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Tack 

Tack till Egmont Kärnan AB som hjälpt till med källmaterial för att denna studie skulle bli 

möjlighet. 

Jag vill även rikta ett tack till min handledare Eva Reimers som funnits som ett stöd under 

processen med många kloka tankar. 

Sammanfattning 

Studien som följer syftar till att analysera hur genus ”görs” i sex stycken olika 

Bamsetidningar utspridda över åren 1982–2016. En innehållsanalys av komparativ karaktär ur 

ett historiskt perspektiv har gjorts på både bild och text utifrån ett genusperspektiv där 

följande teman har aktualiserats: hur pojkar och flickor framställs samt rollindelning mellan 

könen. 

Resultaten visar att genusrepresentationerna i tidningarna domineras av stereotypa könsroller, 

samtidigt som det förekommer enstaka utmaningar av dessa stereotypa könsroller i form av 

könsöverskridande karaktärer och ombytta roller. 

Något som är väldigt tydligt är rollindelningen där pojkar är överrepresenterade i alla 

tidningar som studerats. Flickorna är varken lika många eller fler representerade i någon 

tidning. 

 

Sökord: serietidning, Bamse, förskola, könsroller, genus, barnlitteratur 
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Inledning 

Bamse är en figur som funnits i fyra decennier. Han är därför en figur som de flesta kommit i 

kontakt med på ett eller annat sätt. Bamse finns i alla möjliga former. Han syns i sin alldeles 

egna långfilm, serietidning, kläder, pussel, tema i förskolor, bamseloppet, instagram, 

Facebook och han har även ett eget område för barn på Kolmården. Bamses serietidningar 

riktar sig gentemot barn och har alltid fungerat i ett nästintill uppfostrande syfte och är en del 

av barnens värld (Sonck, 2013). Detta gör att dess normer och värden påverkar alla barn som 

kommer i kontakt med Bamse. Därför är det intressant och viktigt att göra analyser av 

innehållet i dessa tidningar för att undersöka vad de berättar för barn om hur pojkar och 

flickor bör vara. Det finns redan förutfattade meningar i vuxenvärlden om hur pojkar och 

flickor bör vara, men är det något som barnen lär sig redan i sin första litteraturkontakt? 

 

Det skrivs en del om Bamse i media och att han är och alltid varit politisk, det är de flesta 

överens om (Sonck, 2013). Dock finns det spridda åsikter om han är vänsterpartist, socialist, 

pacifist, antirasist, miljökämpe eller alltihop helt enkelt (ibid.). Som skaparens son Ola 

Andréasson säger är Bamse en humanist som värnar om sina medmänniskor med rättvisa och 

sin snällhet (Sonck, 2013). Han är världens starkaste, mest politiska men också snällaste 

björn. 

 

Mccabe, J., Fairchild, E., Grauerholz, L., Pescosolido, B., Tope, D (2011) tar upp att barn 

skapar normer och värden tidigt i livet och att dessa kan vara svåra att förändra i framtiden. 

De påverkas av allt runtomkring sig i skapandet av normerna. Serietidningar och litteratur 

som riktar sig till barn behöver analyseras för att se vad de berättar för barn om vad som 

förväntas av kvinnor och män, flickor och pojkar. I Läroplanen står det att: ”Förskolan ska 

motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha 

samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån 

stereotypa könsroller” (Lpfö, 16, s.5). Därför är det viktigt att analyser görs av figurer och 

texter som barn kommer i kontakt med för att kunna göra ett kritiskt urval av vilken litteratur 

pedagoger och andra vuxna ger barnen tillgång till, då det i sin tur ger barnen möjlighet att 

utveckla sina normer och värden. 

 

Denna studie kan hjälpa förskolepersonal samt andra vuxna att få en bättre insikt i 

utvecklingen av Bamse över tid samt vad ett urval av tidningar berättar för barnen. Detta är en 
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komparativ studie ur ett historiskt perspektiv mellan åren 1982–2016. I studien kommer sex 

stycken nummer av Bamse utspritt genom åren 1982–2016 analyseras i både bild och text. 

Syfte och frågeställningar 

Utifrån ovanstående framstår det som angeläget att undersöka och synliggöra vilka 

genusnormer som framkommer i populär barnkultur/litteratur. 

Syftet med denna studie är att analysera hur manligt och kvinnligt ”görs” i serietidningen 

Bamse – världens starkaste björn. 

 

För att uppnå syftet utgår studien från följande frågeställningar: 

• Vad förmedlar tidningen angående förväntningar på flickor och pojkar? 

• Vilka stereotypa samt normbrytande könsroller finns i serietidningen Bamse? 

• Hur är fördelningen av roller mellan könen i serietidningen Bamse?  
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Bakgrund 

I följande avsnitt följer en historisk redovisning av barnlitteraturens framkomst och 

förändring från 1800-talet och framåt. Sedan följer information kring Bamse. 

 

Barnlitteratur i historien 

I detta stycke presenteras Kårelands (2001) beskrivningar av barnlitteraturens historiska 

framväxt. Under 1800-talet hade barnlitteraturen ett uppfostrande syfte och visade till 

exempel starka skillnader mellan gott och ont (Kåreland, 2001). I mitten av 1800-talet började 

det växa fram olika typer av böcker som kunde delas in i kategorier såsom pojk- och 

flickböcker. Detta förstärktes ytterligare under 1900-talet. Under mitten av 1800-talet började 

de s.k. moraliserande böckerna kritiseras. Det började även komma in busiga barn i böckerna 

(ibid.). 

 

Under början av 1900-talet ville man inte utsätta barn för jobbiga saker i böckerna utan allt 

skulle vara frid och fröjd, de skulle få vara barn så länge som möjligt och inget jobbigt skulle 

tas upp. Möjligtvis fattigdom för att barnen skulle vara tacksamma (Kåreland, 2001). 

Under 1960-talet försvann kristenheten mer och mer från böckerna och barnsynen 

tillsammans med uppfostran förändrades. Barn tilläts mer till att få utbrott och ibland trotsa då 

det låg i deras natur (ibid.). 

 

Från 1960-talet togs det upp mer och mer tabubelagda ämnen i barnböcker. Tex. hur barn blir 

till, könsroller och åldrande. Det var även under denna tid som könsdebatten florerade och 

”krav på en mer medveten syn på flickors och pojkars roller också i barnboken” uppkom 

(Kåreland, 2001, s.104). Det ansågs att det behövdes fler bra förebilder för barnen att se upp 

till. Under 1980-talet kom debatten att lugna ner sig då man ansåg att jämlikhetsproblemet 

inte var lika stort längre (ibid.). Dock fanns det ännu inte så gott om starka modiga 

tjejkaraktärer som kunde fungera som bra förebilder för flickor. Enligt Kåreland (2001) är det 

pojkar som dominerar i barnböcker. 

 

Världens starkaste björn 

Bamse är en populär figur som funnits i flera decennier. Serierna handlar om olika äventyr 

som Bamse och hans vänner är med om och riktar sig mot en ung publik. Serien har ett 

genomgående tema med vänlighet och att hjälpa de utsatta. Den första egna serietidningen 
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med Bamse utgavs år 1973 med Rune Andréasson som skapare. Andréasson var med under 

lång tid, han tecknade allt själv till år 1975 och skrev manus till 1990. Han hade även koll på 

seriens utveckling tills han år 1999 avled. Från och med 1990 skapas Bamse av flera olika 

människor. Redan 1966 kunde Bamse ses i sin egna svartvita kortfilm samt i en halvsida i 

Allers (Magnusson, 2005). 

 

Serien består av förmänskligade djur som bor i en värld där magiska ting kan ske, allt från 

trollkarlar till tidsresor är bara ännu en vanlig dag (Magnusson, 2005). 

Bamse har under åren synliggjort många olika dilemman, såsom mobbning, invandring, 

homosexualitet osv (Kåreland, 2001). Serien visar även på att man inte ska döma någon efter 

utseende då många karaktärer som vanligtvis anses farliga, inte alls är det. Såsom drakar och 

troll (Magnusson, 2005). 

I början av Bamses resa var tidningarna tydligt inriktad mot pojkar. Det var mycket äventyr 

och väldigt grabbiga roller och väldigt få kvinnliga karaktärer. Det var järngänget Bamse, 

Lille Skutt och Skalman som var ute på äventyr i täta skogar och bland farliga vulkaner 

(Sonck, 2013). De var ständigt med om farliga äventyr där de blev tillfångatagna och 

förtrollade med mera. Det slutar dock alltid bra med hjälp av Bamses styrka, eller Skalmans 

klokhet samt även med hjälp av andra karaktärer. Men för att lyckas behålla spänningen och 

ovissheten om hur det ska sluta så är en ofta återkommande sak att ta bort dunderhonungen, 

alltså Bamses styrka, ett bra sätt att bibehålla läsarens intresse. Det är inte heller alltid klokhet 

eller styrka som räddar dem utan även deras lilla vän Lille Skutt som ibland behöver rädda 

Bamse (Magnusson, 2005). I Bamse förekommer en del normativ klädsel på de olika 

karaktärerna där kvinnor ofta bär förkläde och männen bär hängselbyxor samt tröjor (ibid.). 

 

Rune Andréasson brydde sig väldigt mycket om sina läsare och lyssnade på vad de ville, de 

sökte en annan slags Bamse som skulle passa alla i hela familjen. 

1981 friade Brummelisa till Bamse (”Bamse” - Seriewikin) och 1982 föddes Bamses trillingar 

Nalle-Maja, Brum och Teddy. Där började Bamses resa som pappa och tre könsöverskridande 

karaktärer blev till (Andréasson, 1982). Även Lille Skutt bildade familj under 80-talet. Nalle-

Maja är en fotbollsgalen äventyrlig och modig tjej. Hon blir även stark av att äta 

dunderhonung. Teddy älskar att läsa och är därför väldigt upplyst och följer alla regler som 

finns. Brum är en sansad och inåtriktad person som gillar att ta det lugnt och målar gärna. 
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Brumma som är yngst i barnaskaran är förståndshandikappad och leker gärna med Lille 

Skutts barn, Mini-Hopp (”Bamse” – Seriewikin). 

Tidigare forskning 

I följande avsnitt redovisas resultatet från tre olika studier som analyserat barnlitteratur ur 

ett genusperspektiv, historia kring tecknade serier samt olika roller i barnlitteratur. Sist följer 

en redovisning av två tidigare examensarbeten kring Bamse. 

 

Genusanalys i barnlitteratur 

Genom de sökningar som gjorts vid sökande efter litteratur till denna studie hittade jag 

mycket forskning kring barnlitteratur. Det finns dock tunnare kring specifikt serietidningar. 

Jag hittade två tidigare examensarbeten som också behandlat Bamse på två olika sätt. Nedan 

kommer jag presentera resultat från olika studier kring litteratur riktad till barn som innehåller 

både bild och text. 

Sovic (2014) har analyserat några barnböcker utifrån stereotypa könsroller. Resultatet i 

studien från analysen av ”Cookie and friends” visar på att flickor känns igen av detaljer såsom 

blommor i håret, långa ögonfransar, ett hjärta på nosen och rosa kinder. 63% av karaktärerna 

föreställer pojkar, medan 37% föreställer flickor. Barnen har stereotypa leksaker. Pojkarna ses 

göra vad de vill och leka aktivt, de visar på agens. Flickorna ses mer göra det som förväntas 

av dem och vad som är bäst för andra, de är omsorgsfulla och passiva. En flicka är blå medan 

en pojke är röd, vilken författaren tolkar det som att de vänt på de stereotypa färgerna. Flickan 

är mycket större än pojken vilket författaren anser går emot det stereotypa där pojkar oftast 

framställs som större än flickor. Hennes slutsats av detta är att stereotypa könsroller finns i 

denna bok. Men att författaren brutit några stereotypa normer genom att ge karaktärerna det 

motsatta könets karaktärsdrag genom färg och storlek (Sovic, 2014). 

I ”Magic Adventure 2” som författaren analyserat är det 57% flickor och 43% pojkar. Ändå 

behåller flickorna en passiv roll och följer ofta pojkarna som har en aktiv roll och ser upp till 

dem. Flickkaraktärer syns endast som aktiva när de lagar mat eller pysslar om en docka. 

Pojkarna syns endast äta när mat är inblandat, de tillagar den alltså inte. Det finns inga bilder 

som visar när män är med sina familjer, medan kvinnor syns på flera ställen med sina barn. 

Pojkarna syns mest spelandes fotboll med andra pojkar. Det finns några karaktärer som går 

emot stereotypa könsroller. En flicka gillar att klättra och åka skateboard. En pojke är en 

servitör vilket enligt författaren går emot stereotypa könsroller. Pojkarna framställs som 
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karaktärer som gör vad de vill och det är socialt acceptabelt. Flickor presenteras som 

familjemedlemmar som tar hand om barn, är varma och snälla och lyssnar på sina föräldrar 

(Sovic, 2014). 

Sovic (2014) menar att det är viktigt att tänka på att barn väldigt lätt identifierar sig med 

bilder eftersom det är så verklighetstroget. Så bilderböcker och serietidningar kan ha en stor 

påverkan på barnen.  

Mccabe et.al. (2011) har studerat hur manligt och kvinnligt synliggörs i titlar samt 

huvudroller i 5,618 bilderböcker riktade mot barn. Författarna ville ta reda på om dessa 

böcker för vidare stereotypa normer till barnen som kommer i kontakt med dem. 

 

Resultatet visar att manliga karaktärer är överrepresenterade både i titlar och som 

huvudkaraktärer. De finner att det finns små förbättringar under de senaste 35 åren i hur 

många kvinnliga karaktärer som syns i böckerna men att de är minimala. De kommer också 

fram till att barnen lär sig redan i förskolan vilka som tillhör vilken kategori av kön, samt att 

de blir behandlade olika beroende på vilken könskategori de tillhör, både av vuxna och andra 

barn (ibid.). 

Författarna menar att genom att kvinnor underrepresenteras och män överrepresenteras i 

barnlitteratur kommer det påverka barnens syn på kvinnor och män på ett stereotypt sätt, 

kvinnor är passiva och inte värda att synas eller höras medan män är aktiva och spännande. 

Detta kan leda till att flickor känner sig mindre värda än det motsatta könet (Mccabe et.al., 

2011). 

Odenbring (2014) har analyserat alla tio Emmaböcker. I böckerna har det studerats vilka 

könsroller, förväntningar samt normbrytande roller som förekommer. De två huvudtemana är 

den jämställda familjen och förskolan. 

Kön görs på olika sätt från bok till bok. I en bok så delar Emmas föräldrar på 

föräldraledigheten (i Annorlunda Emma och Per, Wolde, 1975) medan i två andra böcker 

syns endast mamman ta hand om Emma och lillebror (i Emma och Lillebror, Wolde 1975 & 

Emmas verkstad, Wolde 1977). Detta varierar alltså mellan böckerna för i Emma dammsuger 

(Wolde, 1975) verkar det vara pappa som ansvarar för dammsugandet och i Emmas lillebror 

är sjuk (Wolde, 1975) hjälper båda föräldrarna till med att ta hand om sjuka lillebror. Det 

skildras olika familjekonstellationer, Emmas familj är en heterosexuell normativ familj med 

en mamma och en pappa medan hennes kompis Per endast bor med sin mamma. 
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I boken Emmas första dag på dagis (Wolde, 1976) är en manlig förskollärare i fokus och de 

kvinnliga förskollärarna finns endast i bakgrunden. Den som lagar maten på förskolan är en 

”glad tant”. I Emmas dagis (Wolde, 1976) visas endast mamman hämta och lämna Emma och 

lillebror på förskolan. Övergripande verkar föräldrarna ha olika roller i olika böcker, ibland 

tar pappan ansvar för barnen och ibland mamman. Författaren menar att det finns jämställdhet 

i de olika böckerna men också många traditionella könsroller (Odenbring, 2014). 

Manliga karaktärer är överrepresenterade i bilderböcker riktade mot barn enligt Odenbring 

(2014).  

 

Roller 

Det könsöverskridande barnet är något som blivit allt mer förekommande i barnlitteratur. 

Syftet med denna allt mer återkommande karaktär är att ge ordet genus en större omfattning 

om vad det kan innebära att till exempel vara en flicka, du kan vara både modig och snäll, 

äventyrlig och rädd (Heggestad, 2014). Det finns även en ännu nyare slags karaktär, vilken är 

unikaraktärer. Detta innebär att det är en karaktär som inte går att könsbestämma (ibid.). Detta 

i ett försök av avskriva genus dess stora betydelse. Macionis (2001) beskriver att kvinnor 

överlag ses som passiva och att män ses som aktiva individer i barnlitteratur. 

 

Tecknade serier 

Vid sökningar framgår det att det finns väldigt tunt om forskning kring serier riktade till yngre 

barn. Magnusson (2005) menar att det speciellt saknas analyser av serietidningar kring genus, 

men att det överlag finns väldigt lite forskning kring detta ämne. Hon menar att hennes text är 

den första svenska doktorsavhandlingen som handlar om tecknade serier (ibid). 

Det finns olika definitioner för tecknade serier som Magnusson (2005) tar upp. Hon menar att 

det är problematiskt med en definition som gör att tecknade serier skiljer sig från andra 

angränsande medier. Många definitioner kommer från Amerika, som hjälpte serier att få stor 

spridning i slutet av 1800-talet med hjälp av amerikansk press (ibid.). Det var även under 

denna tidsperiod då fler människor blev läskunniga och ville ha lättillgänglig underhållning 

som de hade råd med (Magnusson, 2005). 

Magnusson (2005) beskriver tecknade serier som en uttrycksform bestående av orörliga 

berättande bilder. Något som kännetecknar serier är bilder som är i tät anslutning till varandra 

med eller utan text (ibid.). Denna teknik är känd sen årtusenden tillbaka. I Egypten kan man 

se bildberättelser på till exempel gravar som är mer än tretusen år gamla (Magnusson, 2005, 
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se även Kåreland, 2001). 

Under 1800-talet syns serier först i skämttidningar och är avsedda för vuxna (manliga) läsare 

som underhållning (Magnusson, 2005). Ofta skildrades de så kallade rackarungarna i dessa 

serier. Denna typ av karaktär följer sedan även med in i serier ämnade för barn i mitten av 

1800-talet och består nästan uteslutande av pojkar (ibid.). 

Genom tiderna har serier, såväl som böcker köpts in från andra länder och översatts till 

svenska (Kåreland, 2001 & Magnusson, 2005). De få svenska serieförfattarna som finns och 

har funnits slog inte igenom i Sverige förrän under 1900-talet, därav Rune Andréasson 

(Magnusson, 2005). Många serier är i grunden byggda på tidigare, oftast kända, barnböcker 

(ibid.). Serier kommer in på marknaden mer och mer under 1900-talets början genom att få 

plats i olika veckotidningar i Sverige, bland annat i Allers Familj-Journal. Veckotidningarna 

hoppas kunna locka fler läsare.  Det var även under denna tid som importen av serier från 

USA ökade markant (Magnusson, 2005).  

Det är inte förrän under 1920-talet som serier specifikt gjorda för barn börjar synas i de olika 

veckotidningarna. Innan dess var läsning en självklar gemensam syssla inom hela familjen. 

Serierna hade ett tydligt uppfostrande syfte. Det skulle vara en bra läsning för barnen mellan 

läxorna som lärde barnen bra saker samtidigt som det var lite nöje inblandat i handlingen 

(Magnusson, 2005). 

 

Under mellankrigstiden (1930–1940 talet) tog serierna stor plats i veckotidningarna. Under 

denna tid börjar även dagstidningarna snappa upp på trenden och fyller sina sidor, främst 

humorsidorna, med seriestrippar (Magnusson, 2005). Många av serierna importeras 

fortfarande från Amerika vid denna tid. Det blev viktigt för veckotidningarna att ha sin egna 

serie som förknippas med just det förlaget. Detta hjälpte flera serier med sin framfart (ibid.). 

 

Djurfigurer tar en stor plats i serierna och ger många möjligheter. Magnusson (2005) menar 

att det kan hjälpa författaren att undvika ett tillskrivet kön på karaktärerna, samt även etnisk 

tillhörighet osv. Förmänskligade djur är något som barn lätt relaterar till och dras till. Under 

mellankrigstiden är björnen en populär karaktär. Björnen utger en trygghetskänsla 

(Magnusson, 2005). 

 

Rune Andréasson är den första personen i Sverige som började med att endast skapa 

barnserier. Han gav ut sin första serie år 1947. Hans tidigare verk är alla tillsammans vad som 
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verkar ha lett fram till Bamse. Han är en blandning mellan flera av Andréassons tidigare 

karaktärer, såsom den snälla ”Brum” och den mer långsamma ”Teddy” som älskar honung 

och inte alltid tänker sig för innan han handlar (Magnusson. 2005). Som Magnusson (2005) 

nämner är det en vanlig företeelse i serietidningen Bamse att det förekommer moraliserande 

ämnen. Andréasson är omtalad för sin politiska anda sen lång tid tillbaka. Han har alltid 

stöttat de utsatta i samhället i sina serier (ibid.). 

När Bamse syntes för första gången var det i Allers år 1966, där tog han upp en halv sida. 

Detta utvecklades till att Bamse blev en egen serietidning år 1973 (Magnusson, 2005). 

 

Serier har genom tiderna varit riktade mot män och huvudrollerna är mestadels män som är 

hjältar. Kvinnorna syns oftast i bakgrunden i anslutning till männen. Dessa serier är också 

nästan alltid skapade av just män. De serier som skapats av kvinnor är oftast riktade mot unga 

barn och där visar sig oftast en pojke och flicka tillsammans i huvudrollerna (Magnusson, 

2005). Även fast män dominerar i serier så finns det ändå ett fåtal flickor som vågar säga vad 

de tycker och beter sig som en klassisk rackarunge och hittar på dumheter. Dessa serier är till 

stor del skapade av kvinnor (ibid.). Magnusson (2005) menar att detta speglar förväntningar 

av flickor och pojkar, eftersom det finns så få flickor som framstår som rackarungar medan 

pojkar förväntas göra hyss och framstår därför ganska ofta som rackarungar. 

 

Fristående serietidningar får sitt genombrott redan under 1930-talet i USA, vilket är långt 

innan det skulle ske i Sverige. I Europa syns de amerikanska serietidningarna under 1940-talet 

men det dröjer innan genomslaget når Sverige. Ett försök görs i Sverige redan 1937 men utan 

framgång. Det första lyckade försöket görs med serietidningen Karl-Alfred år 1946 

(Magnusson, 2005). 

Under 1970-talet har flera serier framgång, både nya och äldre. En av de är Rune Andréasson 

med Bamse som kom ut år 1973. Magnusson (2005) menar att ”Bamse är den enda riktiga 

giganten och kan i svensk popularitet tävla med Kalla Anka & C:o.” (s.197). 

 

Serier som medium börjar undersökas mer noggrant under 1970-talet och hur det kan påverka 

läsaren. Flera anser att seriernas skadlighet bör undersökas. Det som anses finnas i serierna 

överlag är våld, rasism och traditionella könsroller med mera (Magnusson, 2005). Det var 

under denna tid det började komma fram böcker och artiklar om serier. De som vill undersöka 

serierna vill inte ta bort alla serier från marknaden, utan endast sålla bort det sämre materialet 

och göra plats för bättre, nya serier (ibid.). 
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Under 1970-talet blir barnserierna än igen mer och mer uppfostrande utifrån politiska och 

samhälleliga ideologier. Det uppkommer en del serier som utmanar de traditionella 

könsrollerna som finns i hemmet. Serierna är även moraliserande (Magnusson, 2005). 

I 1970-talets serier är människor i social kontext i centrum istället för att serierna koncentrerar 

sig på en enskild individ som under 20-30-talen. Barnen visas fram som mer kompetenta och 

en tydlig pedagogisk ton infinner sig i serierna. Det skildras flera olika familjekonstellationer 

och även olika samhällsproblem (Magnusson, 2005). 

 

Bild och Bubbla är Seriefrämjandets tidskrift om tecknade serier som startade på 1970-talet 

(Magnusson, 2005). Fredrik Strömberg är ordförande på Seriefrämjandet och har forskat 

mycket kring svenska tecknade serier. 

 

Examensarbeten kring Bamse 

Som jag nämnde i början av avsnittet så har jag funnit två examensarbeten kring 

serietidningen Bamse med lite olika inriktning. Den ena berör homoadoption i Bamse och den 

andra har gjort analys av sex stycken serietidningar mellan 1973–2013. Jag anser att det är 

relevant att ta upp nära forskning som gjorts kring just Bamse tidigare på detta sätt och valde 

därför att ta med dessa två examensarbeten. Det är intressant att visa vad de kom fram till 

inom samma ämne för att kunna dra paralleller. 

 

Beischer (2011) vars examensarbete heter Homoadoption i Bamse analyserar två tidningar 

från 2010, Happ, Lille Sixten och Suddan, nr 10 & Monstret i skafferiet, nr 14. Det som är 

speciellt med dessa tidningar är att de på något vis skildrar homosexualitet. Första gången 

dessa manliga karaktärer syns är 2007 och de flyttar då ihop. Under 2010 när de syns nästa 

gång i nummer 10 adopterar de Suddan. Syftet med studien är att ta reda på hur 

homoadoption och homosexualitet synliggörs i Bamse (Beischer, 2011). 

 

Männen får stor plats i första seriens framsida och de framställs som känslosamma. Happ, 

Lille Sixten och Suddan bor ganska isolerat inne i skogen vilket kan ses som ett utanförskap. 

De lever ett minimalt liv och försörjer sig själva med odlingar och hemmabyggen. Dessa 

karaktärer har några normativt kvinnliga egenskaper. De kan ses ta hand om sitt hem genom 

att bära ett förkläde och visar ofta sina känslor. De framställs även med typiska manliga drag 
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och som lite trögtänkta och rädda. De framställs även som bra föräldrar och Suddan visas som 

nöjd och glad. Dock behöver de en del hjälp av en heterosexuell familj med mat osv. Hela 

familjen är välkomnad av samhället. Att kaninerna är homosexuella och har barn ihop verkar 

inte vara något konstigt för någon utan är jämställt i jämförelse med den heterosexuella 

familjen (Beischer, 2011). Samtidigt har normen varit för kaniner att alla är vita och 

heterosexuella i Bamse vilket gör att Happ, Lille Sixten och Suddan sticker ut genom att vara 

svart, blå och grå samt två homosexuella. Beischer (2011) menar att mannen är norm, inom 

det heterosexuella men även inom det homosexuella. Sammanfattningsvis framställs 

homosexualitet både som något normalt men samtidigt också som något avvikande (ibid.). 

Det andra examensarbetet som heter Bortom kjoltyg och byxhängslen är skrivet av Andersson 

& Jonsson (2013). Syftet med arbetet är att synliggöra de genuskonstruktioner som finns i 

serietidningen Bamse över tid. Först presenteras resultatet från analysen av Bamse nr 3, 1973 

– Tågolyckan. Männen är överrepresenterade i denna serie. Författarna anser att kvinnan 

framställs som stereotypiskt genom sin passiva roll och normativa utseende. Männen 

framställs både normativt samt normbrytande (Andersson & Jonsson, 2013). 

Den andra tidningen som analyserats är Bamse nr 3, 1981 – Tuffa killar och svaga tjejer. I 

denna serie är tre kvinnliga karaktärer hjältarna (dock får de inget erkännande) eftersom de 

hjälper en man i nöd. Eftersom denne får hjälp av tjejer blir han utskrattad av andra män, 

vilket gör att kvinnorna låtsas ha fått hjälp av mannen snarare än tvärtom för att han inte ska 

bli retad. Det synliggörs både normativa samt normbrytande könsroller. Kvinnorna ses en 

stund som aktiva. I serien synliggörs uppfattningar om att män ska vara händiga och klara sig 

själva (Andersson & Jonsson, 2013). 

Den tredje analysen görs av Bamse nr 3, 1989 – Den förskräckliga flygfärden. I denna serie 

visas många stereotypa könsroller. Kvinnan, Brummelisa, är passiv och står för det husliga 

som att laga mat och ta hand om barnen. Männen framstår både som modiga och aktiva men 

Lille Skutt visar även känslor och passivitet vilket är normbrytande. Kvinnan och Lille Skutt 

framställs negativt genom att de agerar utifrån sina känslor medan Bamse och Skalman är 

lugna och metodiska för att ta sig ur den jobbiga situationen (Andersson & Jonsson, 2013). 

Den fjärde analyserade serien, Bamse nr 3, 1997 – Vargkusinernas gräsmatta visar inga 

kvinnliga representationer. En man framställs med kvinnliga attribut (dock aktiv) vilket gör 

att två andra män utesluter honom och hans idéer. Det framkommer både normativa samt 

normbrytande könsroller i serien (Andersson & Jonsson, 2013). 

I Bamse nr 3, 2005 – Skalmans fototävling, utmanas främst de stereotypa könsrollerna genom 
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att både pojkar och flickor umgås med varandra. Flickorna framstår till stor del som aktiva 

medan några pojkar framstår som passiva vilket är normbrytande. Det som skiljer de åt är 

deras typiska klädsel och utseende såsom att tjejerna har långa ögonfransar och pojkarna har 

byxor samt att normativa egenskaper syns hos det motsatta könet (Andersson & Jonsson, 

2013). 

Den sjätte och sista analysen är gjord utav Bamse nr 3, 2013 – Hoppla i varggropen. I denna 

serie framkommer det både normativa samt normbrytande könsroller. En kvinnlig karaktär är 

listig och aktiv och löser en svårighet som hon har stött på. Hon står för tänkandet men 

behöver dock männens styrka för att slutföra sin plan. Denna kvinnliga karaktär har normativt 

utseende (Andersson & Jonsson, 2013). 

Teori och perspektiv 

Studien utgår från ett genusperspektiv och den genomsyrar hela arbetet. Genusperspektiv 

innebär enligt Hedlin (2010) att man ser på genus från flera olika infallsvinklar för att få en 

bred kunskap kring det som studeras. Detta för att målet med studien är att analysera och visa 

hur kön ”görs” i serietidningen Bamse. Inte bara normativt utan även normbrytande. Hedlin 

(2010) menar att ett perspektiv inom forskningsvärlden innebär att se saker ur ett visst fokus 

genom att ha olika utgångslägen. Det gäller helt enkelt att ha på sig genusglasögonen när man 

studerar och analyserar olika företeelser, texter och händelser etc. I mitt fall handlar det om att 

hela tiden tänka på hur kön och genus framställs och påverkar i tidningarna. 

Metod 

I följande avsnitt presenteras studiens urval samt insamlingsmetod, val av analysmetod samt 

begreppsförklaring kring genus och en avslutande metoddiskussion. 

 

Urval och insamlingsmetod 

Studien innehåller en text och bildanalys av sex stycken serietidningar om Bamse. Dessa är 

1982 nr 1, 1996 nr 3, 1999 nr 5, 2006 nr 9, 2011 nr 11 och 2016 nr 13. Analysen görs utav 

den första serien i varje tidning. Detta för att undvika ett riktat urval mot specifika ämnen. 

Innehållet har inte granskats innan urval. Urvalet gjordes främst utifrån tillgänglighet och 

därefter skapades ett mönster. 

Jag hade tillgång till tidningen från 1982, alla nummer mellan 1996–1999 och nr 9 från 2006. 

Jag skickade en förfrågan Till Egmont Kärnan AB som publicerar Bamsetidningarna om de 

kunde bistå med material, jag fick då tillgång till ett digitalt arkiv av alla tidningar mellan 
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2011–2016. 

Det som kommer studeras är hur flickor och pojkar framställs (normativa samt normbrytande 

könsroller) samt rollindelning. 

 

Först har jag gjort ett så kallat bekvämlighetsurval där jag utgick från tidningarna jag hade till 

hands. Sedan har jag använt mig av ett systematiskt urval. Jag utgick från de tidningarna jag 

hade och gjorde utefter det ett systematiskt urval för att minska min påverkan som författare i 

urvalet (Aczel, 1999). Alla första serier analyseras i varje tidning, samt att det är två nr 

mellan, tex. 1982 är nr 1 analyserat och 1996 är nr 3 analyserat och 1999 är nr 5 analyserat. 

Sedan blev det ett hopp till 2006 nr 9 och där igen 2011 nr 11 och sedan 2016 nr 13. 

 

Studien har utförts av en kvalitativ insamlingsmetod eftersom jag försökte öka min förståelse, 

samt med kvantitativa inslag (såsom olika tabeller). En innehållsanalys av text och bild har 

gjorts ur ett genusperspektiv. Det har gjorts beskrivningar mer ingående kring bild och text 

parallellt samt även rollindelning på en mer kvantitativ nivå med tabeller och diagram. Enligt 

Bryman (2011) innebär den kvalitativa forskningen om att vilja skapa förståelse, medan den 

kvantitativa används för att mäta eller räkna. Den kvantitativa insamlingsmetoden tas med för 

att tydligt visa på rollindelning över tid samt eventuell förändring. Inom den kvalitativa 

forskningen ryms det plats för egen tolkning vilket är passande då det blir författarens egna 

tolkningar av innehållet som blir resultatet (Bryman, 2011). 

 

Analysmetod 

En empirisk innehållsanalys har använts för att systematiskt analysera både bild och text i 

serietidningarna (Bryman, 2011). Texterna har gåtts igenom ett flertal gånger för att få med en 

så bred analys som möjligt. Först gjordes en övergripande läsning av alla texter och sedan 

påbörjades en djupdykning där jag analyserade innehållet utifrån mitt syfte och mina 

frågeställningar för att ta reda på hur rollindelningarna såg ut samt vilka typiska samt 

normbrytande roller och attribut det fanns. Innehållsanalys är en analysmetod som passar 

både kvalitativa som kvantitativa forskningsstudier (Bryman, 2011). Innehållsanalysen är en 

flexibel metod som hjälper till att hålla analysen till fakta snarare än författarens egna tankar 

och värderingar (ibid.). 
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Fejes och Thornberg (2009) menar ändå att alla analyser samt all forskning får olika resultat 

beroende på forskarens bakgrund. Det är bra att vara medveten om detta. 

 

Nedan följer exempel på stereotypa könsroller gentemot kvinnor och män som Macionis 

(2001) tar upp. Dessa antaganden kommer jag utgå ifrån när jag antar något som både 

stereotypt samt normbrytande i innehållsanalysen. 

 

Kvinnor  Män 

Undergiven  Dominant 

Beroende  Självständig 

Ointelligent  Intelligent 

Emotionell  Rationell 

Receptiv  Bestämd 

Intuitiv  Analytisk 

Svag  Stark 

Skygg  Modig 

Nöjd  Ambitiös 

Passiv  Aktiv 

Samarbetsvillig Tävlingsriktad 

Känslig  Okänslig 

Sex objekt  Sexuellt aggressiv 

Attraktiv pga. utseende Attraktiv pga. Framgång 

 

Från Macionis (2001, egen översättning). 

 

Genus 

Genus är ett viktigt begrepp i detta arbete och jag har utgått från förståelsen att kön är något 

som görs i sociala sammanhang (jfr. Hedlin, 2010, Hirdman 1988, Butler 2005 m.fl.).  

Studiens genusteori bygger till stor del på Hirdmans och Butlers förståelse av kön och genus. 

Butler ser på både kön och genus som något konstruerat i språket (Butler, 2005). Butlers 

genusteori kan summeras till två slags sätt att tänka utifrån begreppen genealogi och 

performativitet (ibid.). Det förstnämnda begreppet innebär en förståelse att genus och kön inte 

grundar sig i biologiska eller naturliga skillnader mellan män och kvinnor. Med det andra 

begreppet menas det att genus och kön inte bara är utan det är något som görs. Vi görs alla till 

man eller kvinna (Butler, 2005). 

 

Hirdman (1988) talar om ett genussystem bestående av två delar: ”genussystemets två 

grundläggande logiker är isärhållningen av könen och etablerandet av det manliga som 

norm.” (s.49.). Hon menar vidare att det manliga och kvinnliga inte kan existera utan varandra 
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då de är varandras motsatser. De blir till först i symbios med varandra. Hirdman beskriver att 

det inte är någon som föds till man eller kvinna, de görs och skapas till det. 

 

Som jag tog upp under delen ”Tidigare forskning” och ”Analysmetod” har Macionis (2001) 

skrivit fram manliga och kvinnliga stereotyper som varandras motsatser. Dessa är tex. Att 

män är starka, kvinnor är svaga, män har agens och är aktiva medan kvinnor är passiva, män 

får beröm sin framgång i tex karriären medan kvinnor får beröm för sitt utseende. 

 

Vidare bygger studiens genusteori på Hedlins (2010) beskrivningar. Hedlin (2010) skriver om 

begreppet ”doing gender”, att ”göra kön”. Hon menar att det är ett relativt nytt begrepp och att 

det innebär att genus är något som skapas. Genus skapas i sociala sammanhang och i takt med 

att samhället förändras, förändras också innebörden av olika kön (Hedlin, 2010). Hon menar 

att det oftast inte är medvetet när människor för vidare stereotypa normer ner till barn och att 

det därför kan vara svårt att bryta detta mönster, om ingen är medveten om det (ibid.). Detta i 

likhet med Davies (2003) som menar att vi ”gör kön” hela tiden och att det pågår livet ut.  

Hedlin (2010) tolkar det som att genus är ett begrepp som används i mer vetenskapliga 

sammanhang, medan ordet kön används mer vardagligt. Gemzøe (2012) beskriver det såsom 

att kön syftar till det biologiska medan genus syftar till det sociala könet som görs. Jag 

kommer använda mig av båda begreppen i arbetet och syftar då till att båda görs. Vi föds med 

olika kroppsdelar men även dessa delar och definitionen av dem och kopplingen till 

manligt/kvinnligt är konstruerad av människan (Elvin-Nowak & Thomson, 2003). Detta 

synsätt beskriver även Eidevald (2009) i sin studie. Han tar upp tre olika sätt att se på genus, 

det tredje och sista innebär att man ser både kön och genus som socialt konstruerat. Denna 

förståelse utgår jag och även han själv ifrån (ibid.). 

 

Metoddiskussion 

Önskvärt hade varit om jag hade haft fri tillgång till alla tidningar så att jag kunde ha valt 

första tidningen som kom ut 1973, första numret för att sist analysera den allra sista tidningen 

som utkommit. Det hade varit spännande att se vilken skillnad som är mellan dessa. Det hade 

också kunnat skapas ett trovärdigare mönster som visar starkt på att urvalet inte skett pga. 

innehållet i tidningarna utan bara på tillgänglighet och måfå. 
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Eftersom denna studie inte är i så stor omfattning med tanke på att endast sex utgivningar är 

analyserade av många fler så blir det inte en helhetsbild av hur kön faktiskt framställs överlag 

i Bamses alla tidningar som getts ut under fyra decennier utan endast i ett urval av tidningar. 

Det skulle självklart vara önskvärt att analysera en tidning vartannat år åtminstone för att få 

en bättre helhetsbild, men detta är inte möjligt med tanke på omfattningen av arbetet men det 

skulle kunna tänkas vara bra som en framtida forskningsidé. 

 

Cohens kappa är ett slags mått som Bryman (2011) tar upp som ett sätt att se resultatet av en 

eller flera observatörers innehållsanalys av samma text. Det innebär alltså att en 

innehållsanalys görs av till exempel två personer på samma text för att se vilka olika faktorer 

som framkommer. Vilka skillnader blir det mellan dessa två personers resultat? Jag anser att 

om någon annan skulle göra samma arbete som jag gjort och analyserat samma tidningar 

skulle de se andra saker än jag då vi alla har olika verklighetsuppfattningar, kunskaper och 

bakgrund. Enligt Fejes & Thornberg (2009) blir resultatet olika beroende på vem forskaren är 

just för att vi har olika erfarenheter. Detta betyder inte att något av resultaten måste vara 

bättre eller sämre än den andra utan bara visar på olika saker. 

Analys 

I avsnittet nedan kommer text- och bildanalysen presenteras. Det som har studerats är hur 

flickor och pojkar framställts, stereotypa samt normbrytande könsroller och rollindelning. 

 

1982 nr.1 – Bamse och Krösus Sorks bästa vänner (tror Krösus) 

Denna serie handlar om att Krösus Sork tror att alla är hans vänner eftersom han har så 

mycket pengar och betalar dem. Men i själva verket tycker alla att han är en otrevlig Tjyv-

Gubbe. På kvällen sitter han bland sina pengar i kassavalvet som han gör varje kväll. Men den 

här gången råkar han välta ut ett ljus och elden sprider sig snabbt bland pengarna. Han 

försöker rädda sina pengar men inser snart att elden spridit sig så att han inte kommer ut. Det 

är många män som vill rädda Krösus då de tror att han betalar bra, men de ändrar sig snabbt 

när de inser att pengarna brunnit upp. Brandkåren kommer men stegen når inte hela vägen 

upp. Det är fem manliga brandmän. Bamse tvekar inte utan bestämmer sig direkt för att rädda 

honom som den modiga och snälla björn han är. Han lyfter upp brandbilen på ett tak som gör 

att stegen når. Han tvingar Krösus att skrika ”Jag är en Tjyv-Gubbe” hela vägen nerför stegen. 

Busarna blir helt plötsligt snälla mot Krösus när han berättar om sina andra tolv kassavalv 

(Andréasson, 1982). 
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Förekomsten av stereotypa samt normbrytande könsroller 

Det är Bamse och Krösus Sork som står för huvudrollerna. Mccabe et.al. (2011) menar att det 

till stor del är män som har huvudrollerna. Kännetecknen för männens klädsel är att de har 

byxor, tröja och hängselbyxor samt i många fall någon slags hatt vilket är en normativt manlig 

klädsel. Krösus sork har glasögon vilket verkar stå för status och intelligens. Färger som de 

bär är blått, grönt, lila, rött och brunt. Kvinnorna har klänning i blommigt mönster i färgerna 

lila, blått och rött. Krage återfinns på klänningarna och de har långa ögonfransar. Sovic 

(2014) kommer fram i sina analyser att långa ögonfransar är ett återkommande stereotypiskt 

kvinnligt attribut. 

 

Flera av männen är giriga och vill bara hjälpa till om de får ut något utav det medan Bamse 

agerar osjälviskt. Dessa visar på agens och att de endast gör det som behagar dem, som Sovics 

(2014) beskriver är en återkommande stereotyp attribut bland män. Brandmän syns i serien 

och alla framställs som män. 

 

Det finns en normbrytande roll i serien och det är en flicka som är med och spelar kula med 

pojkarna (Figur 1). Hon syns 

dock bara i bakgrunden på en av 

fem bilder som visar pojkarna 

som spelar kula och säger 

ingenting. Magnusson (2005) 

menar att när kvinnor väl syns i 

barnlitteratur är de oftast i 

bakgrunden och i anslutning till 

en man. Macionis (2001) menar 

att flickor oftast ses som passiva 

och att det är pojkar som är 

aktiva och sportar eller liknande. 

 

Rollindelning  

I denna serie är det männen som står i fokus och de är 30 stycken totalt. Magnusson (2005) 

menar att män är överrepresenterade i tecknade serier. Det finns endast två kvinnor i hela 

Figur 1. 
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serien och de står bara och tittar på elden så de har ingen viktig roll, de är passiva. Detta 

stämmer väl överens med Sovics (2014) förståelse över hur kvinnor ses stereotypt. 

 

Rollindelning 

Pojkar Flickor Odefinierade 

30 2 0 

 

Kännetecken 

Pojkar Flickor Odefinierade 

Huvudroller, modiga, giriga, 

brandmän, aktiva, byxor, 

hängselbyxor, tröja, hatt, 

spelar kula 

Inga betydande roller, finns 

med i bakgrunden, passiva, 

klänning, långa ögonfransar, 

spelar kula 

 

 

1996 nr.3 – Bamse utan dunderhonung – Hur går det då? II 

Serien handlar om att Skalman, Lille Skutt och Bamse får ett brev om en man som behöver 

hjälp. Då har Knocke och Smocke bytt ut Bamses dunderhonung så han tar med sig helt 

vanlig honung. De åker i några timmar med Skalmans luftballong till några ruiner. De blir fast 

i grottan och märker att det bara är vanlig honung de har fått med sig. De följer efter en duva 

som visar vägen ut. De löser allt utan dunderhonungen och får ut mannen ur grottan. De stöter 

på flera problem som Skalman löser med lite saker han drar fram ur skalet. När de åker hem 

hör de förfärliga jämmer från Knockes och Smockes hus. De åt dunderhonung för tre dagar 

sen och har väldigt ont i magen. Bamse lurar dem att snällhet gör att magontet försvinner men 

han visste att magontet försvinner av sig själv efter just tre dagar (Magnusson, 1996). 

 

Figur 2. 



 
 

 22 

Förekomsten av stereotypa samt normbrytande könsroller. 

Pojkarna känns igen i sina 

byxor och tröja, hatt, blå, lila, 

röda och gröna kläder. 

Hjältarna är Skalman, Bamse 

och Lille Skutt som är 

modiga och räddar en man ur 

en grotta. Detta är typiskt 

manliga drag enligt Macionis 

(2001). Magnusson (2005) 

menar att det oftast är män som framställs som hjältar och som även intar huvudrollen. Det 

som kan ses som normbrytande är att det är en man som behöver räddning och är hjälplös, 

inte en kvinna (Figur 2). Macionis (2001) menar att män oftast framställs som självständiga 

och att de sällan behöver hjälp. De andra männen som syns i serien är busar, eller så kallade 

rackarungar som typiskt framställs som just pojkar enligt Magnusson (2005) (Figur 3). 

 

Rollindelning 

Det förekommer inte så många karaktärer i denna serie men av de åtta karaktärer som syns är 

sex stycken pojkar och de två resterande är unikaraktärer, alltså djur utan ett bestämt kön som 

Heggestad (2014) tar upp som karaktärer, oftast djur som inte går att könsbestämma. Det 

finns alltså inte en enda kvinnlig karaktär med i denna serie vilket inte är helt ovanligt enligt 

Mccabe et.al (2011) då det är män som är överrepresenterade. Djurfigurer är enligt 

Magnusson (2005) en bra karaktär för att slippa tillskriva ett specifikt kön. 

 

Rollindelning 

Pojkar Flickor Odefinierade 

6 0 2 

 

Kännetecken 

Pojkar Flickor Odefinierade 

Modiga, hjältar, busar, 

behöver räddas, byxor, tröja, 

hatt 

 Djur utan tydligt kön 

Figur 3. 
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1999 nr.5 – Bamse och den objudne ”bröllopsgästen” II 

Bamse och Lille Skutt är ute på upptäcktsfärd när de ser några mörbultade riddare. De hade 

försökt befria prinsessan från det otäcka Stormonstret men misslyckats. Bamse och Lille Skutt 

bestämmer sig för att själva försöka. De får hjälp att komma över en flod till Borgen av två 

svanar. Väl framme lurar de Stormonstret för att få komma in i borgen. Stormonstret ska gifta 

sig med prinsessan som inte vill det. De smyger upp till prinsessan och två svanar ska flyga 

henne över sjön men Stormonstret får syn på dem och skriker högt så att svanarna tappar 

prinsessan i vattnet. Nu är alla tre tillfångatagna istället. När stormonstret presenterar sin 

”söta” prinsessa för de andra monstren tycker ett kvinnligt monster att prinsessan inte alls är 

söt då hon saknar huggtänder (Figur 4). 

 

Skalman lyckas komma in i borgen för att ge Bamse dunderhonung som då skrämmer bort 

alla monster. Monstret ber om ursäkt för allt han gjort och ger dem tre kossor. De följer 

prinsessan hem där kungen och drottningen väntar. Kungen säger att den som räddade 

prinsessan ska få gifta sig med henne men Bamse är redan gift så de åker därifrån med 

Skalmans tidsmaskin. Kungen säger ”Du ska se att du får en annan som du kan gifta dig 

med”. Prinsessan blir glad (Magnusson, 1999). 

 

Förekomsten av stereotypa samt normbrytande könsroller 

Det är en stereotyp berättelse där en prinsessa är inlåst i ett torn och behöver räddas av de 

modigaste hjältarna som finns. Macionis (2001) menar att kvinnor ofta framställs som 

undergivna och i behov av hjälp. Hjältarna är Bamse, Lille Skutt och Skalman vilket är 

stereotypiskt att det är just män. Flickorna utmärker sig med långa ögonfransar och klänning. 

Monstertjejerna utmärker sig med rosett på huvudet samt långa ögonfransar (Figur 4). Långa 

ögonfransar är som jag tidigare nämnt ett stereotypt kvinnligt attribut enligt Sovic (2014). 

Prinsessan har en av huvudrollerna i serien vilket är normbrytande. Hon säger även att hon 

inte är en sån som blir lätt rädd vilket är en typiskt manlig norm att inte vara rädd utan modig 

enligt Macionis (2001). Hon är dock ändå passiv i sin roll då det är männen som verkar fatta 

alla besluten. Männen har agens och agerar utifrån sina egna behag. Magnusson (2005) tar 

upp det att det förekommer denna typ av kvinnliga karaktärer ibland men att de oftast är i 

anslutning till män. 

Drottningen säger ingenting utan syns bara i bakgrunden bredvid kungen och håller i 

prinsessans hand. Drottningen framställs som en typiskt passiva och omsorgsfull kvinna 
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(Macionis, 2001). Kungen sitter på sin tron som står för makt medan prinsessan och 

drottningen står bredvid. 

 

Rollindelning 

I serien finns det totalt 38 karaktärer, varav 31 stycken är pojkar och endast fem stycken är 

flickor. Även i denna serie är män överrepresenterade. Huvudrollerna innehar hjältarna 

Bamse, Lille Skutt och Skalman samt prinsessan och monstret. 

Det finns även två svanar som är så kallade unikaraktärer som inte går att könsbestämma 

(Heggestad, 2014). Prinsessan intar en så kallad könsöverskridande roll som Heggestad 

(2014) tar upp. Detta eftersom hon har några manliga attribut såsom att hon innehar en av 

huvudrollerna och att hon är modig. 

 

Rollindelning 

Pojkar Flickor Odefinierade 

31 5 2 

 

Kännetecken 

Pojkar Flickor Odefinierade 

Räddar prinsessan, hjältar, 

huvudroll, agens, modiga, 

äventyrliga, mycket 

talutrymme, tvingar någon 

att gifta sig 

Hjälplös, gifta sig mot sin 

vilja, huvudroll, pratar om 

utseende, passiv, långa 

ögonfransar, klänning, 

modig 

Djur utan uppenbart kön 

 

Figur 4. 
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2006 nr.9 – Bamse utan dunder-honung 

Bamse äter alltid en burk dunderhonung varje morgon innan han ska jobba i skogen, det som 

blir över får hans tama bi Surre. I tuffa tuffingarnas föreningslokal diskuteras det hur de ska 

bli av med Bamse som hindrar dem från allt bus. Reinard räv har en plan. Han spionerar på 

Bamse vad han gör under dagarna. Reinard kommer på att Bamse inte har dunderstyrkan kvar 

efter en dag i skogen så han försöker fånga honom, men Surre räddar Bamse i sista stund. 

Bamse kommer hem där familjen står och väntar på honom och vinkar honom välkommen 

hem.  

 

Nästa dag ser Bamse att en musfamilj bor i ett träd och säger att de inte ska hugga ner det 

trädet, familjen blir glad och tacksam. Reinard gör ett nytt försök och lyckas den här dagen 

med att ta Bamse, som tur var ser musmamman alltihop. 

 Musen följer efter och hinner rädda Bamse i sista stund innan en stor kula faller på Bamse 

(Figur 5). Reinard räv blir rasande av sitt misslyckade försök (Wremby, 2006).  

 

Förekomsten av stereotypa 

samt normbrytande könsroller 

Musmamman och Surre är hjältar 

i denna serie. Det är normbrytande 

att Musmamman är modig och 

räddar Bamse då kvinnor oftast 

framställs som rädda medan det är 

männen som är modiga (Macionis, 

2001).  

Enligt Magnusson (2005) är det män 

som är överrepresenterade som 

hjältar vanligtvis. Bamse har ett 

klassiskt manligt yrke som kräver 

styrka och uthållighet. Det syns 

endast manliga karaktärer arbeta 

tillsammans med Bamse i skogen 

och han har tagit efter det yrket från 

sin far som också var skogshuggare. Bamse framställs i denna serie som svag och utsatt utan 

Figur 5. 

Figur 6. 
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sin dunderhonung då han är den som behöver räddas av Musmamman och Surre från Reinards 

fälla. Han kan alltså inte ens hjälpa sig själv utan sin råstyrka. Detta kan ses som stereotypt då 

män framställs som starka och fungerar då inte utan sin styrka, sin manlighet (Macionis, 

2001). 

 

De kvinnliga karaktärerna känns igen med sina långa ögonfransar och bär antingen kjol eller 

klänning. Detta är enligt Sovic (2014) klassiskt kvinnliga attribut. Bamses familj står och 

vinkar han välkommen hem efter jobbdagen är slut (Figur 6). Detta är en stereotyp bild av att 

fru och barn är hemma och är passiva hela dagen medan pappa Bamse är och jobbar och gör 

nytta. Kvinnor syns oftast i anslutning till sin familj enligt Sovic (2014) och framställs som 

omsorgsfulla. 

 

Något som kan ses som normbrytande är att Nalle-Maja håller i en fotboll. Det är oftast 

pojkar som kännetecknas som aktiva och sportiga medan flickor framställs som passiva 

(Macionis, 2001). 

Männen i serien framställs som busar, så kallade rackarungar. Det är nästan uteslutande män 

som framställs som dumma och elaka rackarungar (Magnusson, 2005). 

 

Rollindelning 

Fördelningen mellan pojkar och flickor är ojämn, det finns 20 pojkar och 4 flickor i serien. 

Huvudrollerna har Bamse som är den utsatte, Reinard Räv som är boven och Musmamman 

och Surre som är hjältarna i serien. Även fast det finns så få flickor så är det ändå just en 

flicka som är representerad både som en huvudperson samt en hjälte. Dock i anslutning till 

flera olika män. 

 

Rollindelning 

Pojkar Flickor Odefinierade 

20 4 3 

 

Kännetecken 

Pojkar Flickor Odefinierade 

Byxor, manligt yrke, 

modiga, elaka busar, hittar 

Långa ögonfransar, kjol, 

klänning, fru och barn står 
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på dumheter, röda, blå och 

lila färger, utsatt utan styrka, 

behöver räddas 

och väntar när pappa 

kommer hem, passiva, 

modig, hjälte, håller i fotboll 

 

2011 nr.11 – Bamse och John Bauer 

Trillingarna, Katten Jansson och Husmusen går för att hälsa på Skalman, men han är inte 

hemma. Dörren öppnas ändå eftersom den automatiska igenkännaren vid dörren ser dem. De 

bestämmer sig för att gå in och vänta. På bordet ser de boken ”Bland tomtar och troll” skriven 

av John Bauer. De råkar spilla flera av Skalmans flaskor med olika konstiga vätskor i över 

hela boken. Det kommer upp en trollhand ur boken som tar Nalle-Maja, trollet lämnar en ring 

efter sig. De andra springer snabbt och hämtar Bamse och Lille Skutt. Skalman kommer hem 

samtidigt som de kommer tillbaka. Han föreslår att de tar tidsmaskinen tillbaka till John 

Bauers tid. Barnen får stanna hemma medan Bamse, Lille Skutt och Skalman åker iväg. De 

visar ringen för John Bauer och han visar dem vägen till Trollmor som brukar veta det mesta. 

Hon känner igen ringen, den tillhör Trollet Klunseluns som bor i Gråberget. 

 

Trollet Klunseluns tror att Nalle-Maja är en docka och tycker det är det sötaste han sett på 150 

år. Nalle-Maja biter trollet och han förstår då att hon är riktig. 

Bamse knackar hårt på dörren men trollet vågar inte öppna, han tror det är den stygge jätten 

Stalo. Bamse bankar så hårt att dörren går sönder.  Han slänger upp trollet på en byrå och 

hjälper Nalle-Maja ner. Trollet blir ledsen eftersom han tycker det är så grått och dystert i 

berget utan Nalle-Maja, han får en tavla av John Bauer att titta på så blir han glad igen. (Figur 

7). Bamse, Skalman, Lille Skutt och Nalle-Maja åker hem igen med tidsmaskinen (Borelius, 

2011).  
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Förekomsten av stereotypa samt 

normbrytande könsroller 

I denna serie är det pojkarna som ska 

rädda flickan. Pojkarna är alltså hjältar 

och flickan behöver räddning och är 

hjälplös vilket är stereotypt (Macionis, 

2001). Magnusson (2005) menar att det är 

väldigt vanligt att det är just pojkar som 

framställs som hjältar. Pojkarna känns 

igen med shorts som är gröna och röda. 

Nalle-Maja har en blå klänning och långa 

ögonfransar. Nalle-Maja är modig som 

går fram till vätskorna som spillts och 

försöker läsa vad det var medan de andra 

hämtar en trasa vilket är normbrytande då 

flickor oftast framställs som rädda och 

passiva (Macionis, 2001) Trollet 

Klunseluns har ett färgglatt armband på 

sig och långt hår. Han framställs som en 

man genom att de kallar trollet för 

”honom”, utöver det har han en del drag 

som kan liknas vid kvinnliga såsom långt hår och 

visar sina känslor (Figur 7). Trollmor är rätt så lik med färgglada pärlor och långt hår. Att ett 

stort manligt troll blir rädd och gråter är normbrytande då män brukar framställs som modiga 

och okänsliga (Macionis, 2001). Han vill ha något sött att titta på i sin dystra grotta. Tavlan 

han får består av en kvinna, det är alltså definitionen av något sött och gulligt. Enligt 

Macionis (2001) får kvinnor oftast igenkänning för sitt utseende och inte sina bedrifter. 

 

Rollindelning 

Serien består av flest pojkar vilket är väldigt vanligt enligt Magnusson (2005). De kvinnliga 

karaktärerna som finns är dock könsöverskridande på vissa sätt. Trollmor framstår som 

intelligent som Macionis (2001) menar är motsatsen till hur kvinnor brukar framställas. Nalle-

Figur 7. 
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Maja är modig och aktiv i sitt agerande vilket också är normbrytande (Macionis, 2001). 

  

Rollindelning 

Pojkar Flickor Odefinierade 

9 2 0 

 

Kännetecken 

Pojkar Flickor Odefinierade 

Modiga, räddar Nalle-Maja, 

hjältar, busar, shorts, långt 

hår, färgglatt armband, 

gråter 

Nalle-Maja behöver räddas, 

hjälplös, snälla, modiga, 

aktiva, intelligenta, 

klänning, långa ögonfransar 

 

 

2016 nr.13 – En rävhistoria 

Bamsefamiljen har myskväll framför teven med popcorn. Teddy hoppas att det är någon 

lärorik naturfilm, Nalle-Maja hoppas på en spännande fotbollsmatch och Brum hoppas på ett 

inspirerande konstprogram (Figur 8). Men istället är Reinard Räv på tv med sin nya bok. Han 

berättar att allt som sägs om honom inte är sant och att han bara en är vanlig snäll räv. 

Pengarna han tjänar på boken ska gå till ett hem för trötta gamla sjöfarare. Det är många som 

vill läsa boken. Hans barndom låter ruskigt lik den som Vargen hade, att han växte upp bland 

tre skurkar. Han bygger hemmet för gamla 

sjöfarare och de låter väldigt nöjda i tv. 

Noak, Bamses gamle vän berättar att han 

tror det är något fuffens med hemmet och 

att de borde undersöka det. Bamse, 

Skalman och journalisten Nina klär ut sig 

till sjöfarare för att hälsa på. Det visar sig 

egentligen vara en skurkskola för att lära 

alla de bästa tjuvknep som finns. Bamse 

avslöjar sig och dem flesta springer iväg. 

Några stannar som inte vet vem Bamse är och vad han kan göra. Bamse virar in alla i en matta 

och knyter fast dem. Nina har allt på bild för att avslöja Reinard. Men Reinard lyckas sno 

Figur 8. 
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kameran och flyr genom fönstret. Men de är ändå glada att de lyckades sätta stopp för 

skurkskolan (Borelius, 2016).  

 

  

Förekomsten av stereotypa samt normbrytande könsroller 

Nina är modig och hjälper till att sätta stopp för skurkskolan vilket kan anses som 

normbrytande då flickor oftast framställs som rädda och passiva enligt Macionis (2001). Nina 

verkar vilja satsa på karriären och är väldigt ambitiös 

för att få till ett bra reportage (Figur 11). Att vara 

ambitiös är ett typiskt manligt drag enligt Macionis 

(2001). Bamse och Skalman är också hjältar för 

dagen vilket är en normativ framställning av två män 

(Magnusson, 2005). Bodil, en äldre tant, är med i 

skurkskolan och hennes specialitet är sprängämnen 

(Figur 10) vilket är normbrytande då kvinnor oftast 

framställs som passiva, omsorgsfulla individer som 

anpassar sig efter samhällets förväntningar och inte 

hittar på några dumheter (Sovic, 2014). 

 

Bamses barn har en del könsöverskridande karaktärsdrag. Nalle-Maja är sportintresserad 

vilket är ett typiskt manligt drag enligt (Macionis, 2001). Pojkarna är istället närmre sina 

känslor och vill se på lugnare tv-program vilket kan ses som typiskt kvinnligt (Macionis, 

2001) (Figur 8). 

Figur 9. Figur 10. 

Figur 11. 
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Reinard Räv får beröm för sin bedrift att skriva en bok och han ger beröm till en kvinna för 

sitt utseende (Figur 9). Detta är ett typiskt exempel på vad Macionis (2001) tar upp, kvinnor 

får beröm för sitt utseende och män för sina framgångar. 

 

Rollindelning 

Denna serie innehåller flest flickor av alla de sex serier som gåtts igenom. Ändå når det inte 

upp till 50% och året är 2016. Männen är än en gång överrepresenterade som är det vanligaste 

enligt (Sovic, 2014). Några av de kvinnor som syns har könsöverskridande attribut såsom 

sportintresse, aktiva, ambitiösa.  

 

Rollindelning 

Pojkar Flickor Odefinierade 

27 12 1 

 

Kännetecken 

Pojkar Flickor Odefinierade 

Glasögon (intelligenta), 

hjältar, hittar på dumheter, 

modiga, gillar natur- och 

konstprogram, beröm för 

sina bedrifter 

Ambitiös, expert på 

sprängämnen, modig, 

sportintresserad, beröm för 

sitt utseende 
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Resultat 

Nedan följer en presentation av resultaten från analysen kopplat till relevant forskning samt 

studiens syfte. En redogörelse för vikten av dessa resultat kommer även följa nedan. 

 

Rollindelningar 1982–2016 

En av frågeställningarna för arbetet löd: Hur är fördelningen av roller mellan könen i 

serietidningen Bamse? Alla är överens, männen är överrepresenterade i barnlitteratur. Alla har 

fått samma resultat i sina studier som jag har gått igenom och jag har själv kommit fram till 

samma resultat. Sovic (2014), Mccabe et.al (2011), Odenbring (2014) och Magnusson (2005) 

är alla överens om detta. 

 

Anledningen till varför det är viktigt att undersöka rollindelningen är för att barnen lär sig att 

kvinnor är passiva och att män är aktiva genom litteraturen (Mccabe et.al, 2011). De lär sig 

även att kvinnor inte syns lika ofta vilket i sin tur tyder på att kvinnor inte förtjänar att synas 

lika mycket. Detta kan leda till att kvinnor och flickor känner att de inte är lika mycket värda 

som pojkarna och männen som får synas och höras. De lär sig att deras roll är att vara tysta 

och gå dit samhället vill att de ska gå (ibid.). 

 

Nedan följer ett diagram över rollindelningen mellan åren 1982–2016 i de analyserade 

tidningarna: 

 

 

 

Som diagrammet visar är det fortfarande en ojämn rollindelning, det har förvisso förbättrats ur 

ett historiskt perspektiv men inte avsevärt. Mccabe et.al. (2011) kan endast se minimala 
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förbättringar under de senaste 35 åren. Jämför man dock mellan år 1982 och 2016 finns det en 

viss skillnad. Det har aldrig uppgått till hälften flickor mot vad det är pojkar. Det är ett 

förvånansvärt resultat. Som Odenbring (2014) tar upp är pojkar överrepresenterade i 

bilderböcker riktade till barn. I en av tidningarna fanns det inte en enda kvinnlig karaktär, i 

andra endast två så det är ett tydligt återkommande fenomen att kvinnor är 

underrepresenterade och att män är överrepresenterade. 

 

Förekomsten av stereotypa samt normbrytande könsroller 1982–2016 

Syftet med studien var att ta reda på hur manligt och kvinnligt ”görs” i Bamse, hur framställs 

män och kvinnor och vilka förväntningar medför det på läsaren? Det sättet som pojkar och 

flickor framställs på i litteraturen blir förväntningar på hur läsaren också ska bete sig. Ser 

barnen hela tiden flickor som passiva och pojkar som aktiva förstår de att det är förväntningar 

som finns även på dem (Magnusson, 2005). Sovic (2014) menar att barnen lätt tar åt sig vad 

som skrivs och syns i litteraturen eftersom stödet från bilderna gör det så verklighetstroget 

och att det därför är viktigt att undersöka vad som visas och beskrivs. Mccabe et.al. (2011) 

menar att barnen redan har förstått vilket kön de blivit tilldelade i förskoleåldern och att de är 

medvetna att det finns förväntningar på dem utifrån den könstilldelningen både från vuxna 

och andra barn. 

 

Genusteorin som jag utgår ifrån i denna studie innebär att genus och kön är båda något som 

”görs” och konstrueras i det sociala (jmf Hedlin, 2010, Butler, 2005 & Hirdman, 1988 m.fl.). 

Detta är inget undantag i serietidningen Bamse som förmedlar förväntningar på varje sida. 

Oftast stereotypa men även normbrytande. Det som kan ses som mest normbrytande är olika 

karaktärers beteenden. Karaktärernas utseende har bestått genom historien med inga eller 

minimala skillnader. 

 

Pojkarna i tidningarna beskrivs på flera sätt. Antagandet att de är just pojkar är gjort dels 

utifrån typiska manliga attribut samt hur de tilltalas, han eller hon, beteendet är det som 

varierar mest, utseendet verkar bestå. Bamse är modig, stark och snäll, medan Lille Skutt är 

väldigt rädd av sig, dock kan man ändå räkna med honom. Skalman är klok och kan uppfinna 

vad som helst. Det finns även karaktärer som framställs som elaka busar, så kallade 

rackarungar som Magnusson (2005) menar är en typisk framställning av just pojkar. 

 

De stereotypa rollerna som lyfts fram på den manliga sidan är att de är starka, modiga, 
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intelligenta, aktiva och okänsliga som enligt Macionis (2001) är typiskt manliga attribut. De 

beteenden/karaktäriseringar som bryter mot dessa normer är att vissa pojkar är rädda, svaga, 

emotionella och behöver hjälp (ibid.). 

Pojkarna ser förebilder med stor agens som hela tiden visar framfötterna, är okänsliga och har 

gott om pengar. Men det finns även några få exempel på pojkar som vågar visa sina känslor 

och erkänner att något till exempel skrämmer dem och att det är okej att vara snäll. Pojkarna 

som läser dessa serier ser även en del pojkar som framställs som rackarungar som bara hittar 

på dumheter. Alla dessa karaktäriseringar ger en bild av hur pojkar förväntas vara då Sovic 

(2014) menar att bilderböcker har en stor påverkan på barns verklighetsuppfattning. Det finns 

en varierad syn men en alltid återkommande roll i tidningarna är rackarungarna även i nutid 

som historiskt, vilket består av pojkar som hittar på dumheter och alltid förlorar i slutet. 

Pojkarna lär sig alltså att de ska hitta på hyss och ta för sig. Å andra sidan visar Bamse att 

man även kan vara snäll och rättvis mot alla. Men Bamse framställs även som omanlig, alltså 

något negativt, när han blir utan sin dunderhonung som ger honom styrka.  

 

Flickorna har också olika roller. Antagandet om att karaktärerna är kvinnliga är främst utifrån 

typiskt kvinnligt utseende. Det klassiska kvinnliga utseendet är detsamma i alla analyserade 

tidningar och består uteslutande av långa ögonfransar som Sovic (204) tar upp som ett 

klassiskt kvinnligt attribut. Nalle-Maja är en äventyrlig modig liten tjej som älskar fotboll, 

Nina är en modig kvinna som satsar på sin karriär. Men övergripande är flickorna passiva 

offer som behöver räddning. Det skildras inte några direkt kloka, visa kvinnor i tidningarna. 

De stereotypa könsrollerna jag sett är att flickor är väldigt passiva, känsliga, rädda och 

beroende av andra (oftast män som då kommer till undsättning) vilket passar Macionis (2001) 

beskrivning av en typisk kvinna. 

Flickorna ser alltså passiva förebilder som visar dem vad samhället förväntar sig av dem, att 

de inte tar så mycket plats och att de är följare. Som jag tagit upp innan så menar Sovic (2014) 

att barnen tar åt sig av vad som visas i litteraturen och lär sig då vilka förväntningar som finns 

på deras tilldelade konstruerade kön. Några normbrytande beteenden som lyfts fram är flickor 

som är självständiga, intelligenta, modiga, ambitiösa och aktiva som Macionis (2001) 

beskriver som typiskt manliga attribut. 

 

Övergripande är det en salig blandning av stereotypa samt normbrytande karaktärer. Det som 

absolut behöver utvecklas är rollindelningen. Det behövs mer kvinnliga starka karaktärer som 

flickor kan ha som förebild och relatera till så att de inte bara ser flickor som är passiva 
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karaktärer som endast syns bredvid en manlig karaktär i bakgrunden. Något annat som inte 

ändrats under alla dessa år är de typiska kvinnliga och manliga utseendena, de ser likadana ut 

år 1982 som 2016. Flickor har långa ögonfransar, som Sovic (2014) menar är ett 

återkommande kvinnligt attribut och pojkar har byxor, tröja eller hängselbyxor som 

Magnusson (2005) tar upp som en typisk klädsel för män. 

 

Det är förvånansvärt att det inte skett en tydligare utveckling under alla dessa år. Det har ändå 

gått 34 år mellan den första och sista tidningen som analyserats. Det är skrämmande. 

Eftersom Bamse är inflytelserik i de flesta barns liv idag så kommer dess normer och värden 

att spridas vidare ner generation efter generation som både Sovic (2014) och Mccabe et.al 

(2011) påpekar. Det syns att de försöker ta upp viktiga frågor i sina tidningar och att de 

försöker utveckla sitt utbud med fler kvinnliga karaktärer, men det går väldigt långsamt. Det 

som är mest utvecklat är att det faktiskt finns varierande könsroller kopplat till beteende där 

både kvinnor och män är könsöverskridande som Heggestad (2014) tar upp som karaktärsdrag 

där en individ tar över det motsatta könets typiska drag. Något som de inte utnyttjat så mycket 

i samband med att alla deras karaktärer är djur, är att göra fler karaktärer könlösa, till så 

kallade unikaraktärer. Detta beskriver Heggestad (2014) är något som till fördel kan göras när 

det är förmänskligade djur inblandade i en berättelse och att det i sin tur kan hjälpa till att 

bagatellisera genus och kön. 

Det behövs fler analyser kring litteratur som små barn kommer i kontakt med. Speciellt 

figurer som syns och hörs på flera olika ställen, inte bara i böcker och serier. 

 

Sammanfattningen av det övergripande resultatet är att det historiskt inte skett mycket 

utveckling på karaktärernas normativa utseende. Pojkar har byxor, shorts, tröja och 

hängselbyxor medan flickor har klänning, kjol och långa ögonfransar. Där det kan ses en 

skillnad, om än liten, är rollindelning mellan pojkar och flickor. Det som utvecklats är att lite 

fler flickor fått tagit plats i serietidningen Bamse. Pojkarna håller dock hårt i större delen av 

rollerna överlag samt huvudrollerna. Det har även tillkommit fler könsöverskridande 

kvinnliga karaktärer såsom sportintresserade, ambitiösa och aktiva. Manliga karaktärer som 

tillkommit med könsöverskridande egenskaper visar sina känslor och sin sårbarhet. 

Huvuddelen av flickor syns dock som passiva offer som står i pojkars skugga. Pojkarna ses 

som aktiva hjältar samt rackarungar som gör vad de känner för. 



 
 

 36 

Diskussion 

I följande avsnitt följer en diskussion av studiens resultat och betydelse. Jag kommer även ta 

upp mina tankar kring hur denna studie kan hjälpa förskollärare i deras profession samt 

förslag på vidare forskning. 

 

Sammanfattande diskussion samt studiens betydelse för förskollärarprofessionen 

Det är viktigt att kritiskt granska litteratur som barnen läser eftersom dess normer och värden 

överförs till läsaren som både Sovic (2014), Magnusson (2005) och Mccabe et.al. (2011) tar 

upp. Det handlar både om karaktärsdrag samt hur mycket de båda könen faktiskt synliggörs. 

 

Bamse är en figur som används väldigt flitigt i förskolans värld och han ifrågasätts sällan 

eftersom han är en sån självklar figur. Därför är denna studie viktig för att öka pedagogers 

medvetenhet. Det är viktigt att tänka på att ibland stanna upp och fråga sig varför man gör 

som man gör, varför har vi Bamse som tema? Är det för att det är en så vanlig karaktär? 

Förmedlar han bra saker? Bamse förmedlar absolut bra saker och har flera moraliserande 

teman som att alla ska behandlas rättvist oavsett bakgrund, att mobbning inte är okej osv. 

Bamse speglar flera olika slags personer till exempel hans barn som är förståndshandikappad. 

Detta är bra saker att visa för barnen i förskolan. Men man måste också titta närmre på 

innehållet runtomkring, hur framställs pojkar och flickor? Hur är rollindelningen? Kan alla 

relatera till innehållet om de inte ens synliggörs? 

 

Genus och kön, som jag tagit upp tidigare är något jag ser på som socialt konstruerat. Det 

konstrueras hela tiden i Bamse vad som är manligt och kvinnligt och vilka förväntningar som 

finns. Detta kommer i sin tur påverka hur barnen ser på sig själva. Pedagoger har ett ansvar i 

att se till att barnen utvecklas till den individ de själva önskar, inte till den individ de 

förväntas vara och på så vis begränsas. Denna studie kan, som jag tagit upp innan, öka 

pedagogers medvetenhet och på så vis minska risken att föra vidare stereotypa könsnormer 

som berättar för barnen vad som förväntas av dem. 

 

Ett bra sätt att arbeta med Bamse kan vara att välja ut de delar som passar in till ett aktuellt 

projekt eller tema, till exempel att alla är lika mycket värda eller hur man är en bra kompis. 

Istället för att bara lägga fram litteratur och låta barnen göra vad de vill med den kan man 

istället arbeta med utvalda delar för att konkretisera för barnen hur exakt man är en bra 
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kompis som deras förebild Bamse. Det är heller inte fel att prata med barnen om deras tankar 

kring annorlunda karaktärer såsom könsöverskridande karaktärer samt karaktärer med 

särskilda behov. På detta sätt blir de mer medvetna om att allt inte är svart eller vitt utan att vi 

alla är olika och det är okej. 

 

Jag tror att detta arbete kan hjälpa pedagoger att öppna upp ögonen för hur kön och genus 

konstrueras i ett urval av barnlitteratur. Vilket förmodligen ökar chanserna till en medvetenhet 

vid val av litteratur. Det ger också ett litet urval av hur Bamsetidningarna framställer pojkar 

och flickor och vad detta kan ha för betydelse. När man får reda på varför något är viktigt är 

det mycket lättare att komma ihåg att kolla efter det. 

 

Vidare forskning skulle kunna vara en djupare analys över tid med fler analyserade exemplar 

och med koppling till samhällets genusdiskussion genom tiderna. Även kring nyare litteratur 

som ännu inte finns forskning kring. Det skulle vara intressant att göra en studie kring Bamses 

närvaro i förskolans miljö för att se hur mycket barnen kommer i kontakt med just Bamse och 

på vilket sätt. 
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