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Abstract 
The purpose of this essay is to study and compare how male and female are portrayed in four 

picture books from the 2010s and 1970s, with a focus on the parents. And see what weight the 

images have to create gender norms in the books. Research has shown that children are 

affected by the books' gender representation, which makes it interesting to look at whether 

gender norms are visible in today's picture books (the 2010 century) and how it looked just 

after focus had been put on gender representation in picture books (1970s). In addition, I 

believe that the parents are interesting characters to study because there have not been so 

many analysis regarding parents' gender representation. 

 

By the method of literary analysis, based on Nikolajevas Bilderbokens pusselbitar certain 

conclusions could be drawn. Among other things, in the case of the four analyzed picture 

books, it was difficult to find equality in the relationship between the parents. In addition, at 

least one parent in each picture book tended to become stereotyped because that parent was 

more in the background than the other. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra hur manligt och kvinnligt porträtteras i 

två bilderböcker från 2010-talet respektive två bilderböcker 1970-talet med fokus på 

föräldrarna. Dessutom är syftet också att se vilken vikt bilderna har för att skapa genusnormer 

i böckerna. Forskning har visat att barn blir påverkade av bilderböckernas genusframställning 

vilket gör det intressant att titta på om genusnormer är synliga i dagens bilderböcker (2010-

talet) samt hur det såg ut precis efter att ljuset hade hamnat på bilderböckernas 

genusframställning (1970-talet). Dessutom anser jag att föräldrarna är intressanta karaktärer 

att titta på eftersom det inte har utförts särskilt många undersökningar gällande föräldrars 

genusframställning.  

 

Genom metoden litterär analys med utgångspunkt i Nikolajevas Bilderbokens pusselbitar 

kunde vissa slutsatser dras. Bland annat att i de fyra analyserade bilderböckerna var det svårt 

finna jämställdhet i förhållandet mellan föräldrarna. Dessutom tenderade åtminstone en 

förälder i varje bilderbok att bli stereotyp eftersom den föräldern var mer i bakgrunden än den 

andra.  
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1. Bakgrund 
 

Jämställdhet mellan könen och möjligheten att göra sina egna livsval oavsett om personen i 

fråga är kvinna eller man är ämnen där debatten har pågått länge. Trots att Sverige idag är ett 

land som har kommit långt i jämställdhetsaspekten är debatten fortfarande mer aktuell än 

någonsin och normerna för kvinnor respektive män är långt ifrån brutna och borta. Eleverna 

som jag har träffat under mina verksamhetsförlagda utbildningsperioder är, trots att de bara är 

mellan sex till nio år, redan präglade av att kvinnor och män inte har samma möjligheter. Till 

exempel hävdar eleverna att ishockey är en sport för killar och att tjejer kan ägna sig åt att 

rita, för det är inte killar lika duktiga på. Detta fastän att skolans värdegrund framhåller 

följande: ”Skolan ska verka för jämställdhet. Skolan ska därmed gestalta och förmedla lika 

rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla människor, oberoende av könstillhörighet.” 

(Skolverket, 2018, Lgr 11).  

 

Hur långt har Sverige kommit i jämställdhetsfrågan om vissa av de yngsta redan har 

uppfattningen att de inte har lika möjligheter? Finns det något i barnens liv som går att titta 

närmare på för att få en uppfattning om hur jämställdhetsdebatten har påverkat samhället? Jag 

skulle påstå att det vore intressant att titta på böcker. Böcker är något som barnen möter 

nästan varje dag under sin skolgång och läsning utgör en stor del av undervisningen ända från 

förskolan till gymnasiet.  

 

Många böcker har kommit och gått innanför klassrumsväggarna och enligt min erfarenhet har 

inte läraren möjlighet att ha full koll på alla böcker utan litar ofta på att skolbibliotekets 

böcker eller populär barnlitteratur är bra. Men vilka värderingar förmedlar egentligen den 

barnlitteratur som förekommer i klassrummen? Hur ser genusnormerna ut och vad uttrycker 

de till eleverna om hur de ska vara, hur deras föräldrar ska vara eller hur de själva ska bete sig 

när de växer upp? 1965 startade en könsrollsdebatt i Sverige och fokuset flyttades snabbt till 

bilderböckernas värld (Toijer- Nilsson, 1985, s.100). Författarna började vid denna tid att 

tänka om i utformandet av stereotypiska karaktärer i bilderböckerna och figurer som 

mjukpappan till Alfons började dyka upp (ibid.). Således borde denna utveckling kunna ses i 

bilderböcker från 1970-talet och det borde även gå att jämföra dessa med ett par bilderböcker 
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från de senaste 10 åren för att se om utvecklingen har fortsatt eller om det har gått tillbaka. 

Denna uppsats kommer således bestå av en undersökning där skönlitterära bilderböcker från 

2010-talet kommer att analyseras ur ett genusperspektiv samt jämföras med bilderböcker från 

1970-talet. Fokus kommer framförallt att riktas mot föräldrar i barnlitteratur, de som ofta är 

bipersoner men nästan alltid är med. Texten kommer även att jämföras med bilderna för att se 

om de är symmetriska eller om manligt respektive kvinnligt endast blir tydligt i bilden eller i 

texten. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka och jämföra hur manligt och kvinnligt porträtteras i 

två bilderböcker från 2010-talet respektive två bilderböcker från 1970-talet med fokus på 

föräldrarna. Dessutom se vilken vikt bilderna har för att skapa genusnormer i böckerna. 

 

1.2 Frågeställningar 
För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts 

 Hur beskrivs och karaktäriseras föräldrarna i bilderböckerna i förhållande till 

genusperspektivet? 

 Vilka skillnader finns i de nutida böckerna jämfört med de från 1970-talet? 

 Är föräldraporträtten symmetriska eller är de endast synliga i bild eller text? 
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2. Teoretiska utgångspunkter 
 

2.1 Genus, könsroller och normer 
 

Professor Hirdman förklarar att ordet genus från börjar betyder kön, släkte, sort eller slag 

(Hirdman, 2003, s.11). Begreppet genus som vi känner det idag kom till, enligt Hirdman, 

under kvinnoforskningens början under 1970–1980-talet (Hirdman, 2003, s.12). Hirdman 

menar att det behövdes ett begrepp för att beskriva det som finns mellan strukturerna kvinnor 

och män (ibid.). Begreppet genus behövdes också för att beskriva relationen mellan 

kvinnornas position samt männens position men även för att kunna analysera hur kvinnans 

position är underordnad mannens och vilka orsaker som finns till förhållandet (ibid.).  

 

Davies hävdar likt Hirdman att det förekommer en överordning och underordning i relationen 

mellan manligt och kvinnligt (Davies, 2003, s.37). Rosenberg visar på ett vardagsexempel 

som Butler ger gällande maktordningen mellan män och kvinnor (Rosenberg, 2005, s.16). 

Exemplet är att kvinnor sitter med ihoppressade ben medan männen sitter med särade 

(Rosenberg, 2005, s.16). Att sitta med ihoppressade ben symboliserar, enligt Rosenberg som 

refererar till Butler, osynlighet medan särade betyder synlighet eftersom det är en expansiv, 

utåtgående rörelse (Rosenberg, 2005, s.16).  Davies förklarar att det kan vara svårt att 

föreställa sig att det skulle kunna vara på något annat sätt än att män är överordnade de 

underordnade kvinnorna eftersom vi är vana vid att det är på det sättet (Davies, 2003, s.37). 

Föreställningen är nämligen byggd på både kroppsliga, emotionella och intellektuella mönster 

som ses i samhället och skapar den sociala strukturen som relationen mellan könen är byggd 

på (ibid.).   

 

Begreppet könsroller var likt genusbegreppet eftersom könsroller, enligt Hirdman, stod för 

kvinnor, män och sociala processer (Hirdman, 2003, s.12). Dock hade begreppet könsroller av 

olika anledningar, förklarar Hirdman, förlorat sin förmåga att användas som analysredskap på 

1980-talet (ibid.). Den främsta kritiken mot begreppet könsroller är, menar Hirdman, att 

rollerna hela tiden knyts till könet och att begreppet således endast består av biologi och 

beteende (Hirdman, 2003, s.13). Hirdman hävdar att det blir en enkel förklaring av något som 

är betydligt mer komplicerat än endast att könet bestämmer rollen (ibid.). Begreppet genus 
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ska därav användas som ett verktyg för att ta avstånd från det förenklade ”kön = roll” samt 

tankar om människor som kön (Hirdman, 2003, s.14).  

 

Makarna Gooden som refererar till Shaw använder sig av den engelska termen ”gender roles” 

och ger förklaringen att gender roles är beteenden som samhället anser vara korrekta och 

accepterade för kvinnor respektive män (Gooden & Gooden, 2001, s.90). Könsstereotyper, 

förklarar Shaw enligt Gooden och Gooden, utgör basen för gender roles och består av 

fördomar angående bland annat fysisk förmåga, attityder samt intressen (ibid.).  

 

Elvin- Nowak och Thomsson använder sig inte av begreppet genus utan hävdar istället att 

människor ”gör kön”, att könen är socialt konstruerade och aldrig kan förklaras genom att 

endast se till biologiska faktorer, som till exempel hormoner eller gener (Elvin- Nowak & 

Thomsson, 2003, s.17). Inte heller kan kön förklaras genom att endast se på uppfostran och 

traditioner (ibid.). Kön är, enligt Elvin- Nowak, något människor varje dag skapar i olika 

situationer under hela livet (ibid.). ”I alla relationer och möten med andra människor, på våra 

arbetsplatser, i skolor och privatliv, slipas våra bekönade liv” (Elvin- Nowak & Thomsson, 

2003, s.17). Författarna förklarar även att individens identitet och personlighet byggs på den 

bekräftelse som ges genom att ha en könstillhörighet (Elvin- Nowak & Thomsson, 2003, 

s.17). Det är sedan den skapade könstillhörigheten som avgör hur vi människor visar oss för 

omvärlden, genom till exempel ordval, röstläge, utstrålning och klädval (Elvin- Nowak & 

Thomsson, 2003, s.17–18).  

 

Rosenberg hävdar att en av våra mest inflytelserika tänkare är Judith Butler som har utmanat 

människors föreställningar kring bland annat begreppen kön och genus (Rosenberg, 2005, 

s.7). Butler, enligt Rosenberg, använder sig av två begrepp som på ett mer förenklat sätt kan 

förklara hennes resonemang om kön och genus (Rosenberg, 2005, s.9). Det ena är genealogi 

vilket innebär att kön och genus inte går att spåra tillbaka till biologiska skillnader mellan 

kvinnor och män samt att det inte heller finns något ”naturligt” ursprung till detta (ibid.). Det 

andra begreppet, performativitet, innebär att ingen är man eller kvinna eller har genuset 

man/kvinna automatiskt utan, precis som Elvin- Nowak och Thomsson anser, är kön något 

som skapas (Rosenberg, 2005, s.9). Mortensen förklarar vidare att Butler anser att 

feministiska forskare ser på kön och genus på fel sätt (Mortensen, 2007, s.12). Att det ofta 
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hävdas att kön är biologiskt och genus är socialt konstruerat men enligt Butler är det omöjligt 

att skilja kön från genus (Mortensen, 2007, s.13). Kön är, enligt Mortensen som refererar till 

Butler, också något som är socialt konstruerat, en genuskonstruktion (ibid.).  

 

Elvin- Nowak och Thomsson förklarar även att de kön som vi människor skapar ingår i ett 

enormt normsystem (Elvin- Nowak & Thomsson, 2003, s.29). Norm, enligt Elvin- Nowak och 

Thomsson, är självklara antaganden och oskrivna regler som är outtalat närvarande i sociala 

sammanhang (ibid.). Normer kan också ses som fördomar eftersom Elwin- Nowak och 

Thomsson menar att normer inte alltid behöver ha någon sanning i sig (ibid.). Enligt Elvin- 

Nowak och Thomsson finns det mängder av exempel på normer som gäller kvinnor respektive 

män (ibid.). Bland annat att kvinnor skulle vara snällare och mer omhändertagande än män, 

att det är naturligt för kvinnor att ta hand om barnen och att de är mer intresserade av fred och 

natur (Elvin- Nowak, 2003, s.29–30). Män däremot är mer praktiskt lagda, mer tekniskt 

kunniga, duktigare på idrott och har svårt att göra två saker samtidigt (ibid.).  

 

Elvin- Nowak och Thomsson förklarar att normer blir självklara antaganden som fortsätter att 

leva kvar tack vare att vi människor aldrig ifrågasätter eller reflekterar över grunden till våra 

föreställningar (Elvin- Nowak & Thomsson, 2003, s.30). Som till exempel, menar Elvin- 

Nowak & Thomsson, att män på arbetet tillåts att göra en sak i taget eftersom det är antaget 

att män endast är kapabla till det (ibid.) Genom att sådana antagande inte ifrågasätts växer de 

sig istället starkare och fortsätter leva kvar (ibid.) Butler håller enligt Rosenberg med 

föregående påstående och förklarar vidare att ju fler människor som lever efter och beter sig 

som genusnormernasöl anspråkar desto starkare blir också normerna (Rosenberg, 2005, s.16).  

 

2.2 Barn och barnlitteratur i förhållande till genusnormer 
 

 
Davies framför sin uppfattning av att barn lär sig att tillägna sig manligt eller kvinnligt och 

gör det till en oförändlig del av deras identiteter (Davies, 2003, s.10). Barnen lär sig bland 

annat genom möten med vuxna vilka beteenden som är accepterade och passar för män 

respektive kvinnor och tar sedan efter dessa beteenden (Davies, 2003, s.10). Det är inte 

konstigt att barnen tar till sig och lär sig de oskrivna reglerna eftersom Davies menar, likt 
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Elvin- Nowak och Thomsson, att könstillhörigheten är en viktig del av även barnens 

identiteter (Davies, 2003, s.37).  

 

Makarna Gooden refererar till Narahara som genom sina studier har kunnat konstatera att 

stereotypa genusnormer i barnlitteratur påverkar barnens uppfattningar kring manligt och 

kvinnligt (Gooden & Gooden, 2001, s.90). Narahara, enligt Gooden och Gooden, hävdar även 

att bilderböcker påverkar hur barnen ser på sig själva samt sina föräldrar ur ett 

genusperspektiv (ibid.). På grund av den hävdade påverkansfaktorn har barnlitteratur 

möjligheten att antingen förstärka de rådande genusnormerna och överföra dessa till barnen 

eller bidra till nya perspektiv och bryta de mönster som existerar (Gooden & Gooden, 2001, 

s.90).  

 

Makarna Gooden hävdar att bilderböcker är den främsta källan för att förmedla sociala 

värderingar till barn (Gooden & Gooden, 2001, s.91). Gooden och Gooden fortsätter med stöd 

av Bender och Leone att framföra att även om bilderböcker genererar i underhållning är 

bilderböcker fortfarande ett kraftfullt verktyg för att överföra sociala genusnormer till barnen 

(ibid.). Utvecklingen av identiteten med könstillhörigheten som främsta aspekt sker, enligt 

Gooden och Gooden, sammanflätat med att barnet vill läsa sin favoritbilderbok, därav är det 

viktigt att se till vilka bilderböcker som florerar i samhället (Gooden & Gooden, 2001, s.91).  

 

Österlund håller med de tidigare författarna och refererar till Davies samt andra psykologiska 

studier som har visat ett samband mellan barns läsning av bilderböcker och konstruktionen av 

genusnormerna (Österlund, 2009, s.27). Österlund hävdar också att barn genom att läsa 

bilderböcker som har en tydlig heteronorm tolkar relationer utifrån att de ska vara 

heterosexuella, en man och en kvinna (ibid.). Dessutom förklarar Österlund att bilderböcker 

producerar och vidhåller kulturella förväntningar på, eller föreställningar om, kön (Österlund, 

2009, s.27).  

 

Nikolajeva diskuterar också kring de genusnormer som visas upp i samhället men framförallt i 

barnböckerna (Nikolajeva, 2017, s.192). Nikolajeva förklarar likt tidigare författare att i vår 

kultur är den manliga normen överordnad den kvinnliga normen (ibid.). Därav kan 

barnlitteratur ofta visa starka kvinnor som bryter mot den stereotypa kvinnan men sedan 
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tvingas tillbaka till sin rådande norm som passiv kvinna (ibid.). Nikolajeva refererar till ”en 

kvinnlig kritiker” som hävdar att de manliga karaktärerna i barnlitteraturen oftast växer, det 

sker en personlig utveckling, medan kvinnliga karaktärer krymper det vill säga att de får gå 

tillbaka till de rådande genusnormerna (Nikolajeva, 2017, s.192).  

 

Nikolajeva har även konstruerat en tabell som stämmer överens med tidigare författares 

beskrivningar av kvinnligt respektive manligt. Nikolajeva förklarar att tabellen är ett redskap 

för att se om karaktärerna i litteraturen visar ett så kallat performativt genus, ett 

könsstereotypt genus (Nikolajeva, 2017, s.193). Tabellen kommer att användas i min analys 

för att kunna se egenskaper och genusmönster i bilderböckerna. 

 

Tabell 1: Nikolajevas (2017) schema för manliga och kvinnliga egenskaper.  

Män/pojkar  Kvinnor/flickor 

Starka Vackra 

Våldsamma Aggressionshämmade 

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 

Tabell hämtad från Nikolajeva (2017, s.193).  
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2.3 Bilderboken som medium 
 

Enligt Rhedin kan det vara svårt att kategorisera vad en bilderbok är (Rhedin, 2001, s.12). 

Dels på grund av att det inte finns några rådande kriterier för vad som ska gälla för en 

bilderbok men också för att det finns ett brett spektrum av bilderböcker som är olika till både 

form och innehåll (Rhedin, 2001, s.12). Utgångspunkten är dock, förutom att det bör vara en 

bok som innehåller bilder, att bilderboken är ett estetiskt verk som likt konsten vill förmedla 

något från verkligheten (Rhedin, 2001, s.12–13). Dels för att beskriva och berätta om något i 

rådande tidsaspekt, som till exempel hur samhället ser ut just nu, men också för att 

levandegöra, gestalta och underhålla (Rhedin, 2001, s.12–13). Rhedin menar att bilderboken 

under de senaste 30 åren har utvecklat en mer mångsidig och komplex relation till 

verkligheten men också inbördes, där relationen mellan text och bild har blivit mer kraftfull 

(Rhedin, 2001, s.13).  

 

Nikolajeva menar likt Rhedin att bilderboken är och ska ses som ett konstverk där relationen 

mellan text och bild är av yttersta vikt (Nikolajeva, 2000, s.11). Nikolajeva hävdar att 

bilderboken, genom sitt sätt att förmedla information till läsaren, skiljer sig till stor del från en 

roman och bör istället liknas mer med teater eller film (ibid.). Teater och film är nämligen 

också två medier som använder sig av dubbla uttrycks- eller kommunikationsformer (ibid.). 

Bilderboken, filmen och teatern använder sig alla av både den verbala 

kommunikationsformen men också den visuella kommunikationsformen (ibid.). Den som 

mottager informationen måste själv sätta ihop de olika budskapen som det visuella samt 

verbala förmedlar för att på så vis kunna delge sig hela historian (ibid.). Till skillnad från film 

och teater tar inte bilderboken förgivet att det ska ske ett muntligt framförande trots att 

bilderböcker väldigt ofta läses högt (ibid.). Istället för en skådespelare i teater eller film blir 

istället uppläsaren även den en mottagare av bilderbokens innehåll (Nikolajeva, 2000, s.11).  

 

Nikolajeva menar dock att bilderboksförfattare ofta är medvetna om sin dubbla publik och tar 

hänsyn till att bilderböckers uppläsare oftast är vuxna (Nikolajeva, 2000, s.11). Rhedin menar 

däremot det motsatta, att moderna bilderböcker snarare provocerar vuxna läsare än tar hänsyn 

till dem (Rhedin, 2001, s.13). Ämnesinnehåll som alkoholism, avsaknaden av lyckliga slut 

samt existentiella frågor upprör de vuxna läsarna eftersom de anser att det är olämpliga 
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böcker för barn (Rhedin, 2001, s.12–13). Traditionella bilderböcker som oftast består av 

underhållande berättelser och mycket illustrationer menar Rhedin anses av vuxna som mer 

lämpliga för barn (Rhedin, 2001, s.13). Bilderböcker som utnyttjar mediets kreativa bilder och 

underhållande berättelser för att försöka påverka barnens omvärldsbild kan enligt Rhedin ses 

som pedagogiska bilderböcker (ibid.). Det finns också rent kunskapsfokuserade bilderböcker 

som Rhedin menar är didaktiska bilderböcker (ibid.). Oavsett avsikt är bilderböckerna ett 

tacksamt medium att använda när man vill, som Rhedin uttrycker det, koppla ett innehåll till 

leken och fantasin samt göra det lustfyllt (Rhedin, 2001, s.13). 

 

 Enligt Nikolajeva kan bilderbokens samverkan mellan text och bild yttra sig på oändligt 

många olika sätt (Nikolajeva, 2000, s.13). Den visuella kommunikationsformen kan i 

bilderböcker ha luckor som den verbala kommunikationsformen fyller ut och vice versa 

(Nikolajeva, 2000, s.13). Dock kan vissa luckor, enligt Nikolajeva, lämnas kvar för att 

mottagaren själv ska få fylla i dessa luckor med hjälp av fantasin eller egna erfarenheter 

(Nikolajeva, 2000, s.13). 

 

På grund av de åtskilliga samverkansmöjligheterna mellan text och bild har det varit 

problematiskt, förklarar Nikolajeva, att kategorisera bilderböckerna utifrån likheter och 

skillnader i bild och text samspelet (Nikolajeva, 2000, s.16). Rhedin har försökt dela in 

bilderböckerna i tre kategorier: den episka eller illustrerade bilderboken, den expanderande 

bilderboken samt den genuina bilderboken (Rhedin, 2001, s.77–79). Dock har Nikolajeva 

granskat Rhedins indelningar och ifrågasätter dessa med anledning av att den expanderande 

och genuina bilderbokskategorin är för svåra att skilja åt (Nikolajeva, 2000, s.16). Nikolajeva 

anser att kriterierna för de olika kategorierna är för vaga och att litteraturstudenter som 

försöker använda Rhedins kategorier som analysverktyg endast kommer fram till att 

bilderböckerna tillhör alla tre kategorier samtidigt, vilket Nikolajeva förklarar inte fungerar 

(Nikolajeva, 2000, s.16–17). Rhedin håller med Nikolajeva eftersom hon själv förklarar att 

bilderböcker kan ha drag från alla kategorierna (Rhedin, 2001, s.73). Rhedin beskriver också 

att hon är medveten om att samverkansmöjligheterna mellan text och bild har blivit för många 

och att hennes indelningar inte är tillräckligt utförliga utan att det behövs fler kategorier för att 

täcka mesta möjliga av bilderböckernas oändliga former (Rhedin, 2001, s.215).  
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Nikolajeva har därav gjort ett försök till en utförligare kategorisering av bilderböcker 

(Nikolajeva, 2000, s.22). Baserat på andra forskares kategorier har Nikolajeva kommit fram 

till fem olika indelningar för hur illustrationer och texter i bilderböcker kan interagera med 

varandra (ibid.). Vid en analys av bild och text som samspelar är det viktigt att vara medveten 

om de olika kategorierna eftersom de resulterar i olika tolkningar och förståelser av den 

analys som genomförs (Nikolajeva, 2000, s.21–22). Den första av de fem kategorierna är 

symmetriska bilderböcker som innebär att illustrationerna samt texten berättar samma historia 

och därmed skapar en övertydlighet av innehållet (Nikolajeva, 2000, s.22). Den andra är 

kompletterande bilderböcker som innebär, som namnet talar för, kompletterar varandra (ibid.). 

Expanderande eller förstärkande bilderbok är den tredje kategorin som innebär att innehållet 

inte går att förstå om bilden försvinner eller vice versa (ibid.). Likt den tredje kategorin 

betyder den fjärde, kontrapunktisk bilderbok, också att det visuella och verbala inte klarar sig 

utan varandra. Dessutom motsätter de sig varandra till viss del genom att de kan visa på olika 

synvinklar av en historia (Nikolajeva, 2000, s.27–28).  Den sista indelningen kallas motstridig 

eller ambivalent bilderbok och innebär att kontrapunkten blir en konflikt mellan det visuella 

och verbala som skapar en otydlighet i förståelsen av innehållet (Nikolajeva, 2000, s.22). 

Kategorierna samt begreppen kommer inte att skrivas ut i analysen utan finns med som en 

bakgrund och grundförståelse för att genomföra en litterär analys. Vid genomförandet har det 

varit av värde för mig att ha förståelse för vilken typ av bilderbok som studeras på grund av 

de olika tolkningar som genrerna kan ge upphov till. Framförallt när en av huvudfrågorna med 

arbetet är om stereotyper kan ses framförallt i bilden eller texten, är det viktigt att veta hur 

text samt bild integrerar med varandra i analyserad bilderbok.  

 

3. Tidigare forskning om föräldrar i bilderböcker 
 

Toijer- Nilsson beskriver hur könsrollsdebatten under 1960-talet hade blossat upp i Sverige 

och hur den redan från start blev inriktad på barnlitteratur och däribland bilderböcker (Toijer- 

Nilsson, 1985, s.100). Toijer- Nilsson anser att det var genom en diskussion som Kerstin 

Thorvall startade 1965 som gjorde att fokuset riktades mot bilderböcker och frågan om hur 
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könen framställs där blev aktuell (ibid.). Enligt Toijer- Nilsson klagade Thorvall över hur 

kvinnorna och mammaidealet framställdes i bilderböcker, att bilderböckerna endast 

exponerade en ideal hemmamamma vars största uppgift var att sörja för man, barn och hushåll 

(ibid.). Vid den här tiden var, förklarar Toijer- Nilsson, det många kvinnor som hade kommit 

in i yrkeslivet och de kunde inte identifiera sig med mammorna i bilderböckerna (Toijer- 

Nilsson, 1985, s.100). Kåreland menar att på 1960-talet blev det viktigt med positiva 

förebilder i barnlitteraturen och att svenska författare därmed ville lämna den föråldrade 

bilden av fäderna som modiga och starka och mödrarna som blida och rara (Kåreland, 2001, 

s.104).  

 

Vidare, beskriver Toijer- Nilsson, att innan 1965 hade modersgestalter tagit stor plats i 

bilderböckerna och idealet var en hemcentrad mor som var familjens trygga och stabila hamn 

(Toijer- Nilsson, 1985, s.108). Toijer- Nilsson hävdar att denna idealbild av modern alltid har 

varit ett omtyckt inslag bilderböckerna och fortfarande (1985) är det (ibid.). Fäderna var 

däremot innan 1965 knappt med i berättelserna enligt Toijer- Nilsson som ger flertalet 

exempel där papporna antingen endast är med ytterst lite eller inte nämns i bilderböckerna alls 

(ibid.). Dock ändrades faderns roll i bilderböckerna efter den så kallade startpunkten 1965. 

Bland annat började vissa författare pika fäderna samt manssamhället i sina bilderböcker och 

dessutom började andra fadersgestalter, som till exempel Alfons Åbergs pappa, att skildras 

(Toijer- Nilsson, 1985, s.108).  

 

I Berättelser för fria barn (1978) beskriver Toijer- Nilsson fadersgestaltens utveckling 

ytterligare. Enligt Toijer- Nilsson finns det ett tydligt tema som barnboksförfattarna förhåller 

sig till gällande fadersgestalterna (Toijer- Nilsson, 1978, s.105). Temat är en faders 

underliggande strävan efter att komma närmare sina barn samt rädslan för att bli bortglömd 

eller utanför (ibid.). Toijer- Nilsson förklarar vidare att barnboksförfattarna ville skapa nya 

bilder av fäderna som omhändertagande och genom det väcka intresse hos fäderna att vårda 

sina barn (Toijer- Nilsson, 1978, s. 106). Som tidigare nämnt är Alfons Åbergs pappa ett bra 

exempel på en ny förebild. Toijer- Nilsson beskriver hur författaren Gunilla Bergström har 

förklarat att hon medvetet skapade Alfons Åbergs pappa för att visa att barnavård och 

omhändertagande av hushåll inte endast är mammans ansvarsområde (Toijer- Nilsson, 1978, 

s.108). Bergström, enligt Toijer- Nilsson, ville också visa de barn som endast har en pappa 
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och ingen närvarande mamma, som Alfons Åberg, att det inte är en unik situation utan att det 

kan vara på det viset också precis som det omvända (Toijer- Nilsson, 1978, s.108).  

 

Österlund ger också sin bild av hur dagens pappor framställs i bilderböcker. Österlund menar 

att det är intressant att studera just fäder i bilderböcker eftersom handlingen ofta utspelar sig i 

hemmet och hur fäderna integreras i hemmiljön blir således något centralt (Österlund, 2009, 

s.22). Enligt Österlund är det vanligt förekommande att fäder i bilderböcker ska upprätthålla 

en hegemonisk manlighet samt att underordnade maskuliniteter också är ett vanligt 

förekommande tema (ibid.). Enligt Österlund finns det inte längre någon genusnorm för 

männen i bilderböckerna utan bilden av manlighet är mångfaldig (ibid.). Österlund refererar 

även till Fransson som hävdar att ända sedan Alfons Åbergs pappa tog plats i 

bilderboksvärlden har papporna i bilderböckerna förändrats (Österlund, 2009, s.22–23). 

Fransson, enligt Österlund, beskriver även att den traditionella mannen som spenderade 

mestadels av tiden på arbetet och inte deltog i hushålls- samt barnsysslorna är utbytt mot en 

pappa som gör det motsatta, som visar en mjukare maskulinitet (Österlund, 2009, s.22–23). 

Den mjukare maskuliniteten kan dels ses i fädernas kläder men även i deras handlingar 

(Österlund, 2009, s.23).  

 

Österlund har själv analyserat två bilderböcker där den ena, Klara hela dagen, skildrar en 

pappas motvilliga övergång från en traditionell stereotyp far till lekande en hemmapappa 

(Österlund, 2009, s.23). Österlund förklarar att vissa bilderböcker kan utgöras av en stor del 

av vuxenmoral där lektioner om hur en ideal förälder ska agera lärs ut genom ett direkt tilltal 

till den vuxna publiken (ibid.). Dock, förklarar Österlund, är det viktigt att vara medveten om 

att dessa böcker ofta intar ett barnperspektiv och att lektionerna lärs ut på bekostnad av de 

vuxna med ofta satiriska inslag (Österlund, 2009, s.24). Kåreland hävdar liksom Österlund att 

ett vanligt tema i barnböcker är konflikter mellan vuxna och barn och att barnböckerna ofta 

intar ett barnperspektiv som framställer föräldrarna som oförstående och även avvisande 

(Kåreland, 2005, s.32). I bilderböcker, förklarar Kåreland, kan man på bilderna se föräldrar 

som symboliskt står med ryggen emot sitt barn eller är för upptagna med sitt för att kunna se 

till barnets behov (Kåreland, 2005, s.34). I en analys som Kåreland har utfört av böckerna om 

Benny och böckerna om Malla framkom det relevanta slutsatser kring relationen mellan barn 

och vuxna i bilderböcker (Kåreland, 2005, s.41–48). Bland annat kan Kåreland se att 



 

13 

 

mormodern i Malla-böckerna är betydligt mer deltagande i boken än vad mamman i Benny-

böckerna är och drar därav slutsatsen att mormodern är viktigare för Malla än vad mamman är 

för Benny (Kåreland, 2005, s.47). Dock hävdar Kåreland att både mormodern och mamman är 

stereotypiskt kvinnliga på så vis att mamman är en pedant som nästan enbart ägnar sig åt att 

städa och ta hand om hushållet medan mormodern är en ömsint och överbeskyddande kvinna 

(Kåreland, 2005, s.47). 

 

I den andra boken Rita ensam hemma beskriver Österlund att pappan skiljer sig från den 

traditionella papparollen genom att han är omhändertagande och trygg (Österlund, 2009, 

s.28). Kläderna är inte heller typiskt maskulina enligt Österlund och helskägget han har är en 

symbol från 1970-talet och symboliserar en ”mjukpappa” (Österlund, 2009, s.28).   

 

Makarna Gooden har utfört en kvantitativ studie där de har analyserat 83 bilderböcker från 

årtalen 1995–1999. Intresset för studien grundar sig i att Gooden och Gooden var medvetna 

om möjligheten som bilderböcker har att förmedla värderingar till barnen (Gooden & Gooden, 

2001, s.89). Dessutom har värderingarna bestått av att visa traditionella könsroller som fadern 

som den arbetande, försörjande och starke mannen och kvinnan endast som en tunn och banal 

karaktär (Gooden & Gooden, 2001, s.89–90). Makarna Gooden visar även på tidigare studier 

som visar att män i bilderböcker porträtteras som aktiva ledare medan kvinnor som passiva 

följare (Gooden & Gooden, 2001, s.92). Allt eftersom samhället har utvecklats, sexismen 

kommit upp till ytan och jämställdheten har blivit allt viktigare anser Gooden och Gooden att 

bilderböckerna bör ha utvecklats i samma riktning (ibid.). Dock har tidigare studier av 

bilderböcker visat att det inte är fallet (ibid.). Forskarna hänvisar till en studie gjord av Crabb 

och Bielwaski som bland annat visade att kvinnor fortfarande var dominerande gällande 

utförandet av hushållssysslor i bilderböcker (ibid.). Dessutom visade en studie utförd av 

Weiller och Higgs, enligt Gooden och Gooden, att kvinnor som hade en central roll i en 

bilderbok kunde bryta mot de traditionella genusnormerna men när kvinnan var en biroll 

återgick hon till den traditionella rollen som till exempel passiv mor eller maka (Gooden & 

Gooden, 2001, s.92).  

 

I makarna Goodens egen studie visade det sig att det har skett en utveckling i den stereotypa 

kontexten men fortfarande fanns det bestående brister i genusnormsframställandet (Gooden 
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och Gooden, 2001, s.96). Till exempel visade studien, trots att det fanns några utstickare där 

kvinnan fokuserade på karriären, fortfarande mestadels traditionella kvinnoroller (Gooden & 

Gooden, 2001, s.95). Makarna Gooden kunde också se att papporna i bilderböckerna aldrig 

tog hand om hushållet och sällan var de som tog hand om barnen (Gooden & Gooden, 2001, 

s.95) 

 

 Makarna Goodens resultat liknar det som Andersons och Hamilton kommit fram till genom 

sin studie. Anderson och Hamilton hade tidigare uppmärksammat det resultat som andra 

studier hade visat, att barnböcker som hade blivit hyllade för att vara icke sexistiska 

fortfarande porträtterade männen på det traditionella viset (Anderson & Hamilton, 2005, 

s.145). Fäderna var sällan omhändertagande, varken om barn eller hushåll utan den delen i 

bilderböckerna hörde fortfarande till kvinnornas roll (ibid.). Anderson och Hamilton hävdar 

att det påminner om gamla genusmönster i bilderböckerna som innebar att män hade karriärer 

medan kvinnorna endast var fruar och mödrar (Anderson & Hamilton, 2005, s.146).  

 

I deras egen studie studerades 200 bilderböcker utifrån hur föräldrarna agerade 

omhändertagande fysiskt, visade känslor och vilken av föräldrarna som omnämndes eller 

deltog mest i relation till barnen (Anderson & Hamilton, 2005, s.146). Resultatet blev i alla tre 

kategorier att mamman var överpresterande (ibid.). Mamman var den omhändertagande som 

kramade och tröstade barnen. Hon var också den som visade mest känslor i form av både 

lycka, ilska och ledsamhet. Dessutom nämnde barnen i de studerade bilderböckerna mamman 

dubbelt så många gånger som papporna nämndes (Anderson & Hamilton, 2005, s.147–148). 

Resultatet visar en obalans mellan karaktären mamman och pappa där stereotyperna 

fortfarande är aktuella bara mer kamouflerade i de analyserade bilderböckerna (Anderson & 

Hamilton, 2005, s.149). 

4. Metodologisk ansats och val av metod 

4.1 Kvalitativ litterär analys 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur föräldrar porträtteras i fyra olika bilderböcker. För 

att undersöka det samt se om bilderna synliggör genusnormer genomförs en kvalitativ, litterär 
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analys av både bild och text. Det innebär en analys som kan gå på djupet i undersökningen av 

karaktärernas framställning. 

 

Analysen har sin utgångspunkt i Maria Nikolajevas Bilderbokens pusselbitar och jag har även 

utformat analysfrågor (se bilaga 1) med inspiration utifrån Nikolajevas analysfrågor. Frågorna 

är dock utvalda och anpassade efter mitt syfte. Den första frågan, ”Vilka vuxna finns i boken 

och vilken roll har de? (Mamma, pappa, bonusmamma/pappa mm.)”, har syftet att enkelt 

kartlägga vilka vuxna som finns eftersom det inte alltid är endast en mamma och pappa med i 

boken utan det kan vara flertalet familjer med olika roller. Frågan, ”Hur viktiga är föräldrarna 

för bokens handling?” används för att avgöra om föräldrarna endast är biroller eller om de har 

en större roll. Det är något som tidigare forskning har visat kan vara en faktor för hur 

stereotypa föräldraporträtten är och även Nikolajeva ger som förslag att studera om 

bipersonerna är stereotypa (Nikolajeva, 2000, s.173).  

 

Frågorna ”Hur framställs föräldrarna genom texten? (Tal, beskrivning av föräldrarna)” och 

”Hur framställs föräldrarna genom bilden och hur är de positionerade på bilderna? (Utseende, 

kläder, ansiktsuttryck, kroppsspråk, i förgrunden, bakgrunden)” används dels för att kunna 

göra en karaktärsanalys av föräldrarna men också för att etablera om det är i texten eller 

bilden som de eventuella stereotyperna blir synliga. ”Hade läsaren upplevt föräldrarna på 

samma sätt utan texten eller utan bilden?” är också en fråga som ställs för att se om det är 

texten eller bilden som framförallt beskriver personerna.  

 

”Vilka handlingar utför föräldrarna?” och ”Hur interagerar föräldrarna med barnen?” ger svar 

som kan jämföras mellan de olika böckerna. Eftersom alla böcker har porträtterade familjer 

går det att se om handlingarna är liknande mellan föräldrarna i de olika böckerna samt hur 

deras relation till barnen är. Det säger även en del om deras karaktärer och om hur stereotypa 

de är eller inte är.  Frågan ”I vilken miljö befinner sig föräldrarna?” är också för att den är en 

bit som enligt Nikolajeva är viktig för helheten (Nikolajeva, 2000, s.136) . Är till exempel 

mamman alltid porträtterad i köket medan pappan är ute i garaget till exempel.  

 

Frågan som lyder ” Går det att byta kön på föräldrarna utan att deras handlingar eller bokens 

handling förändras avsevärt?” används för att på ett konkret sätt kunna avgöra om karaktären 
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lever upp till ett performativt genus eller inte. Den frågan är dessutom enligt Nikolajeva 

särskilt viktig när det gäller litterära analyser ur ett genusperspektiv (Nikolajeva, 2000, s.167). 

Genom att titta på karaktärer i bilderböckerna ur ett perspektiv där könet går eller inte går att 

byta ut och vad det skulle ha för konsekvenser blir bilden av stereotyperna genast klarare 

(Nikolajeva, 2000, s.166). Det är även intressant att se hur relationerna till andra karaktärer 

präglas av vilka kön de har, om relationen förändras om könet byts ut. Nikolajeva ger som 

exempel att se till relationen mellan mor och dotter, far och son och testa byta ut könet hos 

någon av dessa för att se om relationen förändras (Nikolajeva, 2000, s.167–168). Att använda 

sig av tankeövningar som de ovanstående bidrar till en tydligare bild av vilka karaktärer som 

visar ett performativt genus och vilka som bryter mot genusnormen (Nikolajeva, 2000, s.170). 

Dock påpekar Nikolajeva att vid analys av karaktärer ur ett genusperspektiv och framförallt 

när de är bipersoner som ska analyseras är det viktigt att reflektera över om författarna har 

gjort ett rollbyte på bipersonerna (Nikolajeva, 2000, s. 173). Nikolajeva ger som exempel att 

en mamma som är bilmekaniker och en pappa som är en velourpappa också är en stereotyp 

eftersom det är ett så kallat enkelt rollbyte (Nikolajeva, 2000, s.173) 

 

Vid genomförandet av den litterära analysen har jag även utgått från den hermeneutiska 

cirkeln. Nikolajeva förklarar att hermeneutik är läran om hur vi tolkar olika kommunikativa 

meddelanden och att läsa en bilderbok kan liknas med en hermeneutisk cirkel (Nikolajeva, 

2000, s.12–13). Det innebär att jag som läsare pendlar mellan att läsa texten, det verbala som 

skrivs ut, samt titta på bilderna och tolka in det visuella som de förmedlar. Nikolajeva 

förklarar att denna pendling mellan bild och text samt varje omläsning av orden och bilderna 

skapar en större och djupare förståelse vilket gör att analysen och tolkningarna som görs blir 

mer adekvata och fullständiga (Nikolajeva, 2000, s.13). Det är därav av vikt för min analys 

som har som avsikt att gå på djupet och göra relevanta tolkningar. 

Bryman förklarar att hermeneutik är ett synsätt som används för tolkning och förståelse av 

texter (Bryman, 2011, s.507). Forskaren som analyserar en text med ett hermeneutiskt synsätt 

har som syfte att se till den sociala och historiska kontext som ligger till grund för 

produktionen av texten (Bryman, 2011, s.507). Det vill säga att forskaren vill få reda på 

textens mening och förstå texten utifrån det perspektiv som författaren har haft (Bryman, 

2011, s.507). Det är väsentligt för min litterära analys att se till de sociala och historiska 
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kontexterna eftersom studien befinner sig på två olika nivåer. En nivå där bilderböckerna 

analyseras men också en nivå där analysen ses utifrån det samhälle och årtal som bilderboken 

kom ifrån. Till exempel att vara medveten om hur en vanlig familj såg ut på 1970-talet, vilken 

avsikt författaren har haft och vad som har präglat denne.  

 

4.2 Värdering av metod 
 

 

Att använda sig av en litterär analys av text och bild som utgår från Nikolajevas (2000) 

analysverktyg resulterar i en djupare och mer ingående beskrivning av hur föräldrarnas 

könsroller porträtteras i fyra bilderböcker. Analysen kräver mer tid än en ”ytligare” analys 

vilket innebär att den endast täcker ett antal böcker men på ett, som tidigare nämnt, djupare 

plan. Det finns plats till att jämföra analysens resultat med tidigare forskning om genus i 

barnlitteratur. Resultaten i sig är fortfarande beroende av, i det här fallet, mina tolkningar, 

vilket i sin tur påverkar således undersökningens validitet som reliabilitet. 

 

Dovemark beskriver att när det gäller framförallt etnografi men även andra kvalitativa studier 

som till exempel litterär analys finns det olika perspektiv på validitet som forskaren bör ta 

hänsyn till (Dovemark, 2007, s.150). Genom att vara medveten om dessa olika perspektiv och 

använda sig av Dovemarks frågor samt direktiv kan validiteten i en kvalitativ studie stärkas 

(Dovemark, 2007, s.150–151). Till exempel kan studiens trovärdighet diskuteras med andra 

för att på så vis få värdefulla synpunkter och andra perspektiv på resultaten (Dovemark, 2007, 

s.151). Kihlström talar också för att öka validiteten på en kvalitativ studie genom att låta till 

exempel en handledare från universitetet granska undersökningen och ge förbättringsförslag 

(Kihlström, 2007, s.231).  Det gäller även att forskaren, enligt Dovemark, påminner sig om 

vilka som är forskarens egna grundantaganden och hur de påverkar analysen (Dovemark, 

2007, s.150). Forskaren måste vara kritisk och inte utgå från sin egen världsbild utan 

teoretiskt reflektera över hur tolkningarna förhåller sig till annan forskning (Dovemark, 2007, 

s.150–151).  

 

Det är av intresse att jämföra kvalitativ litterär analys med den till naturen mer kvantitativa 

innehållsanalysen som således innebär att kvantifiera ett visst innehåll och visa på 
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förekomster istället för att fördjupa sig i innehållet. Denscombe menar att innehållsanalys är 

en bra och reliabel metod eftersom den kan upprepas av andra forskare på grund av att 

metodens tillvägagångssätt är simpelt samt konkret (Denscombe, 2012, s. 308). Dessutom 

skulle det för min del inneburit ett större empiri och således en större konklusion. Därav 

skulle inte resultaten kunna ifrågasättas på samma vis som vid en kvalitativ litteraturanalys. 

En undersökning som är replicerbar har enligt Karlsson högre reliabilitet eftersom begreppen 

är starkt ihopkopplade (Karlsson, 2007, s.251). Det som också är en fördel med att använda 

sig av innehållsanalys är att undersökningen kan röra sig över ett större antal böcker, dock på 

en mer ytlig nivå än vid den litterära analysen. Dock är det viktigt att inte generalisera trots 

den större mängden böcker. Björkdahl Ordell förklarar nämligen att för att få uttala sig om 

generella slutsatser krävs ett slumpvis urval av alla, i det här fallet, bilderböcker i Sverige och 

detta är svårt att genomföra med tanke tidskrävandet (Björkdahl Ordell, 2007, s.86–87).  

 

Förutom att det blir en ytlig analys ur syftessynpunkt förklarar även Denscombe ett antal 

andra nackdelar med innehållsanalysen (Denscombe, 2012, s.308–309). Bland annat hävdar 

Denscombe att innehållsanalysen ofta resulterar i att saker lyfts ur sitt sammanhang och därav 

kan förlora en del av sin betydelse (Denscombe, 2012, s.308–309). Den som genomför en 

litterär analys är mycket noga med att se till kontexten, som till exempel vilket syfte 

författaren har med texten, om den har ett förhållande till en annan text eller om den har några 

underförstådda meningar (Nikolajeva, 2004, s.34). Innehållsanalysen har till skillnad från 

litteraturanalysen inte möjlighet att alls visa sådana aspekter av texten utan visar endast på 

förekomster medan kontexten saknas (Denscombe, 2012, s.308–309). Denscombe beskriver 

således metoden som ytterst primitiv och att den endast ska användas på texter som saknar 

komplexitet (Denscombe, 2012, s.309). Som tidigare nämnt i ovanstående text beskriver 

Nikolajeva bilderböcker som ytterst komplexa (Nikolajeva, 2000, s.7) och därav anser jag att 

kvalitativ litterär analys är en bättre metod att använda för att uppnå syftet med 

undersökningen.  

4.3 Urval och presentation av material 

 
Tilly som trodde att (2014) av Eva Staaf och Emma Adbåge handlar om flickan Tilly som 

tillsammans med hennes kompis Tage funderar över hur andra människor har det. I 

bilderboken får man följa med Tilly hem till sina kompisar och deras familjer där det visar sig 
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att hennes kompisar har väldigt olika hemförhållanden. Det är sedan något som Tilly 

diskuterar och berättar om för Tage. Bilderboken finns med på de topp 100 mest utlånade 

bilderböckerna från 2017 (Göteborgs stadsbibliotek, 2017) och på grund av att boken gestaltar 

flertalet föräldrar anser jag att boken är relevant för min undersökning.  

 

Ska vi va? (2013) av Pija Lindenbaum är också en bilderbok som förekommer bland de topp 

100 mest utlånade från 2017 (Göteborgs stadsbibliotek, 2017). Bilderboken handlar om Flisan 

som inte vill leka med en annan flicka som heter Berit. Till skillnad från Tilly som trodde att 

är det endast Flisans mamma och låtsaspappa Göran som förekommer i boken. Dock är 

föräldrarna, trots att de är bipersoner, delaktiga och kunde ge upphov till ett bra 

analysmaterial i denna undersökning. Det är även fördelaktigt, anser jag, att titta på en 

bilderbok som är mer traditionell och endast visar på en familj med två vuxna i kontrast till 

Tilly som trodde att.  

 

Den gamla bilen (1973) av Hans Peterson och Monica & Göran Schultz från 1973 kom jag i 

kontakt med via Bilderboksretro 70-tal (Bjärbo & Hellsing, 2012) som ger en övergripande 

bild av bilderböcker från 1970-talet. Bilderboken handlar om en familj och deras bil och det 

finns ingen enskild huvudperson eller berättare. Berättaren är nämligen en allvetande och 

berättelsen blir således att kretsa kring hela familjen och dess bil. Därav ansåg jag det 

intressant att titta på denna bok som visade en hel familj med två föräldrar för att dels se hur 

föräldrarna karaktäriserades men också hur familjekonstellationen visades samt inbördes 

relationer.  

 

Genom Bilderboksretro 70-tal (Bjärbo & Hellsing, 2012) hittade jag även böckerna om Lasse 

för att genom den kunna hitta bilderboken Lasses pappa är dum (1974) av Anna Carin 

Eurelius och Monika Lind från 1974. Bara titeln fångade mitt intresse eftersom den ger 

förväntningar på att Lasse och relationen till pappan är temat med boken. Bilderboken handlar 

således om just det. Lasses pappa har bråkat med chefen på arbetet och när han kommer hem 

är han väldigt arg. Han tar ut det på sin familj och framförallt på Lasse som också blir 

upprörd. Sedan får man som läsare följa Lasses pappas funderingar på hur han ska förklara 

och berätta om varför han blev arg för Lasse. Boken avslutas med sensmoralen att även om 

maten blev senare än vanligt är det okej för att familjen hade viktiga saker att tala om.  
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5. Resultat och analys 

 
Genom analysfrågorna som presenterats i avsnittet metod och även går att se i bilagorna har 

en analys genomförts. Vid analysen har jag även, som tidigare nämnt, haft synsättet 

hermeneutik vilket har inneburit att jag först tittat på helheten av boken, vad handlar den om, 

vad vill den framföra etc. för att sedan titta på delarna som i mitt fall blivit analysfrågorna. 

Efter jag har besvarat dessa har jag fått en ny eller bredare förståelse för helheten. Dessutom 

har jag haft stor användning av, som nämnts tidigare, de tekniska begrepp samt kunskap om 

genrer som presenterades under avsnittet ”Bilderboken som medium” där jag refererar till 

framförallt Nikolajeva. Resultatet, som presenterats här nedan, är en sammanställning av de 

tolkningar som har utvunnits genom den hermeneutiska cirkeln, analysfrågorna och även 

kunskap om genrer samt begrepp från Nikolajeva.  

 

I Tilly som trodde att (2014) av Eva Staaf och Emma Adbåge förekommer sju olika familjer. 

Familjerna som visas ska vara mycket olika för att visa läsaren att alla inte har samma 

förutsättningar utan att det kan se olika ut i olika familjer. I fyra av sju familjer är det dock 

endast mammorna som visas genom text och bild. Papporna till dessa fyra barn nämns inte 

överhuvudtaget. I de tre andra familjerna har två av barnen frånvarande pappor som inte heller 

syns på bilderna. Gällande en av dessa barn förklaras det att hon inte har någon mamma och 

att pappan aldrig är hemma vilket gör att det är farmodern som framförallt tar hand om 

flickan. Gällande det andra barnet nämns inte mamman utan det förklaras endast att pappan, 

som aldrig syns på bild, är dålig på att städa och ta hand om hushållet. I den tredje familjen 

gestaltas många personer som är knutna till familjen men det framgår inte vem som är 

mamma eller pappa eller vilken relation personerna har till varandra. Det som dock går att se 

genom bilden av den tredje familjen är vilka handlingar kvinnorna respektive männen utför. 

Det finns fyra män gestaltade på bilden och av dessa fyra män går en av dem ut med hunden, 

en dricker kaffe, en dricker öl och en står och tittar på en kvinna som tröstar en bebis. 

Gällande kvinnorna däremot lagar en mat, två tar hand om barn, en talar i telefon och den 

sista får sitta och äta ett äpple för hon är gravid.  

 

Gällande de fyra olika mammorna som finns representerade i både bild och text gestaltas två 

av dessa som något oansvariga. En av mammorna låter till exempel hennes dotter och Tilly 
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stöka ner hela lägenheten medan hon lättsamt tittar på. Mamman har kort, rött hår, stora 

örhängen och rött läppstift. Den andra mamman står under fläkten och röker med stringtrosor 

som sticker upp över byxkanten samtidigt som kylskåpet ekar tomt. Dessutom får dottern och 

Tilly gå ensamma till affären för att köpa mjölk, något som Tilly tycker är ovanligt medan 

hennes kompis inte tycker det är något konstigt.  

 

           Mimmi säger att de kan gå och köpa mjölk. 

           Får du köpa mjölk själv? Frågar Tilly.  

          Jag köper mjölk jättebra, säger Mimmi. Kom! 

          Tilly följer med till kiosken utanför. 

          Och Tilly som trodde att det inte gick! (Staaf & Adbåge, 2014, s.18). 

 

Trots att bilden av Tillys kompis hemmiljö inte ser särskilt bra ut ur en vuxens ögon och 

mamman tycks oansvarig som inte handlar och röker framför sitt barn beskrivs ändå Tillys 

vistelse hos kompisen som trevlig. När Tilly berättar för Tage om den mögliga osten som låg i 

kompisens kylskåp poängterar hon att det var en fin ost och ingenting annat. Samma sak 

gäller i regel alla Tillys vistelser. Oavsett hur verkligheten faktiskt ser ut lyckas Tilly berätta 

om det positiva för Tage. Till exempel när Tilly besöker kompisens Peppe vars frånvarande 

pappa inte handlar eller städar och Tilly får använda en strumpa efter toabesöket eftersom 

pappan inte har köpt något toapapper. När Tilly berättar för Tage förklarar hon att ibland får 

man använda fantasin och sedan är det inget mer med det.  

 

Utifrån min analys finns det en del slutsatser jag kan dra gällande Tilly som trodde att (2014). 

De två mammorna som har beskrivits närmare strider mot den traditionella, äldre bilden av 

idealmamman som väldigt omhändertagande och på gränsen till överbeskyddande. De kanske 

även skulle ses som ”dåliga” mammor i samhällets ögon men det är inte på det sättet de 

framställs av Tilly eller av deras respektive barn. Pappornas frånvaro i boken går i linje med 

den stereotypa bilden av pappan som inte har barnen som högsta prioritet. Det finns, vad jag 

som läsare kan veta med säkerhet, inte en enda pappa representerad via bild i boken vilket gör 

att jämställdheten inte är särskilt hög. Mammorna, trots att de inte agerar enligt den äldre 

mammanormen, är fortfarande delaktiga och i varje scen som Tilly besöker en kompis är 

mamman alltid med i köket.  
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I Ska vi va? (2013) Av Pija Lindenbaum är det mer traditionella former som råder eftersom 

bilderboken endast kretsar runt en flicka och de enda vuxna som medverkar är hennes 

låtsaspappa Göran och hennes mamma. Göran är den i boken som deltar mest, mamman är 

mer en passiv biroll som endast förekommer fåtalet gånger i boken. Göran tar betydligt större 

plats på både bild samt i text och även i huvudpersonen Flisans tankar. Om man utgår från 

Kårelands teori skulle denna skildring innebära att Göran är viktigare för Flisan än vad 

mamman är. Mamman nämns bara i Flisans tankar när det handlar om att hon vill att mamman 

ska plocka upp efter henne. ”Men saxen blev kvar där ute. Mamma får hämta den sen” 

(Lindenbaum, 2013, s.16). Lite senare har mamman också hämtat saxen som Flisan tänkte att 

hon skulle. Det visar på att det brukar vara mamman som plockar upp efter Flisan och inte 

Göran. Trots att Göran bryter mot den stereotypa mansrollen genom att han tar ansvar för 

tvätten är det fortfarande mammans arbete att plocka upp efter barnet. När Göran nämns i 

Flisans tankar handlar det om att hon vill berätta om saker för honom. ”Hon tänkte berätta för 

Göran om den där Stor-Kevin och den farliga hunden. Och att det finns djur som bor under en 

sten. Men nu går han till tvättstugan” (Lindenbaum, 2013, s.16).  

 

Precis som tidigare forskning har visat ter sig både mamman och Göran oförstående och 

nästintill avvisande för Flisans behov. Göran, som tidigare nämnt deltar mest i boken, är 

nästan alltid upptagen som till exempel när han tar hand om tvätten eller står symboliskt med 

ryggen mot Flisan med hörlurar i. Det finns även en bild i slutet av boken där föräldrarna står 

i köket och pussas medan Flisan sitter på en stol och ser väldigt ledsen och ensam ut. Det blir 

tydligt hur oförstående Göran och mamman är ur Flisans perspektiv.  

 

Ska vi va? (2013) liknar den äldre bilderboken Lasses pappa är dum där mamman också är en 

passiv biroll. I Lasses pappa är dum (1974) förekommer mamman endast på två bilder och 

genom både bild och text stämmer mamman in på flertalet egenskaper i Nikolajevas tabell. 

Bland annat orkar Lasses pappa inte lämna tillbaka biblioteksböckerna vilket gör mamman 

orolig eftersom om de inte lämnar tillbaka böckerna idag kommer de att få böta. Pappan ber 

mamman gå iväg till biblioteket istället vilket hon gör. Mamman ville också att pappan skulle 

laga mat vilket han först inte heller orkade men sedan fick göra eftersom hon skulle gå iväg. 

Det visar på att mamman både är den omhändertagande, omvårdande, milda och 
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aggressionshämmade kvinnan som därav stämmer in på stereotypen idealmamma. Lasses 

pappa är dum (1974) ska framförallt skildra en stereotyp portföljbärande pappa som lär sig 

tala om känslor med sina barn och därav bryter mot den stereotypa rollen i slutet. Således är 

hans roll viktigare än mammans som sagt endast är en biroll och det är i likhet med tidigare 

forskning som visat att när kvinnan är en biroll tenderar hon att bli stereotyp även om de 

andra karaktärerna inte är det.  

 

Fortsättningsvis är mamman i Lasses pappa är dum (1974) namnlös liksom mamman i Ska vi 

va? (2013) dock namnges de båda männen i respektive bok. Låtsaspappan Göran presenteras 

som Göran eftersom han inte är Flisans pappa och eftersom berättelsen är i hennes perspektiv 

kallar hon honom inte pappa utan för Göran. Dock presenteras pappan i Lasses pappa är dum 

(1974) som både pappa men också Bertil medan mamman lämnas utan namn och endast 

benämns som mamma. En annan likhet mellan de båda mödrarna är deras utseende. Båda har 

kort och mörkt, lockigt hår och är klädda i klänningar. Dessutom har de båda kvinnorna 

typiskt mjuka former som enligt Nikolajevas tabell är typiskt för kvinnligheten. Mammorna i 

Tilly som trodde att (2014) delar också dessa mjuka drag förutom Tillys kompis Tages 

mamma som jag som vuxen kan förstå är deprimerad. Hon har hårda, fyrkantiga drag och 

hade inte bilderboken förklarat att det var Tages mamma hade jag som läsare inte kunnat dra 

den slutsatsen. Även mamman i Den gamla bilen (1973) har de mjuka, mammiga dragen. 

 

Som tidigare beskrivits kan stereotyper ses tydligt i bilderböckernas bilder. Genom vilka 

kläder föräldrarna har, hur de är tecknade med tydliga kvinnliga eller manliga drag men också 

genom deras accessoarer. Göran i Ska vi va? (2013) ses i första bilden bärandes en rakhyvel, 

samtidigt som han går i kalsonger och har hörlurar i med ryggen mot Flisan. Mamman som 

dyker upp ett par bilder senare har däremot en lång morgonrock och har fullt fokus på Flisan. 

Pappa Bertil i Lasses pappa är dum (1974) har sin stereotypiskt arbetande pappa accessoar, 

nämligen portföljen. I avsnittet om tidigare forskning framkom det att portföljbärande pappor 

var stereotypa innan 1965 och att det sedan förändrades. Eftersom pappan i denna bilderbok 

kämpar för att kunna tala känslor med Lasse och tillslut också gör det kan det tänkas att 

portföljen var en symbolisk och viktig detalj. Möjligtvis för att genom bilderboken visa samt 

”uppfostra” de vuxna läsarna i att även portföljbärande pappor kan ha en god relation till sina 

barn.  
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I Den gamla bilen (1973) röker pappan pipa på nästintill alla bilder. Han läser även tidningen 

på två av bilderna vilket mamman aldrig gör. Detta likt pappa Bertil i Lasses pappa är dum 

(1974) som också skulle ta upp tidningen ur portföljen för att läsa. Detta trots att han precis 

hade kommit hem från arbetet och hans barn var glada och se honom och ville ha hans 

uppmärksamhet. Samma sak gäller i Den gamla bilen (1973) på så vis att pappan sitter och 

läser tidningen trots att en av sönerna klättrar på honom samtidigt. Förövrigt skiljer sig Den 

gamla bilen (1973) från både de nya böckerna samt Lasses pappa är dum (1974), som är från 

samma årtionde, på det sättet att den är den mest normbrytande. Mamman är den praktiskt 

lagda och tekniskt kunniga genom att det är hon som kan köra bil och även mekar med bilen. 

Det förklaras i boken att pappan inte kan köra bil men att det kan mamman och dessutom är 

det mamman som står med huvudet under huven flertalet gånger för att meka med bilen. 

Enligt teorin bryter detta mot en stereotyp som säger att män är mer tekniskt kunniga samt 

praktiskt lagda. Dock är det fortfarande mannen i Den gamla bilen (1973) som tar alla aktiva 

beslut som till exempel att ringa efter en bärgningsbil och mekaniker trots att mamman är den 

som borde utföra det när hon ser att bilen inte går att laga. När familjen ska köpa en ny bil är 

det både mamman, pappan och en av sönerna som tillsammans köper den men när den ska 

säljas är det pappan som tar det beslutet och även genomför försäljningen ensam.  

 

En annan aspekt som jag har valt att titta på vid analysen är hur stort utrymme mamman 

respektive pappan ges på bilderna. I Ska vi va? (2013) är detta något som är mycket 

framträdande eftersom Göran oavsett var han är placerad på bilden ändå tar upp mycket 

utrymme vilket resulterar i att fokus automatiskt blir på honom. Mamman däremot ges, i de få 

bilder hon är med, mycket litet utrymme. På första bilden hon deltar är hon uppe i ett hörn 

jämfört med Görans första bild där han är placerad längst fram och tar upp en halv sida trots 

att han inte ens nämns i texten till skillnad från mamman i samma situation. Detsamma gäller 

Lasses pappa är dum (1974) tar pappan överlag är med på betydligt fler bilder än mamman 

eftersom hon endast deltar på två. På den ena bilden står hon och tittar bekymrat på pappan 

som sitter ned vid bordet och på den andra ser man endast lite av hennes bakhuvud medan 

pappan blir den som får utrymme på bilden. Den enda boken som visar en jämställdhet på 

bilderna är Den gamla bilen (1974) som ger mamman och pappan lika mycket utrymme och 

både deltar även tillsammans på alla bilder som de är med. I Tilly som trodde att (2014) går 
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det inte att jämföra bildutrymmet mellan mamman och pappan eftersom det inte är några 

pappor deltagande.  

6. Diskussion 
 

Toijer- Nilsson (1985) förklarade som tidigare nämnt att det under 1960-talet blev viktigt med 

nya förebilder för mammorna. Eftersom kvinnorna inte längre kunde identifiera sig med ideal-

bilden av den självuppoffrande mamman som är blid och rar och istället skulle andra bilder 

visas av en arbetande och stark kvinna. Dock stämmer inte detta överens med min analys av 

mammorna i Lasses pappa är dum (1974) samt Ska vi va? (2013). Kvinnorna i respektive 

böcker tar liten plats och går istället i linje med Weiller och Higgs studie som Gooden och 

Gooden (2001) refererar till. Det vill säga att när kvinnorna är biroller tenderar de att gå till-

baka till de traditionella, stereotypa roller som idealmammor vilket är precis vad som händer 

med kvinnorna i Ska vi va? samt Lasses pappa är dum (1974).  

 

Gällande papporna hävdade Toijer- Nilsson (1978) att bilderböckerna visade fäder som hade 

en underliggande strävan att komma närmare sina barn och inte bli avvisad eller bortglömd. 

Bertil i Lasses pappa är dum (1974) kämpar i större delen av boken med hur han ska kunna 

tala om sina känslor med Lasse och när han tillslut gör det tänker Lasse att han tycker ännu 

mer om sin pappa än han gjorde innan de blev osams. Det kan även ses som en läxa till de 

vuxna läsarna eftersom, som Toijer- Nilsson (1978) förklarade, kunde bilderboksförfattarna 

försöka uppfostra de vuxna läsarna om hur de skulle uppträda. Särskilt med fokus på fäderna 

och relationen till sina barn samt hemmet. Dock går fenomenet enligt mig inte att se i de tre 

andra böckerna men i Lasses pappa är dum (1974) blir det tydligt att det finns en sensmoral i 

boken. De sista meningarna i boken tydliggör sensmoralen med orden att middagen blev sen 

idag men att det inte gör något eftersom de hade viktiga saker att tala om.  

 

En intressant aspekt att bemärka är hur Bergström, enligt Toijer- Nilsson (1978) beskriver sitt 

syfte med Alfons Åberg jämfört med det antagna syftet om Tilly som trodde att (2014). Syftet 

med Alfons Åbergs pappa var som tidigare nämnt att visa barn att det finns ensamstående 

pappor såväl som mammor och att dessa också kan vara omhändertagande om barn och hus-

håll. Det antagna syftet med Tilly som trodde att (2014) är att visa att familjer ser olika ut och 
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att alla inte har det likadant. I Tilly som trodde att (2014) nämns också två ensamstående pap-

por men dessa skiljer sig avsevärt från den normbrytande pappa som Alfons Åberg faktiskt är. 

I och med att den ena pappan är borta i arbete vilket resulterar i att barnet blir farmoderns an-

svar och den andra pappan inte kan städa, handla eller ta hand om sin son. Jag finner det in-

tressant att det är papporna som är de frånvarande, att de inte ens blir porträtterade på bild me-

dan mammorna, trots att de inte är framställda som perfekta de heller, både är med på bild och 

trots allt finns där för sina barn. Framställningen av mammorna är något som också är intres-

sant. Som nämnt i analysen tecknades alla mammorna med mjuka, så kallade kvinnliga, drag 

förutom den kvinna som var deprimerad. Hennes drag var hårda, fyrkantiga och färgerna 

bleka. Eftersom de mjuka dragen representerar kvinnlighet, försvinner kvinnligheten när kvin-

nan inte mår bra?  

 

Om man åter tittar på papporna beskrev Österlund (2009) att de starka, hårt arbetande pap-

porna var utbytta mot mjukare, mer deltagande pappor som bryr sig om barn och hushålls-

sysslor. Det visas bland annat i Ska vi va? (2013) där Göran både tvättar och oroat tittar ut ge-

nom fönstret för att se var Flisan ska ta vägen men däremot inte i Tilly som trodde att (2014). 

Österlund (2009) hävdade också att den nya mjukare manligheten även kan ses i männens klä-

der. I Lasses pappa är dum (1974) har pappa Bertil kostym och rock till skillnad från Göran 

som har t-shirt och mjukisbyxor eller jeans. Dock finns det en bild där Göran går runt i kal-

songer och och t-shirt med en rakhyvel i handen. Kvinnor porträtteras sällan i det motsatta, att 

en mamma skulle gå runt i trosor, utan mamman i Ska vi va? (2013) har istället morgonrock. 

Kläderna i Den gamla bilen (1973) är typiskt 1970-tal med mycket blommor och färgglatt.  

 

Gooden och Gooden (2001) visade på studier där mannen är en aktiv ledare och kvinnan en 

passiv följare. Trots att Den gamla bilen (1973) är normbrytande genom mammans praktiska 

egenskaper som att hon kan köra bil men inte han anser jag fortfarande att pappan är den som 

är den aktiva ledaren. Som tidigare nämnt är det han som tar initiativ, även om mamman är 

med och diskuterar är det han som tar de slutgiltiga besluten. Till exempel när hon står med 

huvudet under huven och han bestämmer sig för att ringa en bilmekaniker och en bärgare. 

Borde det inte varit mamman som tagit det beslutet när det är hon som är den bilkunniga? 

Istället blir det som att pappan tvivlar på mammans förmåga att laga bilen och tar beslutet att 

ringa efter en, dessutom, manlig bilmekaniker.  
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Gooden och Gooden (2001) pekade också på studier som visade mannen i barnboken som den 

hårt arbetande, starke och försörjande mannen medan kvinnan som en tunn och banal karaktär 

vars enda uppgift är att vara maka eller mor. Det blir tydligt i Lasses pappa är dum (1974) där 

mamman är så tunn att hon inte ens har ett namn, hon är endast mamma. Pappa Bertil däremot 

är en försörjande, hårt arbetande man som kämpar med sina känslor. Tunn och banal är även 

mamman i Ska vi va? (2013) där hon också endast är en mamma som ska plocka upp efter sin 

dotter.  

 

Något som däremot skiljer sig från min studie är en del av Anderson och Hamiltons (2005) 

studie som handlar om omnämnande. Deras resultat var att mamman omnämndes betydligt 

mer än vad pappan gjorde. Mitt resultat visar dock det motsatta. Fadersgestalterna i både Ska 

vi va? (2013) och Lasses pappa är dum (1974) omnämns betydligt mer än mamman. I Den 

gamla bilen (1973) är resultatet mer jämställt och i Tilly som trodde att (2014) går det inte att 

göra en sådan jämförelse. 

 

Som tidigare nämnt hävdar Kåreland att föräldrar i bilderböcker kan framställas som oförstå-

ende och avvisande, något som resultatet av analysen har visat att föräldrarna i Ska vi va? 

(2013) gör genom både text och bild. Dock sker detta även i Den gamla bilen (1973) och Las-

ses pappa är (1974) eftersom det finns varsin scen där papporna prioriterar att läsa tidningen 

trots att barnen vill ha deras uppmärksamhet. Är tidningsläsandet ett sätt att ta avstånd från 

sina barn och genom det upprätthålla som Österlund (2009) kallar det, hegemonisk manlig-

het? Det finns ingen kvinna i någon av böckerna som läser tidningen istället för att umgås 

med barnen. I Tilly som trodde att (2014) tittar mammorna alltid på barnen även om de 

dricker te, kaffe eller röker cigaretter samtidigt. De få undantag som finns är situationen mam-

man i Den gamla bilen (1973) talar i telefon dock är det ett av barnen som inte är hemma som 

hon ringer till. Ett ytterligare undantag är en scen i Ska vi va? (2013) där mamman och Göran 

pussas istället för att tala med dottern Flisan. I den andra scenen som mamman medverkar i 

talar hon med sin dotter och tittar även på henne när hon gör det. Göran ses dock i flertalet 

scener göra andra saker än att titta på Flisan. Till exempel på första bilden där han står med 

ryggen mot henne med hörlurar i.  
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De slutsatser jag kan dra utifrån min analys är att i alla fall gällande dessa bilderböcker är det 

svårt att finna jämställdhet i förhållandet mellan föräldrarna och undvika att inte en av föräld-

rarna blir stereotyp. Det skulle vara intressant att se fortsatta studier av ett större material av 

svenska bilderböcker för att se om de får samma resultat. Att just fokusera på föräldrarna i bil-

derböcker ur ett genusperspektiv är något som inte är vanligt eftersom genusanalyser ofta fo-

kuserar på huvudpersonerna i böckerna. Huvudpersonerna är sällan föräldrarna och därav blir 

en analys av dessa inte aktuell trots att det borde vara det.  
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Bilaga 1  

 

Analysfrågor: 

Vilka vuxna finns i boken och vilken roll har de? (Mamma, pappa, bonusmamma/pappa mm.) 

 

Hur viktiga är föräldrarna för bokens handling? 

 

Hur framställs föräldrarna genom texten? (Tal, beskrivning av föräldrarna)  

 

Hur framställs föräldrarna genom bilden och hur är de positionerade på bilderna? (Utseende, 

kläder, ansiktsuttryck, kroppsspråk, i förgrunden, bakgrunden) 

 

Vilka handlingar utför föräldrarna? 

 

Hur interagerar föräldrarna med barnen?   

 

I vilken miljö befinner sig föräldrarna? 

 

Hade läsaren upplevt föräldrarna på samma sätt utan texten eller utan bilden?  

 

Går det att byta kön på föräldrarna utan att deras handlingar eller bokens handling förändras 

avsevärt?  

 

Är föräldrarna, utifrån den genusteori som beskrivits, stereotypa i bilden/texten eller bryter de 

mot genusnormen på något sätt, i så fall hur? 

 

 

 
 


