deras relation verkar inte vara den bästa, det råder ingen jämställdhet. Mamma Mu 

verkar bara bli irriterad och säger inte mycket när Kråkan tar mycket plats och tycker att han är den som 

har rätt. Kråkan lämnar inget utrymme för Mamma Mu att yttra sig. Trots att hon kommer med förslag 

och ifrågasätter hans idéer viftar han bort det och tycker att han vet bäst. Mamma Mu har inga manliga 

egenskaper förutom den lite mer hårdare sidan hon visar när hon till slut säger ifrån, Kråkan saknar 

kvinnliga egenskaper enligt Nikolajevas teori. Genuskontraktet i deras relation är tydlig, Kråkan är den 

överordande och Mamma Mu är den underordnade. Mamma Mu tänjer dock lite på genuskontraktet vid 

ett tillfälle när hon blir lite arg och säger ifrån när Kråkan har gått för långt.  

 

Bokens könsmönster går att återspegla till dagens samhälle till en viss grad. Jag tolkar det som att 

författarna tonar medvetet ner på kvinnorörelsens reformer och går emot det när Kråkan som är man 

gestaltas som den som vet bäst och har typiska manliga stereotypa egenskaper. Han rättar sig inte efter 

Mamma Mu som är kvinna, han är den karaktär som utmärker sig och syns mest i boken. Författaren har 

medvetet skapat en ojämställdhet i deras relation, en aspekt som kan återkopplas till dagens samhälle. 

Trots att vi lever i ett demokratiskt samhälle är det fortfarande inte jämställt mellan könen. 

Kvinnorörelsens kamp för att förändra på de rådande genusstrukturerna har avtagit och det är något som 

syns tydligt i denna bok. Vuxengestalten i relation till föräldrarollen går inte att analysera då den 

aspekten inte existerar i denna bok.   

 

5.6. Här kommer sopbilen (2003) 

Boken handlar om en pojke som heter Halvan. På första sidan ligger han på golvet i sitt rum och leker 

med en sopbilsleksak. Han drömmer själv om att arbeta som renhållningsarbetare, medan han leker med 

sin bil drömmer han sig bort och fantiserar om hur han själv skulle vara som sopgubbe. Han föreställer 

sig hur arbetskläderna skulle se ut och hur det skulle vara att arbeta som sopgubbe. Hans vän Freddie är 

med i fantasin och de båda pojkarna hjälps åt att bära sopor och köra den tunga stora sopbilen. Han 

fantiserar om hur han skulle hjälpa en stackars flicka som har tappat bort sin nalle bland soporna. Han 
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hjälper den lilla flickan att leta efter sin nalle bland soporna och tröstar henne när hon är ledsen och 

gråter.  

 

Halvan har kort, rött och rufsigt hår och bär stora löst sittande arbetskläder. Hans utseende har typiska 

manliga drag. Det uppfattas som att han kör sopbilen i en hög fart i sin fantasi, vilket kan relateras till att 

han är aktiv, detta är en manlig egenskap enligt Nikolajevas stereotypschema. Hans vän Freddie 

beskrivs med liknande typiska manliga drag. Han har kort brunt hår, stor näsa och bär likadana kläder 

som Halvan. På första sidan syns det även att han har typiska pojkleksaker, blåa bilar, legobitar och 

gröna legogubbar. Författaren har valt att inte könsneutralisera leksakerna som författaren Bergström 

har gjort i Alfons boken. Hans pappa är den enda vuxengestalten som syns till i boken, men det är 

endast på sista sidan. Ansiktet syns inte men han bär blåa byxor och en vit t-shirt. Man får inte lära 

känna hans föräldraroll i boken, Halvan är den som står i fokus. Flickan som har tappat bort sin nalle har 

långt blont hår och bär en lila tröja med ett rosa hjärta på och lila byxor. Hon beskrivs som sårbar och 

emotionell, hon är ledsen över att hon har tappat bort sin nalle och hennes känslor gestaltas väldigt 

tydligt i boken. Hennes egenskaper är kvinnliga enligt schemat. Halvan beskrivs som beskyddande när 

han kommer till undsättning för att hjälpa flickan. Detta är en manlig egenskap enligt stereotypschemat. 

Men han uppfattas även som omtänksam och snäll vilket är kvinnliga egenskaper enligt Nikolajeva. 

Flickan och hans vän Freddie beskrivs som passiva karaktärer, deras handlingar eller tankar beskrivs 

inte i boken. Förhållandet mellan pojkarna beskrivs som jämställt till det stora hela. De genuskontrakt 

som Hirdman menar om strukturerade könsroller är närvarande i denna bok. Det talar om för flickan att 

hon ska vara passiv och stå i bakgrunden medan Halvan ska utmärka sig, han ska vara aktiv och 

självständig. Relationen mellan Halvan och flickan visar tydligt att hon är i underläge mot honom. 

Boken skildrar endast män, kvinnliga karaktärer saknas med undantag för flickan. Genus som social 

konstruktion är även intressant att återkoppla till, det kan tolkas som att Halvan är fostrad till manliga 

egenskaper. Hans egenskaper tolkas som en samhällsförväntning, samhället har en förväntning på 

honom som pojke att bete sig som en typisk pojke. Han är född till pojke och ska därmed bete sig som 

en. Det syns tydligt att författaren inte har tonat ner på det typiska stereotypa könsmönstret, boken är 

mansdominerad och den enda kvinnliga karaktären framställs som passiv och beroende av mannen. 

Detta kan återspeglas till dagens genusstrukturer, män har mer makt och större frihet att ta för sig än vad 

kvinnor har trots den långa strävan till ett mer jämställt samhälle. Det syns att författaren framhäver 

mansnormen i en väldigt stor skala, han försöker bortse från hela ”pojkar ska vara klena” idén.  
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5.7. Familjen Nalle spelar fotboll (2005) 

Boken handlar om en nallefamilj som består utav pappa Nalle, mamma Nalle, Björnbusan och 

Lillnallen. Pappa Nalle hade sett att det fanns björnar på en cirkus som kunde spela fotboll. Han 

bestämmer sig för att berätta det för sin familj och ordnar en fotbollsmatch hemma på gården. Mamma 

Nalle känner inte riktigt att hon vill vara med och spela, hon erbjuder sig själv att vara domare istället. 

Pappa Nalle blir målvakt och barnen turas om att sparka på bollen. Det är en rolig fotbollmatch tycker 

familjen men pappa Nalle tycker det är orättvist när domaren accepterar Björnbusans mål. Pappa Nalle 

påstår att han inte var förberedd på det, därmed räknas det inte som ett giltigt mål enligt honom. Han 

tycker att mamma Nalle är dum och orättvis, men de blir sams igen och går alla in i huset igen för att 

dricka hemmagjord sportdryck. 

 

Pappa Nalle bär blå hängelsebyxor, gröna skor och en svart mössa på sig. Han beskrivs som aktiv och 

tävlingsinriktad. Hans tävlarinstinkt syns tydligt när han visar sig vara en dålig förlorare. Han håller inte 

med mamma Nalle när hon säger att Björnbusans mål är giltigt och börjar sura när han måste acceptera 

det. Dessa egenskaper är manliga enligt Nikolajevas stereotypschema. Mamma Nalle bär en svart 

klänning med ett vitt förkläde över och rosa ballerinaskor. Hon beskrivs som rationell och självständig. 

Hon står på sig när pappa Nalle visar sig vara en besserwisser, hon ger inte med sig i första taget. Dessa 

är inte kvinnliga egenskaper enligt stereotypschemat. Egenskaperna går under den manliga kolumnen i 

schemat. Föräldrarna har dock en mild sida båda två när de bestämmer sig för att glömma det tråkiga 

och ge varandra en kram istället. Den milda egenskapen är kvinnlig enligt Nikolajeva. Deras relation är 

även intressant att analysera, det förekommer ett omvänt genuskontrakt mellan dem. Mamma Nalle är 

inte en underordnad karaktär. Till utseendet framställs hon som kvinnlig men hennes inre egenskaper 

och handlingar tänjer på det föreställda genuskontraktet när hon inte låter sig bli nedtryckt och står på 

sig. Det existerar inte en underordnad eller överordnad roll i deras relation. Visserligen sträcker sig 

mamma Nalle lite åt den överordnade karaktären när hon inte låter honom bestämma över beslutet som 

har tagits men författaren drar inte ut på det för mycket. Pappa Nalle tillåts ändå vara manlig när 

mamman ger med sig lite och låter honom vinna en gång. Deras relation är till en viss del jämställd men 

författaren tänjer inte allt för mycket på gränserna, pappa Nalles manlighet hotas inte av mammans 

manliga egenskaper enligt stereotypschemat.  

 

Lillnallen bär gröna byxor och en grön t-shirt. Han beskrivs som aktiv och lite hård. Han är inte riktigt 

rättvis när han inte passar bollen till sin syster och försöker att dribbla förbi henne. Dessa är manliga 

egenskaper enligt stereotypschemat. Björnbusan bär en röd klänning och beskrivs även hon som aktiv, 
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hon är aktivt med i matchen och är inte rädd för att smutsa ner sig. Hennes aktiva egenskap är manlig 

enligt Nikolajeva. Hon beskrivs även som självständig och hård när hon blir lite arg över att brodern 

försöker dribbla förbi henne. Hon hanterar detta genom att lägga krokben på honom. Hon står på sig och 

är inte likgiltig, dessa egenskaper är manliga enligt schemat och här liknar hon sin mamma en aning. 

Syskonen har en hatkärleksrelation, de bråkar och argumenterar men blir ändå sams till slut. 

Genuskontraktet i syskonrelationen har även förändrats och liknar inte en traditionell relation, systern är 

inte underordnad sin bror. Förutom till utseendet beskrivs inte Björnbusan som kvinnlig medan 

Lillnallen beskrivs som manlig både till utseendet och inre egenskaperna.  

 

Den sociala konstruktionen är väldigt intressant att återkoppla till i denna bok, det uppfattas som att 

Björnbusan har blivit fostrad till att få manliga egenskaper. Hennes beteende och egenskaper passar inte 

in i ramen för det typiska flickidealet som Nikolajevas teori förespråkar. Även mamma Nalles 

egenskaper tyder på att hennes uppfostran inte har placerat henne i ett typiskt stereotypsfack där kvinnan 

är underordnad mannen. Vuxengestalten i relation till föräldrarollen beskrivs inte så stora drag i denna 

bok, föräldrarnas föräldraroll till sina barn är inte i fokus. Genusstrukturerna kan delvis relateras till 

dagens samhälle, mamma Nalle och Björnbusans personligheter är starka men författaren har inte tagit 

det så pass långt att det hotar pappa Nalles manlighet. Trots att mamma Nalle står på sig och inte låter 

sig bli nedtryckt lämnar hon ändå utrymme för sin man att få vara den som bestämmer ibland trots att 

hon inte vill eller håller med det han säger.  

 

Författaren Arne Norlin lyfter fram de kvinnliga karaktärernas manliga egenskaper till en viss del men 

han gör det på ett milt sätt. Han har medvetet gestaltat en bild av hur den moderna jämställda kvinnan 

ser ut idag men samtidigt inte till den graden att det skapar en hotbild mot mannens integritet. Det syns 

att författaren Norlin inte har tagit inspiration från kvinnorörelsens reformer om könsmönster. Boken är 

skriven år 2005 och det syns att genusstrukturerna i boken är mer inspirerande av dagens samhälle där 

mannen fortfarande har mer makt än kvinnan trots jämställdhetsutvecklingen sedan 1970-talet. 

 

5.8. Vem städar inte? (2011) 

Boken handlar om figuren Nalle som bor tillsammans med sin mamma och pappa. Det är lördag och 

Nalle behöver inte gå till dagis, äntligen ledig tänker Nalle. Nalles pappa står i vardagsrummet och 

dammsuger och säger att det minsann inte är en ledig dag, det är en städdag och hela familjen måste 

hjälpas åt. Nalles mamma står i tvättstugan och tvättar kläder och säger att pappa har rätt, alla tre måste 
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städa. Nalle tycker inte det är roligt att behöva städa på en lördag, det är inte ens stökigt påstår Nalle. 

Föräldrarna blir sura och börjar tjata på Nalle att hen måste hjälpa till. 

”- Jag bestämmer att det är stökigt svarar mamma. Åhhh, vilken sur mamma!” (Wirsén 2011: 6) 

Alla tre börjar nu hjälpas åt att städa huset. Pappa dammsuger, mamma sköter tvätten och Nalle plockar 

undan saker som ligger på golvet. Mamma och pappa börjar bråka mitt i städningen för att de inte är 

överens om hur ordentligt den andra har städat. Nalle blir ledsen och börjar gråta, föräldrarna slutar 

bråka till slut när mamman blir trött på sin man och låter honom mumla för sig själv. Nu är det mycket 

roligare att städa tycker Nalle. 

 

Till utseendet beskrivs inte föräldrarna särskilt mycket, pappan är lite större byggd än mamman, bär ett 

förkläde och har en grön näsa. Medan mamman är lite mindre i storleken och har en rosa näsa. Förutom 

det är de lika till utseendet. Pappans personlighet beskrivs som hård och känslokall, dessa stämmer in på 

den manliga sidan i Nikolajevas stereotypschema. Han är även kritisk och aggressiv när han börjar 

skrika om att mamman inte har städat som hon ska och det slutar med ett aggressivt bråk. Den 

aggressiva egenskapen är manlig enligt schemat. Mammans personlighet beskrivs som både stark, 

självständig och sårbar. Hon står på sig när pappan påstår att hon inte har städat som hon ska men blir 

samtidigt ledsen när han är elak mot henne. Mammans karaktär har både manliga och kvinnliga 

egenskaper enligt stereotypschemat. Nalles kön går inte att identifiera, utseendet beskrivs inte i stora 

drag utan Nalle är väldigt könsneutral. Det syns på bland annat leksakerna, Nalle har både dockor och 

bilar. Nalles personlighet beskrivs som aktiv och sårbar, Nalle tycker det först är tråkigt att städa men 

syns sedan städa aktivt. Den sårbara sidan visar Nalle när föräldrarna börjar bråka och börjar gråta på 

grund av det. Nalle har både manliga och kvinnliga egenskaper som stämmer in i stereotypschemat. 

Nalle är ensambarn, därmed går det inte att analysera en eventuell syskonrelation. Hirdmans 

genuskontraktsteori är intressant att applicera på bokens könsroller. Föräldrarna har ett intressant 

genuskontrakt, deras könsroller är neutraliserade i denna bok. Mamman och pappan sköter hushållet 

tillsammans och det syns att författaren har försökt gestalta ett jämställt familjeförhållande. Deras 

genuskontrakt är könsneutraliserat, det finns inga regler för vad som är manliga respektive kvinnliga 

sysslor i deras relation. Men det är viktigt att poängtera att författaren medvetet inte har dragit ut på det 

för mycket. Både mamman och pappan står på sig när det kommer till deras sak och trots att mamman 

beskrivs som självständig och står på sig när pappan pekar ut hennes fel och brister blir hon fortfarande 

ledsen och sårbar. Efter bråket ger hon med sig till slut och låter honom säga det han vill säga. Jag tolkar 

det som att hon vill undvika onödiga konflikter, samt låta honom få behålla sin manliga stolthet. 

Föräldrarollen däremot delar både mamma och pappa lika på då pappan inte framställs som en passiv 

familjefar. Båda föräldrarna är närvarande för Nalle. Denna bok kan också analyseras utifrån dagens 
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samhälle, författaren har gestaltat ett jämställt familjeförhållande till en viss del men mannen har 

fortfarande mer makt än kvinnan. Mammans manliga egenskaper hotar inte pappans manlighet. Trots att 

han hjälper till hemma med städningen är det fortfarande han som bestämmer. Detta syns när han inte är 

nöjd med hennes insats och tycker att hon ska städa igen tills det blir som han vill ha det. Författaren har 

medvetet lyft fram kvinnan, men samtidigt inte till den nivån att det börjar hota mannens integritet. En 

annan intressant aspekt som författaren lyfter fram är Nalles könsneutralisering. Författarens tanke med 

detta är modern och tidsanspassad. Hon nämner inga personliga pronomen när Nalle blir introducerad 

men det omdiskuterade ordet ”hen” passar utmärkt på Nalle. Hon markerar tydligt att hon stödjer idén 

om en förändring av den stereotypa könsföreställningen som kommer med orden ”han” och ”hon”.  

 

 

6. Diskussion 

 

6.1. Sammanfattning av resultat 

Resultatet av min empiriska undersökning är väldigt intressant och lyfter fram hur genusstrukturer kan 

framställas på olika sätt. Urvalet från både 1970-talet och 2000-talet har visat på typiska könsmönster 

som har gått att återspegla till det rådande samhället i en viss utsträckning. Men under undersökningen 

har jag även stött på avvikelser, exempelvis i författaren Astrid Lindgrens bok Jag vill också gå i skolan 

(1979) där pojkar har lyfts fram mer än flickorna. För att diskutera det ytterligare valde jag två 70-tals 

böcker skrivna av Lindgren, båda handlar om samma karaktärer men har två olika berättelser. I boken 

Jag vill också ha ett syskon (1978) har karaktären Peter både kvinnliga och manliga egenskaper enligt 

Nikolajevas stereotypschema, känslofull och busig. Men i boken Jag vill också gå i skolan (1978) 

beskrivs han som bland annat beskyddande och självständig, vilket är manliga egenskaper enligt 

schemat. I den boken saknar han helt kvinnliga egenskaper. I den sistnämnda boken har hans syster 

Lena också fått plats (i den förstnämnda är hon bara ett spädbarn). Författaren har framställt henne som 

tillbakadragen och passiv, hon saknar manliga egenskaper helt och hållet. Deras föräldrar beskrivs 

endast i första boken, pappan är frånvarande och mamman är huvudföräldern som har ansvar om både 

hushåll och barn. I förstnämnda boken gestaltar författaren ett könsmönster som till en viss del 

återspeglar det rådande samhället men inte i en så stor utsträckning. Pojken Peter får visa mer känslor 

och han hjälper sin mamma med hushållet men det som avviker är föräldrarnas genuskontrakt som 

tänjer på det rådande samhällets strävan för ett förändrat könsmönster. 

 

För att sammanfatta resultatet av de andra böckerna från 1970-talet återgår vi till Alfons Åberg och 

spöket Labans värld. Gunilla Bergström har medvetet målat upp karaktären Alfons som både busig och 
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sårbar i boken God natt Alfons Åberg (1972) medan pappa Åberg saknar manliga egenskaper enligt 

stereotypschemat. Familjeidealet i denna bok är annorlunda, en mamma saknas och Alfons har sin pappa 

som får axla båda föräldrarollerna. Författaren har medvetet velat beskriva 1970-talets strävan efter ett 

förändrat könsmönster, det är en tydlig återkoppling till kvinnorörelsens inslag och könsrollsdebatten på 

1970-talet. Det är även intressant att notera att författaren har strävat efter att könsneutralisera objekt i 

boken, allt ifrån färglösa kläder till leksaker. I boken Lilla spöket Laban får en lillasyster (1977) möter 

vi lilla Labolina som huvudpersonen. Författaren har målat upp karaktären som aktiv, busig och som en 

person tar väldigt mycket plats. Hon har framställts med manliga egenskaper enligt stereotypschemat. I 

samma veva får vi lära känna spökpojken Laban som passiv och lite i underläge. Labolina är mer manlig 

och Laban är mer kvinnlig enligt Nikolajevas schema. Detta är något som författarna Inger och Lasse 

Sandberg har försökt att beskriva som en återkoppling till 1970-talets förändrade könsmönster, det vill 

säga flickor ska bli starka och pojkar klena. Deras föräldrar däremot tänjer inte på det föreställda 

genuskontraktet de har, spökmamman har den traditionella husmorrollen medan spökpappan tar avstånd 

från hushållet. Författarnas tanke har varit att det är barnen som är framtiden och har därmed valt att 

tilldela dem mer könsneutrala drag. 

 

För att gå vidare och sammanfatta mitt urval av barnböcker från 2000-talet lär vi först känna Mamma 

Mu och hennes vän Kråkan. I boken Mamma Mu städar (2000) beskrivs hon som lite passiv och mild, 

men även lite hård när hon står på sig och säger ifrån när Kråkan är lite dum mot henne. Författarna 

Jujja och Tomas Wieslander har försett henne med både manliga och kvinnliga egenskaper enligt 

Nikolajevas stereotypschema. Kråkan däremot är manlig rakt igenom enligt schemat, han beskrivs som 

hård och den som vet bäst. Författarna har medvetet inte låtit Mamma Mus manliga egenskaper bli 

alltför framträdande. Därmed syns det att kvinnorörelsens reformer har tonats ner de har istället lyft 

fram en mansnorm som Kråkan rättar sig efter. Denna bok kan relateras till dagens samhälle då många 

påstår att kvinnorörelsens reformer har avtagit med tiden och trots jämställdhetsutvecklingen.  

 

En annan mansdominerad berättelse återfinns i boken Här kommer sopbilen (2003) där huvudkaraktären 

är pojken Halvan som drömmer om att bli sopgubbe. Han har både manliga och kvinnliga egenskaper 

men hans manliga egenskaper är de som sticker ut mest. Vuxengestalten i boken är endast hans pappa 

som man inte får lära känna alls i boken, där av har det varit svårt att analysera hans föräldraroll. Den 

enda kvinnliga karaktären är en flicka som beskrivs som mild och sårbar vilket är kvinnliga egenskaper 

enligt Nikolajevas schema. Författaren har inte försökt att könsneutralisera könsmönstret i denna bok, 

det finns definitivt en mansnorm som dominerar i boken.  
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De två sista böckerna Familjen Nalle spelar fotboll (2005) och Vem städar inte (2011) har båda en 

intressant koppling till varandra och det är att båda böckerna framhäver kvinnan lite mer än de andra två 

böckerna från 2000-talet. I boken Familjen Nalle spelar fotboll (2005) syns de kvinnliga karaktärerna 

som självständiga figurer som står på sig men samtidigt inte till en sådan grad att de hotar de manliga 

karaktärerna. Författaren målar upp ett jämställt familjeförhållande till en viss del mellan könen, men 

mannen är fortfarande den som utmärker sig mer än kvinnan. För att sammanfatta deras relation är inte 

systern underordnad sin bror och mamman är inte underordnad sin man, men författaren har inte velat 

lyfta fram det för mycket och lyfter fortfarande upp mansnormen mer än den kvinnliga. En liknande 

sammanfattning kan beskrivas i boken Vem städar inte (2011) där könsrollerna har blivit mer jämställda 

när pappan dammsuger och bär ett förkläde. Men hans attityd är aggressiv och hård vilket är manligt 

enligt stereotypschemat. Hela familjen hjälper varandra att städa huset, men pappan är den karaktär som 

tycker att allt ska göras på hans sätt och blir hård och skrikig när han tycker att mamman inte har gjort 

ett bra jobb med städningen. Mamman beskrivs som självständig och står på sig men samtidigt blir hon 

sårbar och ledsen och låter honom ”vinna” bråket om vem som har rätt. Trots att pappan hjälper till med 

städningen och hushållet har de ingen jämställd relation när det kommer till att lyssna och kompromissa 

med varandra.  

 
 

6.2. Diskussion av resultat  

I följande del kommer jag att föra en diskussion kring resultatet av min empiriska undersökning. Jag 

kommer även att besvara min tredje frågeställning som lyder: 

1. Kan man finna likheter eller skillnader i framställningen av könsmönster i den utvalda 

barnlitteraturen från respektive decennium? 

Innan jag påbörjade min undersökning hade jag redan en bild över hur genusframställningen skulle se ut 

i respektive bok. Jag hade en egen hypotes om att genusframställningen inte skulle skilja sig särskilt 

mycket åt i böckerna. När jag började undersöka materialet i detalj blev jag fascinerad över hur 

författarna har framställt könsmönster och genus men även hur det har gått att återkoppla till det rådande 

samhället. Böckerna från 1970-talet har varit roligast att, då jag inte förväntade mig att två av dessa 

skulle skilja sig från mängden. Böckerna Jag vill också ha ett syskon (1978) och Jag vill också gå i 

skolan (1979) skrivna av författaren Astrid Lindgren är intressanta att diskutera eftersom jag upptäckte 

att de skiljer sig från de andra böckerna skrivna samma årtionde. I förstnämnda boken har författaren 

gestaltat en traditionell föräldrarelation, kvinnan har hand om hushåll och barn medan pappan står i 

bakgrunden. Författaren Lindgren är med stor sannolikhet medveten om att den rådande sociala 

konstruktionen och stödjer det när hon målar upp karaktären Peter med både kvinnliga och manliga 
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egenskaper och att han hjälper sin mamma hemma. Men hon har inte dragit ut på det för mycket då hon 

fortfarande väljer att behålla det traditionella könsmönstret till en viss utsträckning i boken. I den andra 

boken har författaren en liknande utgångspunkt, flickorna är tillbakadragna och pojkarna utmärker sig 

mer. Karaktären Peter har i denna bok inte fått några kvinnliga egenskaper enligt Nikolajvas 

stereotypschema, författaren Lindgren har inte lyft fram flickorna som självständiga eller starka. 

Författaren har även här valt att behålla den traditionella bilden av pojkar och flickor. Om man jämför 

dessa två böcker med andra karaktärer skapade av samma författare såsom Pippi Långstrump, Madicken 

eller Kajsa Kavat finner man stora skillnader. Dessa kvinnliga karaktärer har framställts som starka och 

självständiga flickor. Författaren har hyllats för att framhäva den starka kvinnan i sitt författarskap men 

jag kan inte se att det framgår särskilt mycket i mitt urval. Karaktären Pippi Långstrump är ett perfekt 

exempel att titta närmare på i det här sammanhanget, hon är stark, vågar stå på sig och har skinn på 

näsan. Författaren har varit väldigt extrem och tagit ut svängarna med karaktären, Pippi bor själv och 

sköter sig själv, har inga föräldrar närvarande och är väldigt våghalsig. Jag upplever även att Pippi är 

könsneutraliserad, hon är varken flicka eller pojke, hon är bara Pippi. Enligt mig kan den litterära 

figuren Pippi definitivt stå som en symbol för 1970-talets kvinnorörelse. Därför blir det intressant att 

skildra Lindgrens avvikande böcker som jag har undersökt med hennes starka flickkaraktärer, Lindgren 

är känd för att lyfta fram flickorna i sina berättelser, men i det här fallet har hon istället valt att tona ner 

på det och lyfta fram en traditionell bild av könen. Det är även intressant att Lindgrens två böcker med 

mer konservativa könsroller var populära på 70-talet. 

 

Undersökningen av de andra böckerna från 1970-talet visar mer på en avspegling av det rådande 

samhället än vad Lindgrens böcker gör. I boken God natt, Alfons Åberg (1972) har författaren tydligt 

målat upp en könsneutraliserad bild av ett familjeförhållande. Pappa Åberg är föräldern med ansvar för 

allt i hemmet. Han tilldelas även typiska kvinnliga egenskaper och även karaktären Alfons har kvinnliga 

egenskaper. Men Gunilla Bergström har med största sannolikhet gjort detta medvetet då hon försöker att 

visa att även pappor kan ta hand om sina barn och hushåll. I boken Lilla spöket Laban får en lillasyster 

(1977) visas ett liknande könsmönster, systern Labolina utmärker sig betydligt mer än vad Laban gör 

men författarna Sandberg har samtidigt visat en traditionell bild av föräldrarelationen. Mamman tar hand 

om barnen och pappan håller sig borta från dem. Författaren har försökt att ge en blandad bild av både 

det traditionella och det moderna, Labolina får utmärka sig och stå i centrum samtidigt som föräldrarna 

behåller sina traditionella könsroller.  

 

Likheter och skillnader har jag upptäckt mellan böckerna från respektive decennium men något jag inte 

förväntade mig var att det skulle finnas skillnader mellan böckerna från samma årtionde. Jag nämnde 
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tidigare i diskussionen om Astrid Lindgrens böcker och att de skiljer sig i väldigt stor utsträckning ifrån 

de andra två böckerna från 1970-talet. Lindgren har inte haft som syfte att könsneutralisera 

könsmönstret i böckerna, förutom i vissa undantagsfall när hon målar upp en rädd pojke i boken Jag vill 

också gå i skolan (1979) eller när vi får lära känna karaktären Peters sårbara sida i boken Jag vill också 

ha ett syskon (1978). Böckerna God natt, Alfons Åberg (1972) och Lilla spöket Laban får en lillasyster 

(1977) har båda en gemensam nämnare, och det är att båda författarna har lyft fram flickorna med 

manliga egenskaper och pojkar med kvinnliga egenskaper. Men samtidigt har de valt att inte dra ut på 

det för mycket och behållit en viss traditionell bild av könsmönstret. Det som alla böckerna från 1970-

talet har gemensamt är att de alla har försökt att könsneutralisera könsmönstret mer eller mindre, 

författaren Lindgren är dock den författare som man har sett det minst ifrån. Skillnaderna är däremot 

större, Lindgrens böcker avviker till en väldigt stor grad från de andra författarnas böcker. Skillnaden 

mellan Gunilla Bergströms Alfons bok och spöket Labans författare är att Bergström könsneutraliserar i 

en mycket större utsträckning än vad Inger och Lasse Sandberg gör. Bergström väljer att inte lyfta fram 

det traditionella familjeförhållandet alls medan paret Sandberg tenderar att lyfta fram det till en viss 

utsträckning.  

 

För att diskutera 1970-talets urval av barnlitteratur ytterligare är det intressant att återkoppla till mitt 

forskningsläge som återfinns under kapitel två. Bronwyn Davies för fram argument kring barns 

påverkan av genus när de blir introducerade till barnboken. Författaren menar att könsmönster i 

barnboken är väldigt tydliga med att markera vad som är manligt respektive kvinnligt, och det är det 

som barn tar efter. Jag kan till en viss del hålla med författarens argument, men jag kan inte hålla med 

om att det alltid ser ut på det sättet. Efter min egen undersökning kan jag inte hålla med om att det är en 

extrem kategorisering av det manliga och kvinnliga i alla böcker från 1970-talet, författarens argument 

stämmer in på vissa delar i böckerna men inte i alla. Jag tolkar det som att Davies slutsatser gäller 

barnböcker utgivna i Storbritannien och barnböckerna i Sverige inte följer samma mönster. Jag kan dock 

hålla med om att barn väldigt enkelt kan påverkas av vad som gestaltas i barnlitteraturen. Samtidigt är 

det svårt att argumentera för att det alltid ser ut på det viset. Det är även intressant att återkoppla till 

författaren Toijer-Nilssons argument om könsrollsdebatten och kvinnorörelsens inslag på 1970-talet. 

Författaren menar att bilderboken under det rådande samhället definitivt tog inspiration från bland annat 

kvinnorörelsens expansion. Under min undersökning av 1970-talets barnlitteratur kom jag fram till att 

två av dessa böcker kan återspeglas till kvinnorörelsens inslag eftersom böckerna lyfter fram ett 

könsneutraliserat könsmönster till en viss utsträckning. En liknande återkoppling kan göras till 

författaren Kåreland som argumenterar för könsrollsdebattens påverkan på den rådande barnboken. Det 

är precis det jag har upptäckt i min undersökning av exempelvis böckerna God natt, Alfons Åberg 
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(1972) och Lilla spöket Laban får en lillasyster (1977), där syns det att författarna har tagit inspiration 

från det rådande samhällets könsmönster.   

 

Undersökningen av barnböckerna från 2000-talet är även intressant att diskutera då de skiljer sig en 

aning från 1970-talets urval av barnlitteratur. De kvinnliga karaktärerna har lyfts fram som starka och 

självständiga i alla fyra böckerna men ingen av författarna har låtit det gå ut över mannens integritet. De 

manliga karaktärerna är fortfarande de som har mer makt trots kvinnans starka personlighet. Ett exempel 

kan tas ifrån boken Mamma Mu städar (2000), Mamma Mu beskrivs som passiv och mild i sitt sätt att 

vara men författaren har även beskrivit henne som en kossa som står på sig när hon tycker att Kråkan 

har gått för långt med sina handlingar. Ett annat bra exempel är vuxenrelationen i boken Vem städar 

inte? (2011), där mamman är stark och står på sig och pappan är aggressiv och hård. Bådas egenskaper 

passar in i den manliga sidan i Nikolajevas stereotypschema. Men trots att mamman står på sig i deras 

bråk hamnar hon ändå lite i underläge och blir lite ledsen när hon inte orkar dra ut på konflikten och 

låter honom ”vinna”. Trots att författaren Stina Wirsén gestaltar ett jämställt könsmönster i boken får 

mannen ändå en överlägsen ställning i deras relation när mamman väljer att ge med sig.  

 

Den gemensamma nämnaren som mitt urval av barnlitteratur från 2000-talet har är att författarna 

gestaltar den moderna självständiga kvinnan men inte till den grad att det hotar mannen. I 

bakgrundsdelen som återfinns i kapitel ett talar författaren Josefsons om dagens könsmönster. 

Författaren lyfter fram att kvinnorörelsens reformer har fått ett bakslag och att män fortfarande har en 

bättre ställning i samhället än vad kvinnor har. Det som författaren argumenterar för är något jag har 

kunnat återkoppla till under undersökningen av det senare urvalet av barnlitteratur. De manliga 

karaktärerna i urvalet från 2000-talet utmärker sig betydligt mer än vad de kvinnliga görs trots att 

författarna inte har beskrivit kvinnogestalterna som särskilt traditionella. 

För att gå vidare och diskutera kring skillnaderna i framställningen av könsmönster i den utvalda 

barnlitteraturen från båda årtionden är det intressant att notera att böckerna från respektive decennium 

skiljer sig från varandra. 1970-talets urval av barnlitteratur lyfter fram pojkarna med kvinnliga 

egenskaper och flickor med manliga egenskaper (eller med både och). Jag har som jag redan nämnde i 

början av diskussionen stött på undantagsfall där exempelvis pojkar följer den typiska pojkiga 

stereotypen. Men det är ändå intressant att majoriteten av böckerna från 1970-talet återspeglar det 

rådande samhällets könsmönster. Alfons Åberg och hans pappa är perfekta exempel på detta. Båda 

karaktärerna tänjer på både Nikolajevas stereotypschema och Hirdmans genuskontrakt men i samma 

veva råder det en social konstruktion i boken som författaren Josefsons förespråkar. Alfons har inte 

blivit uppfostrad till att passa in i en typisk pojkstereotypsram, biologiskt är han självklart en pojke men 
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hans pappa har inte fostrad in honom i att bli en typisk pojke som bara får leka med bilar. För att gå 

vidare med skillnaderna mellan respektive årtionde lyfter 2000-talets författare precis som 1970-talets 

författare fram de kvinnliga karaktärerna med både manliga och kvinnliga egenskaper enligt 

stereotypschemat. Men det finns ändå en viss skillnad i deras framförhållningssätt, barnlitteraturen från 

2000-talet har lyft fram den manliga normen i en betydligt större utsträckning än vad 1970-talets urval 

har gjort. Ett jämställt könsmönster har författarna definitivt haft i åtanke men på männens villkor, det 

ska fortfarande göras på deras sätt.  

 

För att sammanfatta slutsatserna för skillnaderna konstaterar jag att majoriteten av urvalet från 1970-

talets barnlitteratur gestaltar ett könsneutralt könsmönster i en viss utsträckning, flickorna tillåts vara 

manliga och pojkarna tillåts vara kvinnliga enligt Nikolajevas stereotypschema. Samt att urvalet av 

barnlitteraturen från 2000-talet visar på en tydligare mansnorm där mannen framställs som störst, 

starkast och bäst.  

 

Likheterna är även intressanta att diskutera. Den starka kvinnliga karaktären lyfts fram i båda urvalen av 

barnlitteratur från respektive decennium. Med undantagsfall i exempelvis böckerna Lilla spöket Laban 

får en lillasyster (1977) där mamman utmålas som passiv samt Här kommer sopbilen (2003) där den 

enda kvinnliga karaktären är i underläge. För att diskutera det ytterligare ger jag ett exempel på mitt 

påstående. Karaktären Labolina i boken Lilla spöket Laban får en lillasyster (1977) beskrivs som 

självständig samt Mamma Mu i boken Mamma Mu städar (2000) beskrivs som en kvinnlig karaktär som 

står på sig. Andra likheter återfinns i återspeglingen till det rådande samhället. Alla författare från 

respektive bok (med undantag för Lindgrens böcker) återkopplar medvetet könsmönstret i 

barnlitteraturen till det rådande samhället.  

 

För att avrunda denna diskussion är det även intressant att påpeka att till utseendet och kläder passar alla 

karaktärerna in i en stereotypsram men sedan tänjer det när författarna går in på personligheten och 

deras handlingar. Jag tycker det är intressant att vissa författarna har valt att exempelvis måla upp en 

flickkaraktär som en typisk flicka till utseendet men mer som en pojke till personligheten enligt 

Nikolajevas stereotypschema. En annan intressant aspekt som är intressant att lyfta fram är exempelvis 

författaren Sandberg med boken Lilla spöket Laban får en lillasyster (1977) som tenderar att lyfta fram 

ett modernt könsmönster (karaktären Labolinas personlighet) men samtidigt behålla den traditionella 

föräldrarelationen (mamman engagerad och pappan frånvarande). 
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6.3 Eventuell vidare forskning 

Om jag skulle utveckla denna studie skulle jag vilja gå längre tillbaks i tiden och undersöka 

barnlitteratur från exempelvis 1940–50-talet och göra en jämförelse med dagens barnlitteratur. Jag valde 

1970-talet eftersom det är känt att mycket hände med genusstrukturerna i det rådande samhället under 

det årtiondet (Kvinnorörelsen och könsrollsdebatten). Men det skulle vara av intresse att utveckla denna 

uppsats i framtiden med fler jämförelser från andra årtionden för att göra det mer intressant. Jag skulle 

även vilja ta ut på svängarna och undersöka Astrid Lindgrens hela produktion av barnlitteratur. Som jag 

nämnde i diskussionen är hon känd för att lyfta fram kvinnan i sitt författarskap, det skulle vara roligt att 

jämföra hennes böcker med varandra på ett djupare plan.  
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Bilagor 

 
Jag kommer att presentera ett par bilder nedan som hänvisar till det empiriska materialet. 

 

 
Pappa Åberg läser en saga för Alfons i boken God natt, Alfons Åberg (1972) 

Alfons bär en färglös pyjamas och har en könsneutraliserad docka i hörnet. 

(Fotot hittades på www.google.se. Sökord: God natt, Alfons Åberg.) 

 

 

 

   
Lillasyster Labolina spökar i boken Spöket Laban får en lillasyster (1977). Hon är aktiv och högljud. 

(Fotot hittades på www.google.se. Sökord: Lilla spöket Laban får en lillasyster.) 
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http://www.google.se/
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Pappa Nalle klagar och gnäller över mammans dåliga städning i boken Vem städar inte? (2011).  

(Fotot hittades på www.google.se. Sökord: Vem städar inte?) 
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