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Abstract 
 

We have a society that strives for gender equality while distributing every characteristic and 

interest in the different compartment of the sexes. The purpose of this study was to investigate 

how gender norms of the different sexes are communicated in the most borrowed books in 

2017. 

The theoretical starting points were theories of gender and its influence in fiction. From the 

theories, concepts such as gender, genus and gender order were used in the first place. Based 

on the aim, the choice of method became a qualitative method, more specifically a literature 

analysis, which involved analysing and reviewing the five most lent books. Delimitations 

were drawn on a yearly basis, which gave me a top list, partly a local demarcation, but also 

the most lent books for a certain age span, 6-9 years. In the result, we see that the protagonists 

are often described breaking the standard, while the minor characters mostly follow the norm 

for their gender. There were occasions where patterns were broken even by the minor 

characters, but it was not appreciated by the surroundings. 
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Sammanfattning 
 

Vi har ett samhälle som strävar efter jämställdhet mellan könen samtidigt som vi fördelar 

varje egenskap och intresse i de olika könens fack. Syftet med den här studien var att 

undersöka hur genusnormerna hos de olika könen förmedlas i de mest utlånade böckerna 

2017.  

De teoretiska utgångspunkterna var teorier om genus och dess påverkan i skönlitteratur. Från 

teorierna brukades begrepp som genus, genusordning och kön i första hand. Utifrån syftet 

blev valet av metod en kvalitativ metod, närmare bestämt en litteraturanalys, som innebar ett 

analyserande och granskande av de fem mest utlånade böckerna. Avgränsningar drogs dels vid 

ett årtal vilket gav mig en topplista, dels också en lokal avgränsning men också de mest 

utlånade böckerna för ett visst åldersspann, 6-9 år. I resultatet ser vi att protagonisterna 

flertalet gånger skildras normbrytande medan bifigurerna mestadels följer normen för deras 

kön. Det fanns tillfällen där könsmönster bröts även hos bifigurerna men det uppskattades inte 

av omgivningen.  

 

Nyckelord 

Genus, könsroller, skönlitteratur, LasseMajas Detektivbyrå, utlåningsstatistik.  
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1. Bakgrund 
1.1 Inledning 

Den här uppsatsen handlar om genus i barnlitteratur. Genus har alltid varit något som 

intresserat mig, om än mer på senare tid, då många av mina unga elever har en föreställning 

om att prinsessor skall räddas av prinsar. Min förvåning ligger i att det är en ung generation 

med gamla genusföreställningar. I vårt bemötande av människor handlar det till största del om 

vad vi förväntar oss av dem och där möter vi förväntningar utifrån olika norm för olika kön. 

Vår kultur rymmer en mängd föreställningar gentemot både flickors och pojkars beteende. 

Det som ligger till grund för detta är att man skolats in i den svenska kulturen (Hedlin, 2006, 

27&49). Man uppfostrar pojkar mot frigörelse och styrka, medan flickorna uppfostras i en 

skyddande famn med mycket närhet (Elmeroth, 2012, s.31). Barn lär sig inte bara vad som 

ska förknippas med kvinnligt och manligt, utan också att det manliga har generellt en högre 

status. Det är männen som framförallt ses och har setts i tv. Om man tittar i bilderböcker, som 

är för barn, så är huvudpersonen oftare av det manliga könet, vare sig det är en pojke eller ett 

djur. Mäns åsikter, intressen och behov hamnar i centrum medan flickor och kvinnor blir 

någonting perifert. Värderingar tar barn in genom att se och uppleva hur samhället och 

kulturen ser ut - det manliga värderas högre än det kvinnliga (Hedlin, 2004, s.20). 

I skolan måste man som pedagog ständigt ifrågasätta sina egna normer och fördomar. I något 

så enkelt som högläsningsböckerna man läser för eleverna dagligen, stöter man ofta på 

ovanstående genusmönster. Under dessa tillfällen av högläsning låter man eleverna lyssna på 

olika typer av berättelser som kan komma att göra skillnad i deras vardag, genom att dom i 

böckernas värld får upptäcka bland annat glädje och kunskap (Lundberg, kodknäckarna, 

20180421). Men ifrågasätter föräldrar sina normer? Vilka typer av böcker vill barn läsa eller 

ha läst för sig? Vad vill föräldrar läsa för sina barn och hur förmedlas genus i könsrollerna i 

dessa böcker? Det är naturligt att valet av böcker kommer att skilja sig åt beroende på vem 

som väljer dem, om det är föräldrar, bibliotekarier eller barnen själva väljer (Kåreland, 2015, 

s.119). Det är högst önskvärt att man som både pedagog och förälder/vårdnadshavare väljer 

böcker som kan påverka barns syn på den rådande genusordningen och för att detta skall ske 

måste vi också välja böcker som synliggör den genusordning som pågår i samhället 

(Kåreland, 2005, s.16).  
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Om man inte kritiskt väljer böcker bidrar man indirekt med att fortsätta förmedla dessa 

stereotypiska normer som könsrollerna tilldelat barnen i samhället. Böckerna är barnens värld 

till många olika verkligheter, det är av största vikt att det i varje verklighet som barnet får 

möta genom litteratur, förmedlas goda syner på genus.  

Min tematiska inriktning till detta arbete ligger därför i att dels undersöka och dels analysera, 

hur könsrollerna förmedlas i utlånad skönlitteratur för barn i åldrarna 6-9 år. 

1.2 Syfte samt frågeställning 
 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur genusmönstren i könsrollerna förmedlas i 

de mest utlånade böckerna 2017. Ett mål med uppsatsen är att skaffa ytterligare kunskap om 

hur och vilka könsrollsmönster som företrädesvis framställs till barn idag. Genom att 

analysera ett antal barnböcker vill jag med andra ord ta reda på vilka föreställningar som 

litteraturen vi läser för barnen förmedlar. 

 

• Hur förmedlas genusmönstren i könsrollerna i de fem mest utlånade skönlitterära 

böckerna år 2017, skrivna för barn i åldrarna 6-9år? 
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2.  Teori samt tidigare forskning 

2.1 Teoretisk utgångspunkt, genusteori 

 

 ”Kön är något man föds med, men genus är något man formas till.” 

 Yvonne Hirdman, professor historia. 

Här kommer genusteorier som är relevanta för den här undersökningen att diskuteras. Det 

görs eftersom utgångspunkten är genus i skönlitteratur och teorier om genus ligger till grund 

för en analys av könsrollsmönster. Begreppen genus lanserades i Sverige på 1980-talet för att 

bemöta ett behov av att man skulle kunna prata om den växande förståelsen för vad som utgör 

”kvinnligt” och ”manligt” (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016). Yvonne 

Hirdman professor i historia lanserade begreppen genus och genussystem i en rapport till 

Maktutredningen kallad Genussystemet – Teoretiska funderingar kring kvinnors sociala 

underordning skriven 1988. Yvonne Hirdman (1988) menar att ord som genus och 

genussystem är särskilt användbara begrepp inom kvinnoforskningen. Hirdman (1988) säger 

fortsättningsvis att genussystemets två grundläggande logiker är särskiljningen av könen samt 

etablerandet av det manliga som norm (s.49). Dem här grundläggande logikerna kallas för de 

”två benen”. Det ena benet är särskiljningen som handlar om att manligt och kvinnligt inte bör 

blandas och det andra benet handlar om hierarki, att det är mannen som är norm (Hirdman, 

1988, s.51). Enligt Hirdman (1988) syns ett slags maktskapande i särskiljningen både vad 

gällande en fysisk ordning men också en psykisk. Maktordningen skapas utifrån platser, 

sysslor och egenskaper tillhörande de olika könen (s.52). Föreställningarna om kön påverkar 

därför vilka som förväntas göra vad, vilka olika yrken som värderas högt respektive lågt men 

också vems röst som räknas. På så sätt får genus högst påtagliga konsekvenser (Nationella 

sekretariatet för genusforskning, 2016). 

Conell (2002) säger, liksom Hirdman (1988) ovan, att genusordningens makt är avgörande för 

uppehållandet av könsnormerna, men däremot gäller inte makten själva arbetsfördelningen 

utan i sig en manlig dominans. Inte dominans bara ekonomiskt sett eller fysiskt genom våld 

utan huvudsakligen genom tolkningsföreträde i frågor om värderingar och normer (Liberg 

RED, 2012, s.386). Genus används idag för att förklara de strukturer som upprätthåller 

kategorierna om kvinnor och män, men forskning utifrån genus används också för att 

undersöka föreställningar om exempelvis arbetsmarknaden (Nationella sekretariatet för 
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genusforskning, 2016). Genusteorin går i stora drag ut på särskiljandet av könen, där den 

biologiska skillnaden alltid kan utnyttjas och hierarkin där de manliga är normen, närmare 

bestämt att det är män som är människor och därmed utgör de normen för det normala 

(Hirdman, 1988, s.51). Det är av högsta vikt att förstå att dessa normer upprätthålls socialt och 

att de är föränderliga, men normer måste utmanas genom samhällsförändring. 

2.2 Definition av genus 
 
För att man skall kunna arbeta med genus och för att förstå grunden i det här arbetet behöver 

man veta skillnaden på genus och på könstillhörighet. Ordet genus används i ett flertal olika 

sammanhang i dagens samhälle. Det bidrar till att ordet kommer att betyda olika saker i olika 

sammanhang. För att reda ut betydelsen av ordet genus är det viktigt att man skiljer på just 

genus och på könstillhörighet. Ordet/begreppet könstillhörighet står för en biologisk 

uppdelning av könen och genus står för de föreställningar, normer och egenskaper ett 

samhälle har tilldelat könen (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016).  

Maria Hedlin (2004) skriver att Thurén (2000) menar att genus som begrepp är viktigt just för 

att det markerar något annat än vad ordet kön gör. När man väljer ordet genus gör man en 

markering att inriktningen är mot de idéer och föreställningar som knyts till det vi till vardags 

kallar kön. Genom det får man hjälp att höjas över vardagsnivån framhåller Thurén. 

Begreppet genus markerar också att det är hela samhället och hela det mänskliga livet som 

studeras. Mycket i samhället är genusfixerat, vilket innebär att det är kodat som kvinnligt eller 

manligt (Hedlin, 2004, s.15) 

 

2.3 Definition av barnlitteratur 

För att förtydliga forskningen för läsaren kommer nedan att ges en beskrivning av vad som är 

barnlitteratur.  

Maria Nikolajeva (2004) har i sin bok Barnbokens byggklossar definierat barnlitteratur som 

”böcker som är skrivna om och för barn” (2004 s.15). Definitionen av vad barnlitteratur är har 

skiftats under tidens gång och flera av de böcker som vi ser som klassisk barnlitteratur idag 

skrevs inte ursprungligt med en barnpublik i åtanke, exempelvis Daniel Defoes Robinson 

Crusoe eller Jonathan Swifts Gullivers resor.  
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Därmed kan böckers målgrupper komma att ändras under tidens gång (Kåreland, 2013, s12-

13). Diskussionen om vad som skall, eller kan, betecknas som en barnbok hänger samman 

med tolkningen av termen barn och hur länge man kan ses som det. Man ser i det praktiska 

livet att ”att vara barn” inte kan ses som en enhetlig kategori utan beroende på om man skall 

exempelvis flyga, åka buss eller rösta så är man barn olika länge. Därmed är det svårt att 

urskilja en ”barndom” som passar all barnlitteratur. Barnlitteraturens uppkomst skedde i 

samband med att barndomen började betraktas som en egen fas för människans utveckling, 

vilket skedde i huvudsak under 1700-talet (Nikolajeva, 2017, s.32). Barnlitteratur har ofta 

tidigare använts i ett undervisande syfte, där uppfostringsböcker, faktaböcker och ”sanna 

historier” om olydiga barn inte innefattades av skönlitteratur (Nikolajeva, 2017, s.14). 

Vanliga motiv som går att finna i barnlitteratur är bland annat kampen mellan det goda och det 

onda, gåtor eller mysterium, vilket i barnböcker oftast handlar om mindre brott som 

exempelvis stölder av olika slag. Vänskap är också ett mycket vanligt motiv i barnlitteratur, 

men detta motiv behandlas olika beroende på om det är böcker skrivna för flickor eller pojkar 

(Nikolajeva, 2017, s89-91). På 1960 till 1970-talet väcktes ett intresse för genus i 

barnlitteraturen i och med att forskare började tala om könsstereotyper, att pojkar och flickor 

beter sig så som de förväntas göra enligt den rådande genusnormen för hur en pojke eller en 

flicka ska vara. Könsstereotypa beteenden hos flickor var omhändertagande, snälla och 

duktiga. Pojkar skulle vara busiga och äventyrliga (Nikolajeva s.191-192). 

 

2.4 Tidigare forskning om genus 

Överallt i världen har människor en tendens att kategorisera andra men också sig själva, i 

olika grupper efter olika dimensioner. Kön kan ses som en sådan dimension. Alla kända 

samhällen har än idag en köns-/genusordning och den ordningen innebär att män och kvinnor 

anses som olika sorter. Men över tid och rum är förändringen stor vad gäller hur dessa så 

kallade sorter särskiljs (Wernersson, 2012, s.381). Än idag är människor fullt upptagna med 

att ge andra ett bestämt kön. Barnet får ett kön redan innan det föds vilket kan komma att ge 

konsekvenser i resten av deras liv (Elmeroth, 2012, s 30). Inom forskningen finns det mycket 

resultat om hur genus konstrueras hos barn. 
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Bjerrum-Nielsen och Rudberg (1991) menar på att hur man bemöter pojkar respektive flickor 

skiljer sig åt redan i mycket tidig ålder. Den sociala konstruktion som format det sociala könet 

hos barnet leder till de olikheter både i samhället och i skolan, där man inte upplever de båda 

könen på samma sätt (Elmeroth, 2012, s.30–34). Individer mår inte bra av könsrollernas 

bestämda normer. De kan självfallet må bra av att vara pojkar eller flickor, men könsrollerna 

många tilldelas är begränsande och det som ligger till grund för problemet runt genus, 

olikgörandet beroende på könet (Heikkilä, 2015, s.28). 

Om man gemensamt motverkar de traditionella könsmönstren hjälper man till att öppna upp 

så att alla barn får samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och därmed slipper 

kanske pojkar och flickor i framtiden hindras av de traditionella förväntningarna som finns på 

könet (Heikkilä, 2015, s.25). Okunnigheten i hur man skall bedriva dessa frågor i bland annat 

skolor, har i många fall bidragit till att bevara de traditionella könsmönstren. Detta görs i regel 

genom att man talar om hur flickor är och hur pojkar är (Hedlin, 2006, s.77). Denna sociala 

konstruktion gällande bland annat könsrollerna som råder i samhället får konsekvenser. Vi vet 

att män inte uppfattas i samhället på samma sätt som kvinnor, genom att se på exempelvis sta-

tistik om löner, medverkan i styrelser och så vidare (Elmeroth, 2012, s.34). 

Köns-/genusordningens stora förändring som skett under kortare tid än en generation, kan 

tyda på att skillnader i kvinnornas och männens både förmågor och beteenden inte kan förkla-

ras som en följd av biologisk programmering. Intresset runt forskning om kön är stort och 

man har funnit olika typer av samband mellan kön och egenskaper. 

I allmänhet handlar de rapporterade biologiska könsskillnaderna om att tendenser och variat-

ioner mellan människor av samma kön är större än medelvärdeskillnaden mellan de olika kö-

nen. Ett sökande som pågått i mer än 100 år för att finna vetenskapliga bevis för könsskillna-

der i förmågor och egenskaper tycks kunna sammanfattas i ”inga skillnader av betydelser” 

med undantag för två områden, vilka visat sig vara sexualitet och aggressivitet (Hyde 2005) 

Wernersson, 2012, s.387).  
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    2.5 Tidigare forskning om genus i skönlitteratur 

 

 ”Det är vi vuxna som måste ge alla barn förutsättningarna att okritiskt se sig  

 om i världen. Barn bär på de fördomar vi ger dem. Barn är så öppna som vi  

 tillåter dem att vara. Vem som helst skall kunna älskas oavsett kön, ålder,  

 utseende, hudfärg eller religion och det som är möjligt i sagans värld ger  

 avtryck in i vår egen verklighet.” (Sagolikt bokförlag, 20180208). 

 

När man läser barnböcker för barn och när barn själva läser, så är det bland annat till för att 

barnet ska få möta och lära känna olika verkligheter, att de ska få möta både olika förebilder 

men också olika roller (Kåreland, 2011, s.18). Det är viktigt för barn att läsa och få lyssna på 

högläsning varje dag. Språket är viktigt för att man skall fungera som människa och läsning är 

avgörande för ett barns skolframgång, då vägen till orden går genom skriften. Under 

högläsning får barn tillgång till hur berättelser är uppbyggda, de lär också känna orden och 

hur de hör ihop (Lundberg, uå, 180508). För att hänvisa till ett exempel om hur språket i 

skönlitteratur kan forma det sociala könet redan från start skriver Elmeroth (2012) om 

forskning inom barnlitteraturen. Forskningen visar att i de flesta av de 195 böcker som 

analyserats var pojkarna aktiva och starka figurer medan flickorna var passiva och 

anpassningsbara. Det här sänder ut signaler gällande hur pojkar och flickor är och ska vara 

(Elmeroth, 2012, s.32). Pojkar påverkas kanske mest till att ta avstånd från det feminina, då 

samhället i större grad accepterar att flickor beter sig könsöverskridande än att pojkar gör det. 

En bok där huvudkaraktären är rasande, uppnosig och oförskämd är helt i linje med en manlig 

karaktär om man följer det könsstereotypiska tänkandet (Kåreland, 2015, s.129-130). Flera 

forskare anser att flickor i förhållande till pojkar har en större benägenhet att överskrida 

genusnormen. Om man som flicka får etiketten ”pojkflicka” är det snarast något som ses som 

positivt, medan ett begrepp som ”flickpojke” inte ens existerar, då en alltför feminiserad pojke 

ofta betraktas som något negativt (Kåreland, 2015, s.135). Något intressant att 

uppmärksamma vad gällande att det är acceptabelt för flickor att överskrida genusnormen är 

att Ekbom (2004) i sin forskning om genus i leksaker visar att pojkar och mansfigurer ofta 

förekommer bland flickornas leksaker men flickor och deras leksaker saknas i princip helt 

bland pojkleksaker. Liknande mönster ser vi i barns läsning, flickor läser ”pojkböcker” och 

identifierar sig med manliga karaktärer, pojkar däremot tar avstånd från böcker med kvinnliga 

karaktärer (Lindö, 2005, s.47).  
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Kåreland och Lind-Munther (2015) säger att det i stor utsträckning är den konventionella 

bilden av manligt och kvinnligt som förmedlas i de böcker som lästs i förskolan. Där är styrka 

och aktivitet något som i högsta grad pojkarna står för medan passivitet och anpasslighet 

kännetecknar flickorna (Kåreland, 2015, s.130). 

Tittar man på 2016 års utgivningar av totalt 2 414 barn- och ungdomsböcker i Sverige så finns 

det ett flertal exempel på ett synliggörande av gestalter eller företeelser som bryter mot olika 

typer av normer, däribland genusnormen. Syftet verkar här vara att inkludera och synliggöra 

istället för att kritisera det avvikande. Men problematisering av allt icke-normativt riskerar att 

fungera som stigmatiserande men genom att synliggöra det som är annorlunda förefaller 

författarna vilja vidga normen. När det gäller huvudpersonernas kön i böckerna utgivna 2016 

finns en liten övervikt för flickorna, något större i de svenska originalen än i översättningarna 

(Bokprovning, 2016, s.5–6). Men det finns också mycket i litteraturen som inte är särskilt 

normbrytande, fotboll den sport som fortfarande dominerar bland kapitelböckerna. Böcker där 

pojkar rider är försvinnande få, men det återfinns desto fler om pojkar som spelar fotboll. Man 

ser en ökning av flickorna som protagonister, men också att det allt som oftast i böcker finns 

två protagonister av olika kön (Bokprovning, 2016, s.16). 

Det har med jämna mellanrum under åren uppkommit diskussioner om just bristen av 

kvinnliga huvudkaraktärer. Här har författare varit lyhörda och helt sonika bytt kön på sin 

nästa huvudperson. Men som den feministiska kritiken har lärt oss är det inte det biologiska 

könet, utan det socialt konstruerade genuset som är det relevanta (Nikolajeva, 2017, s.192). 

När det kommer till en litterär analys handlar det krasst om hur många av barnbokens pojkar 

och flickor som uppvisar ett performativt genus, det vill säga beter sig på ett föreskrivet sätt 

som avslöjar deras genustillhörighet (Nikolajeva, 2017, s.192). 

Man kan ta Hermione, en av huvudpersonerna i filmerna och böckerna om Harry Potter, som 

ett exempel på en flicka som går att betrakta som stark, intellektuell och oberoende. Hermione 

är en flicka som presterar starkt i skolan och hon kan ses som jämlik med sina manliga 

kamrater. Tittar man på andra sidan av myntet så är Hermione en stereotypiskt ”stark och 

oberoende” flicka som endast briljerar inom de traditionellt kvinnliga områdena exempelvis i 

skolsituationer men ofta skjuts åt sidan när det kommer till att visa mod och 

handlingsförmåga (Nikolajeva, 2017, s.195).   

http://www.sbi.kb.se/Documents/Bp17/Bokprovning%202017%20dokumentation.pdf
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Det är inte bara av intresse att se till proportionerna mellan manliga respektive kvinnliga 

huvudpersoner, utan det bör vara av största vikt att se till vilket beteende böckernas 

huvudkaraktärer uppvisar. Det diskuteras ständigt om huruvida flickor och pojkar påverkas av 

de bilderna av manligt respektive kvinnligt de möter i böckerna. Forskare menar att böckernas 

utformning med avseende på kön och genus kan ha avsevärd betydelse för barns uppfattning. 

De menar att böcker liksom annan litteratur uttrycker kulturella värderingar och förmedlar 

därmed samhällets syn på feminint och maskulint. Därav finns det skäl att förmoda att bland 

annat de böcker barn i förskolorna läser och lyssnar på indirekt utgör en del i barnens 

skapande av kön (Kåreland, 2015, s.127-128).   

Utgår man ifrån Yvonne Hirdmans genusteorier om att manligheten står för normen blir 

konsekvensen att djur liksom människor vars kön inte utnämns i litteraturen oftare uppfattas 

som manliga karaktärer än kvinnliga. Kvinnan, även det kvinnliga djuret, blir en avvikelse 

som för att tydliggöras måste markeras som kvinna om läsaren skall tänka att personen är det 

(Kåreland, 2015, s.127). Även illustrationerna i böckerna har en tendens att förmedla de 

typiska könsrollsmönstren. För att fortsätta på exemplet om djur så illustreras djurets kön ofta 

med något som ses som kvinnligt respektive manligt. Är djuret av kvinnligt kön bär det 

exempelvis en röd rosett medan om djuret är av manligt kön bär det blå byxor (Kåreland och 

Lindh-Munther 2005, s.147).  

Ett exempel, om än illustrerat för en längre tid sedan men som fortfarande är aktuellt, Kalle 

Anka och hans fru Kajsa. Kalle bär blå blazer med ibland en tillhörande blå basker, Kajsa bär 

en rosa rosett på huvudet med tillhörande rosa blus eller kavaj. När det kommer till kläder i 

barnlitteraturen spelar dessa en viktig roll på grund av att de blir en del av en ideologisk 

dimension då de indirekt bidrar till att placera barnet i ett socialt och kulturellt kodat rum, där 

kläderna blir ett tecken som berättar vem och vad barnet är (Andersson, Druker, 2008, s.27). 
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3 Metodologisk ansats och val av metod 
3.1 Val av metod 

 

Det finns flera olika sätt att samla information för att få olika frågeställningar besvarade, till 

exempel kan man använda sig av dokument, tester, prov, observationer och intervjuer.  Den 

teknik man väljer att använda bör vara den som bäst kan ge svar på frågeställningen man 

undersöker (Patel, Davidsson, 2016, s.67). I den här uppsatsen söker jag svar på hur genus 

framställs i barnböcker och till detta behövs skönlitterära böcker att analysera samt litteratur 

gällande forskning om genus i skönlitteratur till hjälp. Stödet i analysen fås i första hand 

genom att utgå ifrån Nikolajevas (2017) karaktärschema för manliga respektive kvinnliga 

karaktärer (s.193) men också några utformade frågor som gör det lättare att hålla fokus och få 

svar på frågeställningen. Den teknik som bäst möter frågeställningen är en dokumentstudie 

vilket i det här fallet är en text – och bildanalys. När det handlar om en dokumentstudie är det 

en kvalitativ undersökning som man står inför. När det gäller kvalitativa undersökningar som i 

detta fall, är det praktiskt att göra löpande analyser av materialet. Det är en av aspekterna som 

skiljer en kvalitativ undersökning från en kvantitativ där man först påbörjar bearbetningen av 

materialet när allt är insamlat (Patel, Davidsson, 2016, s.121). 

I den här uppsatsen ska syftet undersökas genom en kvalitativt jämförande text- och 

bildanalys, där det som skall analyseras är könsrollsmönstren i böckerna. Genom att aktivt 

söka efter kvinnliga och manliga egenskaper, beteenden och utstyrslar, kan man se hur 

författaren och illustratören framställt kön och genus. Genom hela analysen sker en 

kontinuerlig bearbetning av materialet.  

 

    3.2 Beskrivning av metod och dess genomförande 

Dokumentstudien utgår ifrån att man som forskare i det här fallet tar del av den text som finns 

i böckerna. Vid dokumentstudier är det viktigt att ta i beaktning alla de synvinklar man fått av 

det studerade materialet för att kunna bilda sig en objektiv uppfattning (Patel, Davidsson, 

2003).  En litteraturstudie innebär att man arbetar utifrån litteraturen för att hitta svaret på 

frågeställningen. Frågeställningen kommer att besvaras genom att jag ställer ett flertal böckers 

genusskildring bredvid varandra där jag analyserar innehållet. Genom att utföra en 

litteraturstudie kan både läsaren och författaren hitta något nytt och unikt (Dimenäs, 2007, 
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s.100–101). Det finns risk för fragmentering, vilket innebär att man bara kommer se en liten 

del om framställningen av genus i barnböcker på grund av avgränsningar. Att fokuset skulle 

bli fel kan också ske, men risken minimeras genom att man utgår ifrån några bestämda frågor 

i analysarbetet och genom att man håller sig till det abstrakta schemat på stereotypa 

skildringar av flickor och pojkar i litteraturen, som Maria Nikolajeva gjort för att synliggöra 

könstypiska egenskaper hos personer i skönlitteratur (Nikolajeva, 2017, s.193). Även om jag 

anser att Nikolajevas skildring av var köns egenskaper inte alltid passar uppställda mot 

varandra, så är det den mest lämpade jag funnit att använda.  

För att ge läsaren en liten inblick i det könstypiska schemat för skönlitteratur av Maria 

Nikolajeva (2017, s.193): 

Män/pojkar   Kvinnor/flickor 

Starka  Vackra 

Våldsamma  Aggressionshämmade 

Aktiva  Passiva 

Skyddande  Sårbara 

Känslokalla/hårda Emotionella/milda 

Aggressiva   Lydiga 

Tävlande  Självuppoffrande 

Rovgiriga  Omtänksamma/omsorgsfulla 

Självständiga  Beroende 

 

De frågor jag utformat som stöd i mitt analysarbete har jag tagit fram med hjälp av mitt syfte 

och min frågeställning, samt från boken Den meningsfulla språkväven (Lindö, 2005, s.44). 

1. Hur ser könsfördelningen ut mellan huvudkaraktärerna? Hur framställs 

könsrollsmönstren hos dem? 

2. Hur ser könsfördelningen ut mellan övriga karaktärer? Hur framställs 

könsrollsmönstren? 

3. Vad säger bokens bilder om karaktärernas kön och utseende? 

Det metodiska tillvägagångssättet ser ut som följande, varje bok läses flertalet gånger och 

könsrollernas framställning dokumenteras kontinuerligt utifrån analysfrågorna. Utifrån 

analysfrågorna görs därefter en sammanställning.  
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I de fem böckerna som analyserats är det text som dominerar över bild, men de bilder som 

framkommer i texterna är alla i färg och de förstärker det som står i texten. Analysen omfattar 

fem böcker som alla är skrivna av samma författare därför går det inte utefter denna analys att 

dra några generella slutsatser gällande genus i skönlitteratur för barn. Oavsett vad för resultat 

man kommer fram till bör man vara medveten som läsare, att tolkningarna kunde ha varit 

annorlunda om dem gjorts av någon annan.    

3.3 Urval och avgränsning 
 
När urvalet påbörjades övervägde jag mellan att analysera den mest köpta eller den mest 

utlånade litteraturen. Då den största andelen litteratur som barn läser lånas ut på skolbibliotek 

som är kopplade till samma system som huvudbiblioteken i Östergötlands län, valde jag att 

utgå från det senare alternativet. Jag fick hjälp av en bibliotekarie på Norrköpings bibliotek att 

ta fram topplistan för utlånade böcker 2017. Här syns att mysterier ligger i topp då plats 1–5 

fylls upp av böcker skrivna om Lasse-Majas Detektivbyrå. I böckerna om Lasse-Maja är det 

alltid två protagonister, en av varje kön. Det är relativt vanligt att författare idag har både en 

kvinnlig och en manlig huvudperson, detta för att det läsande barnet oavsett kön skall kunna 

identifiera sig med karaktären (Kåreland, 2015, s.124). Man vet att flickor läser böcker som 

även pojkar läser, men att pojkar inte läser böcker som kallas ”flickböcker”, däribland 

exempelvis hästböcker (Kåreland, 2005, s.16). Jag har i min undersökning valt att göra tre 

avgränsningar. Jag valde att avgränsa mig till åldersspannet 6–9 år, att avgränsa mig till år 

2017 och att utgå från topplistan över de fem mest utlånade böckerna det året.  

Anledningen till det är för att tiden inte räcker till för att observera och analysera alla böcker 

som skrivits vare sig från ett årtal eller för en viss målgrupp. 
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3.4 Bokpresentation 

Följande böcker är alla skrivna av Martin Widmark och illustrerade av Helena Willis. 

Simborgarmysteriet 2011, Födelsedagsmysteriet 2012, Brandkårsmysteriet 2014, 

Fängelsemysteriet 2015 och Modemysteriet 2016.  

Alla böcker utspelar sig i den lilla staden Valleby, protagonisterna i dessa fem böcker är Lasse 

och Maja och tillsammans driver de Lasse-Majas Detektivbyrå. Inte i någon av böckerna som 

analyserats framgår det hur gamla barnen är, men man får veta av en liten informationsruta i 

boken att de är klasskamrater. De två huvudkaraktärerna erhåller varsitt kön, ett manligt och 

ett kvinnligt vilket är modernt men föreskriver huvudkaraktärernas beteende den genus-

relaterade mallen? I samma informationsruta får man veta att de flesta känner varandra i 

staden och att kyrkan står mitt i byn. Detta ser man även på varje boks karta som finns på de 

tre eller fyra främsta sidorna. Efter sidorna som visar kartor över staden Valleby kommer i 

varje bok bilder på protagonisterna och bokens mer betydande bifigurer. Någon som dock 

omtalas ständigt i de fem böckerna är prästen, men han är aldrig med i den lilla 

”introduktionen” av protagonister eller bifigurer.  

Karaktärerna i dessa böcker går att beskriva som statiska och tämligen platta; man ser ingen 

förändring hos karaktärerna förutom ibland känslomässigt att de är rädda eller ledsna. Vidare 

vill jag även hävda att de inte är fullt utvecklade i texten och de har ingen bred 

egenskapsrepertoar (Nikolajeva, 2017, s.166–167). Inte heller när det gäller själva 

protagonisterna ser man någon förändring varken i deras personlighet, ålder eller utseende. 

Böckernas utgångspunkt är ett mysterium som för polismästaren utan Lasse-Majas hjälp ser 

hopplöst ut men tack vare deras ihärdiga detektivarbete så kan mysteriet lösas.   

Nedan följer en kort beskrivning av böckernas handling:  

Simborgarmysteriet 2011 

Simborgarmysteriet handlar om att en känd simhoppare skall besöka stadens badhus. När den 

kända simhopparen tappar badbyxorna som någon klippt sönder förstår man att något är på 

gång. Brandlarmet i simhallen går och alla blir ombedda att stanna vid bassängen och snart 

upptäcks det att någon har tömt alla badhusets värdeskåp och detektivarbetet påbörjas. Många 

är misstänkta innan man hittar brev från simhopparen till kassörskan där han lovar att de ska 

resa till Hawaii om hon stjäl allt i värdeskåpen och lägger det i hans bil. Efter en liten jakt 

hittas simhopparen ute i snön och tas av polismästaren. 
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Födelsedagsmysteriet 2012 

Födelsedagsmysteriet kastar oss direkt in i Muhammed Karats femtioårskalas. Hans Fru 

Barbro Palm bär ett halsband med en stor diamant runt halsen och hon ger honom en rejäl 

present. Presenten är att tre bagare kommer och skall tävla om vem som gör den godaste 

födelsedagstårtan. Plötsligt slocknar ljuset i matsalen och Barbro Palms diamant runt halsen 

försvinner. Polismästaren, Lasse och Maja letar för fullt. Maja bestämmer att de ska ta sig till 

soprummet där tårtorna är slängda för att hitta tjuven. 

Brandkårsmysteriet 2014 

Det är sommar i Valleby och Lasse och Maja har sommarlov, detta till trots är de mitt uppe i 

att rusta upp sitt deckarkontor. Maja slipar för fullt medan Lasse skurar golvet och läser om 

mystiska bränder som härjar i staden. Det som gör bränderna mystiska är att vid varje ställe 

där det brinner försvinner en väldigt värdefull sak precis efter att brandmännen varit där. Men 

något som gör det hela ännu konstigare är att dessa platser precis innan bränderna hade fått 

nya brandvarnare och brandsläckare. Lasse och Maja påbörjar sitt detektivarbete. 

Fängelsemysteriet 2015 

Fängelsemysteriet handlar om att prästen i staden Valleby sätter upp pjäsen ”Hamlet” 

tillsammans med tre fångar i Vallebys fängelse. Många kommer för att titta på pjäsen och vid 

dess slut vill applåderna aldrig avta. Men när det gått en längre tid och skådespelarna inte 

kommer ut för att ta emot hyllningarna drar prästen ifrån ridån och då ser man att scenen är 

tom och en lucka i golvet öppen. Nu börjar sökandet av fångarna och Lasse & Maja påbörjar 

sitt detektivarbete tillsammans med fängelsedirektören och polismästaren.  

Modemysteriet 2016 

Modemysteriet handlar om att en modeskapare från Paris, Jean-Pierre kommer på besök till 

Valleby för att hålla i en modevisning. Precis när Jean-Pierre har anlänt till Valleby så 

försvinner hans älskade katt vilket gör att han helt tappar gnistan inför den kommande 

modevisningen. Men inte långt efter kattens försvinnande lämnas det ett hotbrev som säger att 

Jean-Pierre måste lämna ifrån sig sin mapp med sin nästa års kollektion av kläder för att 

återse sin älskade katt. Lasse och Maja har en tuff nöt att knäcka. 
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4. Analys 

Varje bok kommer att analyseras dels efter Nikolajevas karaktärschema över egenskaper hos 

de olika könen i litteratur och dels efter följande frågor för ett tydligare fokus: 

1. Hur ser könsfördelningen ut mellan huvudkaraktärerna och hur framställs 

könsrollsmönstren hos dem? 

2. Hur ser könsfördelningen ut mellan övriga karaktärer? Hur framställs 

könsrollsmönstren? 

3. Vad säger bokens bilder om karaktärernas kön och utseende? 

Min analys kommer utefter varje bok vara indelad i stycken där jag analyserar kring 

ovanstående frågor i den ordning som syns. 

 

Simborgarmysteriet 2011 

I följande text har jag valt att utgå ifrån hur könsfördelningen ser ut hos huvudkaraktärerna 

och hur könsrollsmönstren framställs. Könsfördelningen är väl fördelad mellan kvinnor och 

män om man ser till att de är två huvudpersoner, Lasse och Maja, och det är en av varje kön. 

Jag skulle däremot vilja hävda att även polismästaren är en huvudperson då han är med i hela 

boken och tar stor plats i utredningen (Widmark, 2011, s.51) och fångar tjuven (Widmark, 

2011, s.86. Polismästaren i boken är av manligt kön och läser man till vad Connell (2015) 

säger så passar de mer våldsamma yrkena, exempelvis polis, bäst för män (2015, s.13). 

Connell (2015) säger fortsättningsvis att det beror på att män i regel är starkare, mer 

aggressiva och snabbare än kvinnor (2015, s.46). När man ser till könsfördelningen i 

utredningen av mysterierna speglar Lasse och Maja varandra, de har båda idéer om hur brottet 

begåtts och de båda kommer ofta på saker samtidigt. Vid en första anblick av bokens bilder 

ser man Lasse och Maja som står för att betala sitt inträde till simhallen. Maja illustreras här 

med kjol och långt hår medan Lasse har kort hår och byxor. Att illustrera flickor och pojkar på 

det här viset i olika kläder är ett typiskt sätt för att skilja de båda könen åt enligt bland annat 

Andersson och Druker (2008, s.27) och av O´Toole (2015, s.127). Tidigt i boken när Lasse 

och Maja skall låsa in sina saker i ett gemensamt värdeskåp inför sitt besök i simhallen förs en 

dialog mellan de två som lyder följande: 

 - Ska du eller jag ta hand om nyckeln? Frågar Maja.  

 - Den kan jag ta hand om, säger Lasse.  

 - Men tappa den inte, säger Maja (s.20).  
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Lasse tar hand om nyckeln, han tar ansvar för att ”skydda” nyckeln och Maja blir direkt 

omsorgsfull och värnar om att Lasse skall tänka på att inte tappa bort den. Den här 

konversationen är som tagen ur Nikolajevas mall för manliga respektive kvinnliga egenskaper 

(2017, s.193). Därefter beskrivs det att Lasse tycker ”det är lite läskigt” att spana i 

omklädningsrummet. På detta sätt beskrivs inte Majas känsla någonstans i boken. Att Lasse 

tycker något är lite läskigt går att tolka som en kvinnlig egenskap enligt Nikolajevas (2017) 

mall, att han är emotionell. 

En annan konversation, envägskommunikation, sker strax därefter mellan Maja och en man 

vid namn Rune, Rune pratar inte utan håller munnen stängd. De har suttit bredvid varandra på 

läktaren i simhallen medan de tittat på den kända simhopparens uppvisning och när 

uppvisningen är över märker Maja att någon stulit hennes simborgarmärke hon fått efter att ha 

simmat 200 meter.  

 - Men gapa kan du väl i alla fall? Gapa! Säger Maja.  

 - Mig lurar du inte! Fräser Maja.  

 - Jag ska nog få ur dig sanningen på ett eller annat sätt, viskar Maja argt till Rune (s.47). 

Maja är här väldigt intuitiv, instinktivt beskyller hon Rune för att ha stoppat hennes 

simborgarmärke i munnen. En typiskt kvinnlig egenskap hos karaktärer är att vara intuitiv 

(2017, s.193) men här bryter också Maja mot normen för kvinnliga egenskaper, hon beskyller 

en vuxen man för att ha stulit hennes märke. Connell (2015) säger att typiska manliga 

stereotyper är styrka, att våga ställa krav men också att besitta tuffhet (2015, s.103) vilket är 

egenskaper som Maja särskilt tydligt uppvisar i ovanstående konversation. Hon gör det 

aggressivt och uppmanande, hon är självständig och visar på styrka.  

 

Enligt flera forskare är det så att flickor har en större benägenhet att överskrida 

genusnormerna (Kåreland, 2015, s.135) vilket Maja gör här. I det stycket kan man dock se en 

typ av performativt genus. Namnet Maja hade likväl kunnat vara ett manligt namn och 

historien hade inte behövt ändras, Maja är en kvinna men som i det här fallet beter sig enligt 

den maskulina mallen (Nikolajeva, 2017, s.196).  

Om man ser till utredningen av mysteriet så kan man flertalet gånger läsa att Maja tänker 

olika saker om utredningen innan hon pratar.  

 ”Den där rösten, tänker Maja” eller  

 ”Han har kors på sina badbyxor, tänker Maja” (Widmark, 2014, s.59).  
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Det beskrivs ytterst sällan att Lasse tänker eller funderar innan han pratar. Hans tankar 

beskrivs ofta på ett mer impulsivt tillvägagångssätt:  

 ”Plötsligt förstår Lasse hur det hänger ihop” (Widmark, 2014, s.64).  

Här kan man tolka det som att Maja är eftertänksam medan Lasse är mer impulsiv.    

I följande text analyseras hur könsfördelningen ser ut mellan övriga karaktärer och hur 

könsrollsmönstren framställs hos dem. För att börja med könsfördelningen mellan övriga 

karaktärer även kallat bifigurer finns där tre män och två kvinnor. Boven i boken är en man 

och han lurar en av kvinnorna med kärlek och löften om att de ska rymma till Hawaii om hon 

hjälper honom att stjäla ur värdeskåpen i Vallebys badhus, han lämnar dock henne och 

försöker rymma själv. När det kommer till den manliga boven följer han typiskt manliga 

egenskaper hos karaktärer, han är bland annat känslokall och hård, han lämnar helt sonika 

kvinnan bakom sig trots löftet han givit henne om att de skall fly tillsammans. Han är rovgirig 

och glupsk, han vill inte dela med sig av värdesakerna. Man kan se honom som självständig 

då han rott i hamn sin plan att lura kvinnan men å andra sidan så går det att tolka som att han 

var beroende av hennes hjälp för att lyckas stjäla i värdeskåpen, vilket i mallen ses som en 

kvinnlig egenskap (2017, s.193). Kvinnan följer likväl den mall som går att finna för 

kvinnliga egenskaper. Hon visar sig bland annat emotionell och sårbar, hon gråter när det 

uppdagas att boven tänkt lämna henne i Valleby. Men hon går också emot mallen genom att 

vara både våldsam, aggressiv och skyddande. Hon knuffar polismästaren, hon kastar brev och 

fräser, allt för att skydda sig och den manliga boven. I den här boken närmar sig också 

författaren något annat normbrytande som är värt att notera. Det är vad jag tolkar som ett 

försök till att uppvisa något som bryter mot heteronormen, nämligen homosexualitet.  

 

Det är en kvinna i boken som uppger att hon: 

 ”Ville imponera på Ellen (...) för att hon älskar henne”. 

Det omnämns inget mer och det sker heller inget ifrågasättande gentemot kärleken i sig utan 

responsen lyder: 

 ”Är det så man gör när man älskar någon? Frågar polismästaren”.  

Fokuset läggs på handlingen, en viktig liten händelse i en barnbok eftersom mamma, pappa, 

barn-normen är stark i vårt samhälle och vår kultur, vilket även avspeglar sig i våra 

barnböcker. Det är enda gången i dessa fem böcker där man närmar sig något som bryter mot 
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det som ses som heteronormativt (RFSL, 20151014) i ett samhälle som annars är 

heterosexuellt.   

Som sista del analyseras vad bilderna säger om karaktärernas kön och utseende. När det 

kommer till kläder i barnlitteraturen spelar dem en viktig roll på grund av att de blir en del av 

en ideologisk dimension. Dimensionen bidrar indirekt till att placera barnet i ett socialt och 

kulturellt kodat rum där kläderna blir ett tecken som berättar vem och vad barnet är 

(Andersson, Druker, 2008, s.27). Många forskare har konstaterat att kläder spelar en central 

roll för hur individer iscensätter och ifrågasätter identiteter och sociala tillhörigheter 

(Andersson, Druker, 2008, s.28). Några bildexempel i boken är att Maja bär en tröja med 

bokstaven M på, kjol och strumpbyxor medan Lasse bär en enfärgad tröja utan bokstav på och 

byxor. Övriga bifigurer som är av manligt kön bär alla olika typer av byxor. Det är tre 

kvinnliga bifigurer i boken, Ellen som bär en klänning, Katja som bär en badvaktdress som är 

med byxor och tillhörande jacka och en flicka som syns i bild (2014, s.77) som bär kjol och 

strumpbyxor. Av fyra påklädda kvinnor bär tre kjol, något som Andersson och Druker (2008) 

skulle säga indirekt blir ett tecken som visar vem och vad barnet är (s.27).  

Ser man till illustrationer av hår hos de olika könen har Maja långt och Lasse kort. I boken 

syns sammanlagt sju män där fyra av dem har mycket tunt hår och de andra tre har kort hår 

som inte går nedanför öronen. När det gäller kvinnor så syns sex stycken i boken var av alla 

har hår som sträcker sig länge än till öronen. Den symbol som håret kan ses som, visar hur 

barn skall behandlas i enlighet till könsnormen, alltså att flickor har långt hår och pojkar har 

kort hår. Det typiska för processen med genus är just att skapa och överdriva skillnader hos 

flickor och pojkar (O´Toole, 2015, s.127). 

Födelsedagsmysteriet 2012 

I följande text har jag valt att utgå ifrån hur könsfördelningen ser ut hos huvudkaraktärerna 

och hur könsrollsmönstren framställs i boken. I utredningen är både Lasse och Maja 

framträdande och de har båda ett flertal idéer. Maja har däremot en mer framträdande roll vad 

gäller stora beslut i den här boken. Hon föreslår bland annat att de skall låtsas gå hem när 

hotelldirektören går och lägger sig men egentligen stanna kvar för att spana i ett förråd 

(Widmark, 2012, s.57-58). Det är Maja som räddar Lasse när han blivit kidnappad (Widmark, 

2012, s.76) och det är Maja som kommer på hur de skall ta sig ut från rummet de är inlåsta i 

(Widmark, 2012, s.78).  
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Ett stereotypiskt mönster i många böcker är att män är dem som har makt. Det är män som tar 

besluten och det är männen som är modiga, vilket indirekt visar på en värdesättning av dem 

egenskaperna. Lasse försätts indirekt i motsats till dessa egenskaper ett flertal gånger i den här 

boken. Jag skulle vilja hävda att polismästaren även i den här boken bör ses som en av 

huvudkaraktärerna vilket är en man och han stämmer väl in på ovanstående beskrivning av 

den stereotypiska mannen både utseende och i valet av yrke. På flertalet platser har 

karaktärerna egenskaper som bryter mot normen, Lasse blir tillfångatagen av den kvinnliga 

boven. Den som hittar Lasse och hjälper honom att ta sig loss är Maja. Att Lasse räddas av 

Maja bryter mot det stereotypiska mönstret som säger att kvinnan är den som räddas av den 

starka mannen (Nikolajeva, 2017, s.196). Det fortsätts att skrivas normbrytande när Lasse 

tydligt visar rädsla gällande att ta sig ut från ett hotellrum via brandstegen. Maja har upptäckt 

brandstegen och tycker den är ett alternativ för att ta sig ut: 

 - Aldrig i livet! Säger Lasse. Du är inte klok. Det är ju livsfarligt!  

 - Titta säger Maja och tar några steg på avsatsen. Det är inte farligt. 

 Lasse gör som Maja säger. Hans ben darrar (Widmark, 2012, s.79-81).  

Här sker ett medvetet val i skrivandet. Här vänds på karaktärernas stereotypiska egenskaper 

(Nikolajeva, 2015, s.196), Maja blir den modiga och Lasse visar rädsla. Lasse och Maja visar 

upp ett mer avvikande beteende vad gällande stereotypa könsrollsmönster än vad de vuxna i 

boken gör. 

I följande text analyseras hur könsfördelningen ser ut mellan övriga karaktärer och hur 

könsrollsmönstren framställs hos dem. Tittar man på introduktionen av de karaktärer som tar 

(mer) plats i boken så ser vi att utöver protagonisterna är det tre bagare, två kvinnor och en 

man. Muhammed, mannen vars födelsedagsfest det bakas på har också en framträdande roll i 

början av boken. I övrigt ser vi tolv kvinnor och tolv män i boken. Boven i den här boken är 

en kvinna som heter Renate, det är hon som stjäl halsbandet och helt sonika lägger det i sin 

tårta. Renate har försäkrat sig om att ingen kommer vilja äta av hennes tårta eftersom hon 

petat sig i både öron och näsa, har smutsiga kläder och är allmänt otrevlig. I boken är det 

kvinnor som tar mest plats däremot inom stereotypiskt kvinnliga handlingar som att 

exempelvis baka (Connell, 2015, s.46). När Barbro, Muhammeds fru skall hålla sitt tal 

avbryts hon hela tiden av män vilket gör att hon får stå tillbaka. Att kvinnorna har något av ett 

övertag följer med när letandet efter tjuven påbörjas eftersom Lasse visar både rädsla och 

behöver räddas av Maja.  
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Det kan ses som något normbrytande då Lasse blir beroende av Majas hjälp samt visar sig 

sårbar i och med sin rädsla (Nikolajeva, 2017, s.193). I boken finns flera karaktärer med 

tydliga roller som stämmer överens med deras könstillhörighet och dess tillhörande normer. I 

boken blir exempelvis en av de kvinnliga konditorerna Anita mycket uppskattad på grund av 

sitt utseende. Hon beskrivs ett flertal gånger som både söt och vacker framförallt av de 

manliga karaktärerna.  

 – "Hon är inte bara söt och duktig, säger prästen till Ronny Hazelwood. Hon är väldigt klok 

 också" (Widmark, 2012, s.39-40). 

Här används först orden "duktig" och "söt" som är typiska karaktärsdrag för den kvinnliga 

karaktären (Nikolajeva, 2017, s.193) men hon är också klok. Hon definieras först med sitt 

utseende, därefter kommer hennes egenskap i form av klok. Hennes egenskaper tolkas som 

mindre viktiga än hennes utseende. Även författaren själv benämner Anita som vacker i form 

av "Den vackra Anita" (Widmark, 2012, s.25) vilket är en stereotypisk egenskap tillhörande 

kvinnor (Nikolajeva, 2017, s.193,Conell, 2015, s.46, 103).  

Anita besitter också en något försiktig framtoning då hon räcker upp sin hand när hon vill tala. 

Motsatsen ser vi hos männen som gärna avbryter ett flertal gånger under talet som sker på 

festen. Den försiktighet som Anita visar när hon vill tala blir en kontrast till det utrymme som 

männen tog sig när de avbröt. I samma scenario i boken bryts en manlig stereotypisk 

egenskap då den manliga karaktären Ronny Hazelwood som av talet blir så rörd att han börjar 

gråta. Här bryts en stereotyp av en hård och känslokall man (Nikolajeva, 2017, s.193).  

Det tas inte emot som något positivt särdrag utan han blir snabbt tillsagd att "sluta tjuta" av 

stadens polismästare. Bokens handling följs av en tävling där det skall bakas en tårta till 

födelsedagsbarnet, en aktivitet som bäst passar kvinnor om man ser till Connells (2015) 

beskrivning av matlagning ock pyssel som något kvinnor är bra på (2015, s.46, 103).  

Det finns tre konditorer som tävlar varav två är kvinnor och en är man. Fokuset läggs på de 

två kvinnorna och deras många egenskaper som snabbt visar på deras olikheter. Ser man till 

skillnaderna i texten mellan de två kvinnorna, Anita och Renate, så är Anita vacker, duktig 

och snäll medan Renate är ful men också elak och sur. Renate beskrivs av Lasse i boken som 

smutsig medan prästen berättar hur vacker Anita är (Widmark, 2012, s.24).  Anita är glad och 

trevlig, det beskrivs flertalet gånger att hon ”ler extra sött” medan Renate är sur, petar sig i 

näsan, torkar av fingrarna på kläderna och äter råa äggulor. Det resulterar i att ingen vill 

smaka på hennes tårta (Widmark, 2012, s.35).  



 

21 

 

Den manliga konditorn Leopold är i textens handling i princip osynlig tills slutet då 

halsbandet är stulet och konditorerna skall ta av sig mössorna för att visa att inget är gömt där. 

Leopold vill inte ta av sig sin mössa och det blir uppståndelse. Han sliter till slut av sig den 

och då syns det att han är flintskallig.  

 ”Gästerna i matsalen hajar till. Vallebys egen sockerbagare är flintskallig som en potatis under 

 bagarmössan!” (Widmark, 2012, s.50).  

Här ser man till den symbol som håret kan ses som, att pojkar har kort hår (O´Toole, 2015, 

s.127), i det här fallet nästan inget hår. Varför gästerna hajar till för att han är flintskallig är för 

mig oklart. Många av männen är flintskalliga men ändå är det förvånansvärt att Leopold är 

det.  

Som sista del analyseras vad bilderna säger om karaktärernas kön och utseende och ser man 

till bilderna så är kontrasten mellan karaktärerna än mer tydlig. På en av bilderna som 

föreställer gäster på födelsedagskalaset bär kvinnorna kjolar eller klänningar i ett flertal olika 

färger eller mönster på, även Maja bär i den här boken en kjol men en mindre framträdande i 

en grå färg. Kvinnorna i boken illustreras alla med bröst. De bär flera olika accessoarer bland 

annat handväskor, hårklämmor, örhängen och halsband. Anita målas med ljust lockigt hår, en 

liten näsa och med stora ögon. Renate har stripigt rakt hår, på bilder där hon inte bär hatt ser 

hon i princip flintskallig ut uppe på huvudet, jämför man med Anita så har Renate en större 

näsa och mindre ögon. Ser man till deras kläder så är Renates kläder illustrerade så att de ser 

smutsiga ut med flera olikfärgade fläckar på både byxor, jacka och mössa. Anitas klädsel 

däremot har inte en enda fläck och hon bär till sin kockmundering ett extra förkläde. Anita 

illustreras som ren och min tolkning är att hon skall framställas som vackrare än Renate som 

ser smutsig och arg ut.  

De manliga karaktärerna i boken har ritats med lite eller inget hår alls medan kvinnorna har 

tjockt hår och längre än till öronen, här är Renate undantaget. Eftersom hon uttrycks som 

smutsig så går det att tolka som att hon inte skall besitta de kännetecken som de andra 

kvinnorna i boken gör och därmed fick hon kort, stripigt hår och små ögon, motsatsen till 

övriga kvinnors tjocka och ofta lockiga hår tillsammans med stora sminkade ögon. Männen är 

även i den här boken illustrerade som äldre än kvinnorna, de har mer rynkor i ansiktet. 

Männen illustreras i enfärgade plagg om än i blandade i färger. De bär alla slipsar eller flugor 

och har byxor förutom prästen som man ser i en blå klädsel mest troligt föreställande en 

mässkjorta, alltså inget normbrytande plagg utan den arbetsmundering man bär i hans yrke.  
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I boken finns ännu en särskiljning av de båda huvudpersonerna, det är en illustrering av Maja 

med ett M på sin tröja, Lasse har inget liknande L på sina kläder.  

 

Brandkårsmysteriet 2014. 

I följande text har jag valt att utgå ifrån hur könsfördelningen ser ut hos huvudkaraktärerna 

och hur könsrollsmönstren framställs och vad gällande protagonisterna i Brandkårsmysteriet 

vill jag hävda att det bara är Lasse och Maja. Lasse och Maja tar lika stor plats i boken, de 

kommer på den ena iden efter den andra och mycket gör dem tillsammans. Det framkommer 

under läsningens gång att de båda får flertalet idéer och uppmuntrar varandra under arbetets 

gång. I början av boken finns en tydlig händelse där Lasse och Maja bryter genusnormen för 

deras respektive kön, det är så tydligt att man här gjort ett aktivt val i att fördela uppgifterna 

på följande sätt: 

 "Sedan skurade Lasse golvet medan Maja slipade deras skrivbord med sandpapper, när bordet 

 var slätt och fint oljade hon in det" (Widmark, 2014, s.12) 

Lasse gör hushållssysslor medan Maja ordnar med grovjobbet. Hirdman (1988) talar om ett 

genuskontrakt där olika platser, sysslor och åtaganden hör till olika kön (s.54). I och med den 

här uppdelningen som författaren gör av sysslorna bryts normen för vem som skall göra vad. 

När dem är klara med sina åtaganden vilar Lasse medan Maja planerar dagen. 

 "Och sedan ska vi putsa fönster (...) I eftermiddag är det brandkårens dag (...) Innan dess måste 

 vi städa efter oss här på gården" (Widmark, 2014, s.12-14).  

Lasse däremot är ointresserad av vad Maja har att säga och slutar inte läsa sin tidning. Här är 

Maja målinriktad och konkret i sitt beskrivande av dagen vilket ses som manliga egenskaper.  

Samtidigt är hon mån om att de ska städa efter sig vilket ses som en kvinnlig egenskap i och 

med att hon kan ses som omsorgsfull om platsen de vistas på (Nikolajeva, 2017, s.193). När 

Lasse och Maja är på span inne på brandstationen uttrycker Lasse sina känslor när dörren går 

igen: 

 - Nej, piper Lasse när dörren in till verkstaden slängs igen med en smäll. (...) 

 Maja släcker ficklampan.  

 - Vad gör du? Frågar Lasse som inte är helt förtjust i mörker. 

 - Man tänker bättre när det är mörkt, svarar Maja (Widmark, 2014, s.66-68). 

Här visar Lasse ett flertal kvinnliga egenskaper, han visar sig både sårbar och emotionell. 

Maja kan i sitt svar ses som känslokall och rationell, manliga egenskaper om man ser till 
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Nikolajeva (2017, s.193). Det är rädslan som får Lasse att trevande vilja väcka Maja som 

somnat där i mörkret: 

 ”Lasse tycker inte om att vara ensam i mörkret så han sträcker ut handen för att väcka henne” 

 (Widmark, 2014, s70).  

När han nuddar hennes huvud känner han plötsligt något hårt i hennes hår vilket är en hårnål, 

då får han idé. Tack vare att Lasse hittar Majas hårnål kan han rädda dem ut från den låsta 

verkstaden, en räddande prins i den här situationen. 

I följande text analyseras hur könsfördelningen ser ut mellan övriga karaktärer och hur 

könsrollsmönstren framställs hos dem. Ser man till de personer som florerar förhållandevis 

mycket är det som i övriga böcker polismästaren. Prästen står ut något extra i handlingen då 

han är först på plats att följa med brandmannen upp i en korg där han också svimmar. När 

brandmannen Kenta frågar om någon vill följa med upp i korgen skriker prästen först av alla: 

 - Jag! (Widmark, 2014, s.42).  

Prästen är väldigt engagerad i allt som har med brandmännen att göra och beskrivs i boken att 

han ”är med lite överallt” (Widmark, 2014, s.44) vilket visar att han tar plats. Brandmännen i 

boken är två män och en kvinna, brandchefen är en man medan rökdykaren är en kvinna, båda 

dessa arbeten beskrivs som tuffa jobb men när Yvonne, rökdykaren, presenteras förklarar 

prästen tydligt:  ”Det är den modigaste av dem alla” (Widmark, 2014, s.29). 

Yvonne skryter även om sina tillgångar i form av hur mycket pengar hon har längre fram i 

boken vilket ses lite som tävlande gentemot de andra hon talar med, tävlande ses som en 

manlig egenskap, Yvonne är alltså både modig och tävlingsinriktad, manliga egenskaper 

enligt Nikolajeva (2017, s.193). Lasse och Maja går snart till ett café där servitrisen Sara 

snabbt anländer för att ta deras beställning.  

Man förstår att de är vana besökare då Sara tilltalar dem på följande vis:  

 ”Vad önskar mina små favoritdetektiver idag” varpå Maja snabbt hyssjar åt henne och Sara 

 förstår då att dem är på span och sätter snabbt handen för munnen (Widmark, 2014, s.49-50). 

Sara har ett rosa förkläde på sig med blommor, under förklädet bär hon en klänning. Sara är 

den stereotypiska kvinnan både i tal och i bild, hon är vacker, mild och omsorgsfull i sitt sätt 

att tala och lydig som snabbt tystnar när Maja säger åt henne (Nikolajeva, 2017, s.193).  

Boven i boken är en kvinna som heter Corina Granath, en slug kvinna som arbetar ensam utan 

att vara beroende av någon på sina välplanerade tjuvrundor. Man får inte veta så mycket om 

henne förutom av illustrationerna där man ser att det är en kvinna med väldigt lockigt rött hår 
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och stora glasögon. Corina illustreras utan ögonfransar eller framträdande makeup i form av 

rouge som många andra av kvinnorna i böckerna har. Corina bär heller inga accessoarer i 

form av örhängen eller halsband. Hon illustreras likt de flesta män i boken i enfärgade kläder i 

form av byxor. Corina har ett rovgirigt och känslokallt beteende vilket visar sig i hennes 

handlingar. 

Som sista del analyseras vad bilderna säger om karaktärernas kön och utseende och ser man 

till bilderna i Brandkårsmysteriet så syns sammanlagt 23 människor, av dessa 23 människor är 

det tio kvinnor och tretton män. I boken illustreras merparten av männen med ett kalt huvud, 

det är tre av männen som har hår medan resterande sju illustreras med några strån eller helt 

kalt på toppen vilket kan ses som att de är av de äldre slaget medan de tre män som har rikligt 

med hår är dels Lasse som är ett barn, och två till som ser ut att vara illustrerade nästan utan 

streck i ansiktet, som kan tolkas som rynkor. Ser man till illustrationerna är det mestadels 

männen som illustrerats med rynkor och även med kinder som har ett något hängande uttryck. 

Många av männen ser därmed äldre ut än vad kvinnorna gör. Kvinnorna har rouge på 

kinderna och röda läppar, de bär flertalet accessoarer och har ofta mycket mönster på 

kläderna. Männen bär oftast enfärgade plagg men i boken finns en man med en mönstrad 

skjorta, de har inga accessoarer förutom slips eller fluga, de bär alla korta eller långa byxor. 

Lasse och Maja bär i boken nästan identiska kläder, de har shorts som är precis likadana, de 

bär båda t-shirts men i olika färger, Lasses är gul med svarta ränder och Majas orangea men 

även i den här boken har Majas tröja bokstaven M som ett tryck mitt fram. Deras skor är 

också illustrerade som samma modell men Lasses är orange och Majas gula. Något som också 

är intressant är att det endast är tre som har en annan hudfärg än vit. 

 

Fängelsemysteriet 2015 

I följande text har jag valt att utgå ifrån hur könsfördelningen ser ut hos huvudkaraktärerna 

och hur könsrollsmönstren framställs. De två huvudkaraktärerna är fortsatt Lasse och Maja 

som man följer från bokens början. Jag anser inte att någon av dem tar större plats i 

utredningen än den andra. Lasse och Maja är båda klädda i byxor och tröjor i maskulina färger 

som blått och grönt vilket ofta är ett sätt att illustrera könstillhörigheten på personen i fråga 

(Kåreland och Lindh-Munther 2005, s.147). Maja illustreras även i den här boken med långt 

hår medan Lasse har kort, ett typiskt sätt att skilja de båda könen åt enligt både Andersson och 
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Druker (2008, s.27) och av O´Toole (2015, s.127). I boken tar även några andra karaktärer 

stor plats, det är bland annat polismästaren Randolf, fängelsedirektören Agata Kula och de tre 

fångarna som spelar i en pjäs. Fångarna är alla tre av manligt kön att döma av att de tilltalas 

”han” men också om man ser till illustrationerna har de alla manligt attribut. Om man ser till 

namnen på de tre fångarna så finns det en med ett något avvikande maskulint namn, han heter 

Lollo. Lollo är ofta en förkortning av namnet Louise som är ett feminint namn. Detta 

omnämns inte som något särskilt i boken men är förvånansvärt normbrytande och intressant. 

Av de sju karaktärer som man följer i handlingen finns två kvinnor, Agata och Maja. Vi ser att 

även i den här boken är det Lasse som först visar rädsla, när Lasse och Maja är på väg in i 

fängelset säger Lasse: 

 - Det känns lite läskigt, säger Lasse och tittar på den höga muren. (…) Maja ser på Lasse, hans 

 fingrar darrar lite.  

 - Är du rädd? Frågar hon.  

 Lasse mumlar bara tyst till svar.  

 - Det är jag med, erkänner Maja. (Widmark, 2015, s.23).  

En konversation som visar på att det inte är fullt accepterat att känna rädsla, inte för någon av 

de två protagonisterna. Tolkningen ligger helt sonika i att Lasse inte ger ett tydligt svar på 

frågan huruvida han är rädd eller inte, en typisk egenskap hos manliga karaktärer att inte visa 

sig emotionella eller känsliga om man lyssnar till Nikolajeva (2017, s.193) däremot har han 

tidigare berättat att han tycker situationen är läskig vilket gör att Lasse visar sig emotionell. 

Maja å andra sidan beskrivs av författaren att hon ”erkänner” att hon är rädd, vilket kan ses 

som något framtvingat eller något som känns jobbigt att konstatera. Beskrivningen i texten 

går att tolka som att de känner att de måste vara modiga och inte skall visa sig svaga. I en del 

av boken anländer Lasse och Maja till fängelset för att hjälpa till med pjäsen som fångarna 

skall spela upp för allmänheten. När de anländer träffar dem skurkarna som spelar i pjäsen, 

det är gamla skurkar som Lasse och Maja tidigare hjälpt till att fånga in. Här kan det tolkas 

som att Lasse är lite rädd: 

 ”Lasse sitter och funderar på om han ska våga fråga en sak. Till slut tar han mod till sig: 

 - Är ni inte arga på Maja och mig?” (Widmark, 2015, s.44). 

I boken läser man flertalet gånger att Lasse samlar mod eller berättar hur han känner.  
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I följande text analyseras hur könsfördelningen ser ut mellan övriga karaktärer och hur 

könsrollsmönstren framställs hos dem. Om man ser till birollerna i Fängelsemysteriet finns 

där endast en kvinna, det är fängelsechefen Agata Kula. Agata framställs som en tämligen 

bestämd karaktär i och med sin auktoritära roll som fängelsechef. Fängelsechef kan liknas vid 

yrket väktare och är enligt Connell (2015) ett yrke bäst anpassat för män (2015, s.13). Det 

beskrivs hur hon går med ”raska steg” (Widmark, 2015, s.28) och hon har ett något barskt 

utseende (Widmark, 2015, s.28). Hon svarar kort åt Lasse och Maja för att något senare i 

boken anamma en mer omvårdande roll när hon kommer med fika (Widmark, 2015, s.43) 

vilket ger henne ett karakteristiskt kvinnligt drag enligt Connell (2015, s.103).  

De övriga fem birollerna är alla av manligt kön, det är prästen, en fängelsevakt och tre fångar. 

Två av dessa manliga karaktärer gråter i boken, vilket blir intressant därför att emotionella 

handlingar tillhör kvinnliga egenskaper hos karaktärer (Nikolajeva, 2017, s.193). Vad som gör 

detta om än mer intressant är hur det bemöts i texten. Första gången är när stadens 

polismästare fäller några tårar efter att djuren räddats från den brand som uppstått i en 

djuraffär, det förklaras på följande sätt: 

 ”Lasse och Maja tittar på polismästaren. Antagligen är det röken som har irriterat hans ögon, för 

 det rinner ett par tårar nerför Randolf Larssons kind” (Widmark, 2015, s.103).  

Polismästarens tårar som även syns tydligt illustrerade förklaras som att det var röken som 

irriterat hans ögon så till den grad att hans ögon börjat rinna och inte vara på grund av att han 

blir emotionell av att fångarna avstyrt sin flykt för att rädda djuren från den brinnande 

djuraffären. De andra gången är när prästen börjar gråta när fångarna rymt, alla blir då 

förvånade: 

 ”Då börjar prästen gråta. Alla i publiken tittar förvånat på honom”.  

 ”– De har lurat mig, snyftar prästen och snyter sig ljudligt i sin basker. Vilka uslingar! De ville 

 säkert vara med i min teater bara för att kunna rymma. Att göra så mot mig… och Hamlet! Jag 

 som bara ville liva upp dem” (Widmark, 2015, s.63).  

Han får ingen respons eller omtanke utan handlingen fortgår.  

När fångarna spelar upp pjäsen är en av männen utklädd till Ofelia i pjäsen om Hamlet. Om 

man utgår från Yvonne Hirdmans genusteori som säger att manligheten står för normen 

(Kåreland, 2015, s.127) och att det därmed blir det neutrala så blir det i den här boken något 

komiskt när en man spelar kvinna.  
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Fången har då på sig en lång, blond peruk vilket blir något som man i boken skrattar åt. 

 ”Rektor Ahlberg ser riktigt rolig ut som Ofelia.  

 – Hamlets flickvän, viskar Maja och kopplar ihop två sladdar. De blir ett fint par! Lasse svarar 

 ingenting men skakar leende på huvudet där han sitter uppflugen på en stege med en 

 strålkastare” (Widmark, 2015, s.38-39). 

Något värt att notera är att i boken Brandkårsmysteriet 2014 omnämns brandmännen som just 

brandmän:  

 ”Kom och se hur vi brandmän arbetar” (Widmark, 2015, s.37) ”Jag har alltid älskat brandmän” 

(Widmark, 2015, s.39) ”Ur den  andra bilen hoppar ännu en brandman ut” (Widmark, 2015, s.40).  

Men i Fängelsemysteriet 2015 omnämns brandmännen som kommer till pjäsen för 

brandsoldater. Har författaren här gjort ett aktivt val i att använda ett annat ord än brandman 

för att byta ut delen man i ordet mot brandsoldat? Ordet brandman har sedan långt tillbaka 

setts som ett yrke bestående av manlig arbetskraft då våldsamma yrken som krävt mycket 

styrka bättre passat män (Connell, 2015, s.13&s.103). Även soldat kan ses som ett manligt 

yrke men min tolkning är att författaren ville ta bort brandman och göra ordet mer neutralt. 

 

Som sista del analyseras vad bilderna säger om karaktärernas kön och utseende. Man möter 

tidigt i boken Agata Kula, fängelsedirektören, som bär en kjol i svart tyg och övriga kläder har 

mörka färger med inslag av grönt och blått vilket är typiskt manliga färger att bära (Connell, 

2015, s.103). Hon har också en slips som är en manlig symbol, en symbol som illustreras på 

åtta av de 13 män i boken. Här blir slipsen en ideologisk dimension som bidrar indirekt till det 

sociala och kulturella rum som berättar vem och vad en person är (Andersson, Druker, 2008, 

s.27). Agatas klädsel däremot kan i boken ses som en uniform som hon bär på jobbet, hade 

hon illustrerats som en man hade hon kanske burit samma kläder. Det behöver alltså inte vara 

något normbrytande utan kan ingå i vissa uniformer. De tre andra kvinnorna som syns i boken 

bär alla olika klänningar eller kjolar som det i sig är en genusmarkör (O´Toole, 2015, s.129). 

De klänningarna och kjolarna är rosa, gula och/eller fulla med blommor, en typisk symbol för 

det kvinnliga könet, enligt både O´Toole (2015, s.127) och Connell (2015, s.103). Kvinnorna 

har också ett mycket detaljrikt utseende med långa smala näsor, långa ögonfransar, röda 

läppar och de bär många accessoarer. Agata däremot tecknas annorlunda än de andra. Hon har 

väldigt små ögon, en stor näsa och hon bär inga accessoarer. På samma sätt som i de 

ovanstående böckerna illustreras Maja med ett M på sin tröja.  
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Hon har även i den här boken långt brunt hår och Lasse har sitt korta bruna. Inte heller i den 

här boken illustreras Lasse med ett L. En tydlig särskiljning på de båda könen ifall deras 

olikheter i och med långt och kort hår inte skulle vara tillräckliga. Männen som man ser 

illustreras även i den här boken i byxor i olika färger, färgerna är däremot ofta dova om man 

jämför med kvinnornas många gånger väldigt färgstarka kläder.  

 

Modemysteriet 2016 

I följande text har jag valt att utgå från hur könsfördelningen ser ut hos huvudkaraktärerna och 

hur könsrollsmönstren framställs. Ser man till könsfördelningen av Modemysteriets 

protagonister följer vi Lasse och Maja i första hand. Maja har en något mer framträdande roll i 

den här boken än Lasse då hon påbörjar utredningen ensam. Redan i kapitel ett framgår det att 

Lasse ska vara med i modevisningen (Widmark, 2016, s.16), i kapitel tre framgår det av text 

och bild att ”På deckarkontorets väggar sitter fullt med bilder”. Lasse försöker prata med 

Maja om olika tyger och sin förhoppning om att bli klar till morgondagens visning (Widmark, 

2016, s.28-29). Lasse har i början bara ett intresse vilket är att sy sina kläder till 

modevisningen så den man följer i boken är Maja som cyklar omkring i staden på egen hand. 

När modeskaparen Jean-Pierres katt försvinner är det ingen förutom Maja som har tid att 

hjälpa till och hon påbörjar detektivarbetet på egen hand då inte ens polismästaren har tid att 

ta sig an fallet.  

Polismästaren i Valleby talar om att:  

 ”Polisen i Valleby har annat att göra än att leta efter bortsprungna katter” (Widmark, 2016, s.41).  

Samtidigt står han framför spegeln och provar sin kreation till modevisningen,  

bredvid står Jean-Pierre och gråter medan han säger att polismästaren inte förstår. 

 ”- Men det gör jag, svarar Maja” (Widmark, 2016,s.41).  

Maja visar här en tydligt kvinnlig egenskap, hon visar både omsorg och omtänksamhet 

gentemot Jean-Pierres känslor (Nikolajeva, 2017, s.193). Maja cyklar till deckarkontoret för 

att prata med Lasse men han är fortfarande inte intresserad utan vill visa sin färdiga utstyrsel 

 ”- Kan du inte koncentrera dig på fallet? 

  - Vilket fall? Säger Lasse. Vi har ju inget fall. Vi har en bortsprungen katt”  

 (Widmark, 2016, s.54-55). 

Ett väldigt hårt och känslokallt svar av Lasse kan tyckas, men det är egenskaper som män i 

litteratur besitter (Nikolajeva, 2017, s.193).  



 

29 

 

Först när Jean-Pierre får ett hotbrev blir Lasse intresserad (Widmark, 2016, s.55). Lasse ansåg 

inte att en försvunnen katt var något för honom att intressera sig för, var det Majas kvinnliga 

drag att vara emotionell och omtänksam (Nikolajeva, 2017, s.193) som gjorde att Maja tog sig 

an arbetet? Författaren har i boken gjort ett aktivt val vad gällande genus och valt att intresset 

för modevisningen och kläder skall ligga hos Lasse, inte hos Maja. Ett bra sätt att bryta den 

normen och de föreställningar som finns inom den kategorin och något överraskande för 

läsaren. I början av den här boken är hon tjejen som struntar i modevisningen medan alla 

omkring henne bara bryr sig om den vilket syns i text och illustrationer, var hon än rör sig 

möter hon människor involverade i modeshowen. Maja bryter mot normen gällande att bry sig 

om petgöra och kläder, båda typiskt kvinnliga egenskaper (Conell, 2015, s.59). När Jean-

Pierres katt blir stulen är det Maja som påbörjar arbetet ensam. Bara i den här boken bär Maja 

färgen rosa, annars bär hon blått eller mörk-orange vilket är mer stereotypiskt för det manliga 

(Connell, 2015, s.103). I de andra böckerna blir hon mer likasinnad med Lasse, de bär 

neutrala kläder och arbetar tillsammans. Ville man här med hjälp av färgen förstärka hennes 

könstillhörighet? Det som är tänkt att bli normbrytande blir istället ett performativt genus där 

personens beteende föreskrivs tillhöra en manlig norm medan hennes attribut så som rosa 

kläder och långt hår visar det feminina könet (Nikolajeva, 2017, s.196).   

 

I följande text analyseras hur könsfördelningen ser ut mellan övriga karaktärer och hur 

könsrollsmönstren framställs hos dem. I boken florerar ett flertal personer, det är 

polismästaren som är en man, kvinnan som lockar med sig Jean-Pierres katt, Ivy Roos.  

Ivy Roos målas inte upp i boken som ond utan hon tog med sig katten i ren omsorg med 

motiveringen: 

 ”Hon var ju alldeles utsvulten, stackarn.” (Widmark, 2016, s.90).  

Det beskrivs att när hon får lämna ifrån sig katten ”Rullar stora tårar nerför hennes kinder” 

(Widmark, 2016, s.90). Ivy Roos framställs som emotionell och känslosam och hon besitter 

en väldigt stereotypisk kvinnlig personlighet (Nikolajeva, 2017, s.193). När hon lämnat ifrån 

sig katten faller hon ner på knä för att trösta sin pudel. Ivy är en av de få mörkhyade vi möter i 

böckerna om Lasse-Majas detektivbyrå, hon florerar i alla men har en något större roll i just 

Modemysteriet där hon ”räddar” Jean-Pierres katt från att svälta.  

Jean-Pierre har med sig en manlig assistent och en kvinnlig fotograf som vi följer genom 

berättelsen.  
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Det finns ett flertal kvinnor och män i boken men den som tar mest plats efter protagonisterna 

är Jean-Pierre, den manliga modeskaparen från Paris.  

När Jean-Pierre skriker och gråter efter sin försvunna katt, sin livskamrat, läser man följande: 

 ”Maja kliar sig i nacken. Den här mannen är allt lite konstig” (Widmark, 2016, s.41). 

Varför han anses konstig framgår inte i texten men att det är i samband med att han vrålar och 

gråter över en katt gör att det kan tolkas som att han är konstig av den anledningen. Han är 

normbrytande för att vara en man som visar sig så emotionell (Nikolajeva, 2017, s.193). Hans 

kvinnliga fotograf är också normbrytande, hon fräser argt till Jean-Pierre att  

 ”- Du kan väl knacka först”.  

När hon sedan ser Jean-Pierre sitta och gråta på sängkanten beskrivs det att ”Maja ser att hon 

ler” (Widmark, 2016, s.48&51) hon är väldigt empatilös och känslokall i sina uttalanden, 

karaktärsdrag som ses som manliga (Nikolajeva, 2017, s.193). 

Om man ser till stora modeikoner så finns där både kvinnor och män på catwalks runtom i 

världen, ändå är mode och kläder en kategori som i sig är svår att skriva om så att det tilltalar 

alla. Man möter på flera platser folk i staden som är upptagna med modevisningen exempelvis 

Dino som äger caféet uppenbarar sig med ett måttband runt halsen och en sax i handen och 

ber Maja om ursäkt för att det är lite ”körigt” på grund av modevisningen. Ivy Roos visar upp 

sin uppklädda hund, man ser prästen som är klädd till Jesus. Till och med polismästaren har 

fullt sjå med att spegla sig i sin mundering, han är så upptagen att han inte har tid att hjälpa till 

att söka efter en bortsprungen katt. Alla man möter i texten är fullt upptagna med att skapa sin 

klädsel till modevisningen, ett väldigt pyssel och petgöra som ses som något stereotypt 

kvinnligt (Conell, 2015, s.59).  

 

Som sista del analyseras vad bilderna säger om karaktärernas kön och utseende. På bilderna i 

boken syns några gånger ett publikhav i bakgrunden vid modevisningen. Här syns 

sammanlagt 24 människor, 13 av dem är män var av åtta är tunnhåriga, nästan kala uppe på 

huvudet och elva kvinnor där alla har hår som är längre än öronen. Fyra av dessa människor 

visar på en annan hudfärg än övriga karaktärer vilket är en något mörkare hudfärg än 

resterande karaktärer. Författaren visar på några ställen upp något som tycks vilja likna det 

mångkulturella samhälle vi lever i idag, vilket ger en känsla av ett aktivt val att påvisa de 

variationer av människor som lever i Sverige.  
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Ser vi till Jean-Pierre är han illustrerad kvinnligt stereotypt i rosa och lila, hans skor är lila och 

ser även ut att ha en klack större än flertalet andra i boken. Han har en rosa polotröja och bär 

ett par lila och orange solglasögon (Connell, 2015, s.103). Jean-Pierre är likt många av 

kvinnorna i boken illustrerade med röda läppar, ingen annan av männen i någon av de 

ovanstående böckerna har illustrerats så. Även Jean-Pierres manliga assistent Zybastian bryter 

mot den manliga stereotypen genom att bära rosa tröja och en accessoar i form av ett par 

solglasögon. Modefotografen som Jean-Pierre har med sig är normbrytande på ett annat sätt, 

hon är den kvinnan som illustrerats med väldigt kort hår vilket ofta är ett sätt att skilja könen 

åt vad gällande kort eller långt hår, manligt eller kvinnligt (O´Toole, 2015, s.127).  

Ett exempel på en kvinna som besitter typiskt kvinnliga egenskaper är Ivy som vi möter dels 

sittande i frisörsalongen men också på promenerand med sin hund. Hon illustreras i en dress i 

starka färger med matchande hatt, hon har stora örhängen med pärlor, likaså flera halsband. 

Liksom i alla ovanstående böcker illustreras Maja med ett M på sin tröja. Hon har långt brunt 

hår och Lasse har kort brunt hår, Lasse illustreras inte med ett L på tröjan i någon av 

böckerna, vilket är en tydlig särskiljning på de båda könen. I boken har både Lasse och Maja 

byxor däremot är det intressant att Maja i boken bär rosa kläder och skor vilket är typiskt 

kvinnligt stereotypt (Connell, 2015, s.103), något jag tolkar som förstärkande till hennes kön.  

I böckernas illustrationer tecknas kvinnorna med mönstrade kläder i flertalet olika färger, 

många har flera accessoarer och utstyrslar medan männen ofta har enfärgade kavajer och 

kläder överlag och som accessoar en fluga eller slips. Det är något som kan stärka bilden av 

att intresset för vad man har på sig är större för kvinnor än män.  
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4.1 Resultat  

I de analyserade böckerna kan man se att genusföreställningarna om starka killar och svaga 

tjejer inte alltid stämmer överens med huvudkaraktärernas könsroller, om man följer 

Nikolajevas (2015) skildringar av pojkar och flickor i böcker. Man läser ofta att Maja är tuff, 

modig och aggressiv medan Lasse flera gånger visar sig emotionell och passiv. 

Huvudkaraktärerna illustreras ofta i liknande kläder och färger vilket är blå, mörkorange, brun 

etcetera, färger som är typiskt manliga att bära enligt Connell (2015, s.103). Här kan man se 

att Yvonne Hirdmans (1988) påtalande om det manliga som norm ligger till grunden för 

färgvalen av Lasse och Majas klädsel, de bär ofta båda manliga färger. Undantaget vad gäller 

färg på klädsel sker i Modemysteriet 2016 där Maja påbörjar detektivarbetet själv och då bär 

rosa tröja och skor vilket enligt Conell (2015, s.103) är typiskt kvinnliga färger. Här blir det 

viktigare att göra ännu en särskiljning av protagonisterna vilket görs genom typiskt kvinnliga 

färger på Maja.   

Bifigurerna däremot skildras mer eller mindre enligt den norm som förefaller för kvinnliga 

respektive manliga karaktärer och särskiljningen av de båda könen är på många plan tydlig. I 

illustrationerna av bifigurernas klädsel följs samhällets normer. Kvinnorna har klänningar 

eller kjolar och männen bär enfärgade byxor med tillhörande tröja eller kavaj. De här 

skillnaderna i klädsel är typiska symboler för det kvinnliga och det manliga könet enligt flera 

forskare och vi ser det även här. Kvinnor och män illustreras också med olika frisyrer där 

kvinnorna har tjockt och ofta lockigt hår. Männen är till största del flintskalliga och har kort 

hår. Genus används i stora drag idag för att förklara de strukturer som upprätthåller 

kategorierna om kvinnor och män (Nationella sekretariatet för genusforskning, 2016). De 

upprätthållna strukturerna ser vi ett flertal av i de analyserade böckerna.  

Det finns karaktärer i böckerna som bryter mot genusnormen men av de bifigurer som syns i 

böckerna är det ett övervägande antal som följer den. Kvinnorna illustreras ofta uppklädda 

och med make-up, de har rosiga kinder, ögonskuggor i olika färger, rött läppstift och de bär på 

olika accessoarer. Kvinnorna är oftast iordninggjorda på ovanstående vis vilket skulle kunna 

visa ett intresse i petgöra som är ett typiskt kvinnligt karaktärsdrag enligt Connell (2015, 

s.59). Männen ser i de flesta fall äldre ut än kvinnorna, de har flera streck i ansiktet som jag 

tolkar skall liknas vid rynkor och många av deras kinder har en hängande form.  
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Det finns undantag där män gråter och där kvinnor är aggressiva men dessa är ovanligheter i 

böckerna och ges ingen större uppmärksamhet. Kvinnorna som bryter mot normerna är i dessa 

böcker inblandade i brotten. De män som bryter mot normen genom att exempelvis gråta 

tystas snabbt.  

Protagonisterna är ofta normbrytande i känslor, handlingar och tankar. Maja är även flertalet 

gånger normbrytande i val av klädsel samt färg på klädsel där hon ofta följer den manliga 

normen. Däremot görs något gemensamt för alla böckerna, trots att Lasse och Maja ses som 

likvärdiga hålls de tydligt isär både i färger, egenskaper och utseende. Maja illustreras i alla 

böckerna även med ett stort M fram på sin tröja. Det är Lasse och Maja som visar på 

avvikande stereotyper i det stora hela gentemot de vuxna karaktärerna. Som barn kan man se 

både Lasse och Maja som goda förebilder för respektive kön men skulle huvudkaraktärerna 

byta namn med varandra skulle ingenting i boken behöva ändras eller vara normbrytande. 

De vuxna karaktärerna i litteraturen är de som oftast följer normen för respektive kön. Deras 

egenskaper och handlingar förstärker det som traditionellt sett anses manligt och kvinnligt. I 

de flesta fall förstärks dessa mönster även i illustrationerna. Ser man till Hirdmans (1988) 

teori om genus och i första hand hennes del om särskiljningen på det manliga respektive det 

kvinnliga ser vi mycket av detta i analysen av litteraturen. Man är i texten noga med att hålla 

isär kvinnor och män främst genom kläder och utseende men också genom deras egenskaper 

(Hirdman, 1988, s.51). De här normerna som förmedlas är föränderliga över tid men det 

måste utmanas genom samhällsförändring. 
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5. Diskussion 

Denna studie har medfört en större medvetenhet hos mig om att de böcker vi läser för barnen i 

skolan och hemma innehåller mycket mer än bara bilderna och berättelsen i sig. Böckerna 

förmedlar olika budskap däribland om normer för de olika könen och det speglar också den 

syn som vi har på barn och på vårt samhälle i stort där värderingar om de olika könen indirekt 

förmedlas (Kåreland, 2015, s.128). För att en förändring av de traditionella könsmönstren 

skall ske måste ett genusarbete påbörjas så tidigt som möjligt i åldrarna. Läroplanen talar om 

jämställdhet mellan könen (Skolverket, 2011, s.7), vikten av att bemöta pojkar och flickor på 

samma vis och skall det följas måste vi se över alla situationer där vi vuxna kan förändra 

normerna och arbeta mot dem. En del i det normbrytande arbetet är att se över vilken typ av 

litteratur vi läser för våra barn.  

I min analys av fem böcker om Lasse-Majas Detektivbyrå kan vi se att flera av de 

traditionella genusmönstren ständigt förmedlas i uppdelningen av vilka kläder de olika könen 

bär, vilka färger kläderna har och karaktärernas egenskaper både till utseende och 

personlighet. Det är alltså inte bara i äldre litteratur för barn som de traditionella 

genusmönstren förmedlas utan även i modernt skriven barnlitteratur. Det diskuteras ständigt 

om huruvida flickor och pojkar påverkas av de bilder av manligt respektive kvinnligt de möter 

i böckerna och forskare menar att böckernas utformning med avseende på kön och genus kan 

ha avsevärd betydelse för barns uppfattning (Kåreland, 2015, s.127-128). Ser man till 

analysen av bland annat klädseln hos de många olika karaktärerna i Lasse-Majas detektivbyrå 

kan man se att de i de flesta fall fortsätter att bidra till den ideologiska dimension som kläder 

är.  

Ser man till huvudpersonerna så är dem tämligen normbrytande, däremot har i många fall 

bifigurerna och deras utstyrsel eller egenskaper fallit i skymundan. Flera forskare anser att 

flickor i förhållande till pojkar har en större benägenhet att överskrida genusnormen och 

kanske är det därför mer naturligt att Maja visar mod, än att Lasse visar rädsla. Lasse har ofta 

en mjuk framtoning och framställs inte hela tiden som tuff utan är emellanåt emotionell och 

lugn. Maja, å andra sidan, visar sig mer dominant, modig och bestämmande i böckerna som 

analyserats. Det är en önskvärd skillnad hos karaktärer i barnböcker i en strävan mot ett 

samhälle bestående av jämställdhet mellan könen.  

 



 

35 

 

Det finns också egenskaper hos protagonisterna i övrigt som inte är normbrytande, Lasse är 

teknisk och många gånger känslokall i sina uttalanden. Maja är eftertänksam och visar sig ofta 

förstående. Man kan diskutera om det är ett performativt genus som syns hos protagonisterna, 

det vill säga om de beter sig på ett föreskrivet sätt som avslöjar deras genustillhörighet. 

Exempelvis om en karaktär beskrivs som kvinnlig men beter sig som en man innebär det att 

hon följer den maskulina mallen. Kvinnokroppen skapar i sig ingen genuin kvinnlig 

personlighet, karaktären skulle likväl kunnat vara en man utan att handlingen skulle behövt 

ändras (Nikolajeva, 2017, s.196). Namnet Maja i dessa böcker hade likväl kunnat vara ett 

maskulint namn och ingenting i historierna hade behövt ändras. De analyserade böckerna 

riktar sig till både flickor och pojkar, kanske tack vare namnen som gör att båda könen kan 

känna igen sig och se en förebild i vad de läser.   

Man ser i analysen att det försöks skrivas normbrytande men att mycket glöms bort. Man kan 

önska att böckerna skulle förmedla ett mer övergripande normbrytande hos alla karaktärer 

men man har fokus på protagonisterna och glömmer på vägen bort många av de bifigurer som 

florerar i texten. Man kan inte dra några generella slutsatser av min analys om huruvida det är 

merparten av all utlånad litteratur som är normbrytande eller ej då analysen endast omfattar 

fem böcker. Med tanke på att de böcker som analyserats är de mest utlånade så ser man att det 

barn år 2017 läst mest av innehåller mycket traditionella könsmönster gällande hur man skall 

se ut och vilka egenskaper man skall besitta. Man kan även se det motsatta, normbrytande 

både män och kvinnor, det finns karaktärer som innehar egenskaper som både ses som 

maskulina och feminina men det i sig är mer avvikande än norm. 

 Avslutningsvis skulle jag vilja studera vidare hur man kan motarbeta genusmönster när nästan 

alla egenskaper föreskrivs ett visst kön. Jag tänker på hur kan man arbeta normbrytande utan 

att det då kallas för ett performativt genus. Det skulle vara intressant att i fortsatt forskning 

när det gäller genus i litteratur, göra en fördjupad analys under en mycket längre tid med ett 

större antal böcker.  
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