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1. Inledning 

 

Som liten älskade jag barnböcker, långt innan jag själv kunde läsa. Istället satt jag och tittade 

på bilderna och hittade själv på egna historier till dem. Men de många gånger stereotypa 

genusgestaltningar som kunde framträda på bilderna tänkte jag aldrig på, det vara jag alldeles 

för liten för att reflektera över. Historiskt sett har barnboken från ett genusperspektiv varit allt 

annat än jämställd då huvudkaraktärerna generellt sett har gestaltats av pojkar. De har tillåtits 

att vara busiga och aktiva, medan flickorna har varit söta och lydiga.
1
 Men barnböcker är inte 

statiska utan de utvecklas och förändras i takt med samhället och återspeglar dess utveckling.
2
 

Därför kan vi också se att den traditionella könsfördelningen allt mer håller på att jämnas ut 

idag och att det dåvarande mönstret för hur pojkar respektive flickor ska bete sig numera 

ifrågasätts.
3
 Maria Nikolajeva, professor i litteraturvetenskap, skriver i sin bok Bilderbokens 

pusselbitar att även om en berättelse i sig kan vara jämställd kan det fortfarande förekomma 

en könsstereotyp framställning av karaktärerna på illustrationerna i boken.
4
  Det innebär alltså 

att texten som beskriver själva berättelsen i en barnbok kan ha ett jämställt genusperspektiv 

men att det här inte framgår i illustrationerna, bild och text förmedlar olika budskap. 

Nikolajeva menar också att det finns få seriösa genusstudier genomförda på bilderböcker.
5
 

 

Med det här som bakgrund vill jag i den här studien titta närmare på hur normkritiska 

barnböcker gestaltar genus i sina illustrationer. Att jag väljer att titta närmare på just 

normkritiska barnböcker är för att det har varit en hel del debatter om dessa där de bland annat 

har blivit ifrågasatta om huruvida de utmanar eller reproducerar den rådande normen.
 6

 År 

2016 skrev Beatrice Karlström, dåvarande student vid Mittuniversitetet, en uppsats om just 

normkritiska barnböcker och huruvida de ifrågasätter eller förstärker stereotypen. Karlström 

gjorde i sin uppsats en kvalitativ textanalys där hon nämner bilden i relation till texten men 

där hennes primära fokus ändå är texten. Min avsikt är att i den här studien istället enbart 

fokusera på illustrationerna för att se vad de säger ur ett genusperspektiv.  

På nättidningen Framsidan.net intervjuas Maria Jönsson som är universitetslektor i 

litteraturvetenskap med inriktning mot barn- och ungdomslitteratur. Hon jobbar ofta med 

                                                           
1
 Lena Kåreland, Barnboken i samhället, 2. Uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 36–37. 

2
 Kåreland 2013, s. 46–47. 

3
 Ibid, s. 35–37. 

4
Maria Nikolajeva, Bilderbokens pusselbitar, Studentlitteratur, Lund, 2000, s. 170–171. 

5
 Nikolajeva 2000, s. 173. 

6
 Eva Heggestad, ’Regnbågsfamiljer och könsöverskridande barn: Bilderbokens nya invånare’ [Elektronisk 

resurs], Samlaren, 134, 222-250, 2013, s. 225. 
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genusteoretiska teman och säger att ett vanligt sätt för att göra en klassisk gammal barnsaga 

mer normkritisk är att byta genus på karaktärerna och på så sätt synliggöra normen. Till 

exempel kanske inte prinsessan gifter sig med en man i slutet av sagan utan hon kanske gifter 

sig med en annan kvinna istället.
7
 Men vad blir konsekvenserna om kvinnorna i det här fallet 

fortfarande framställs på bilden i enlighet med stereotypa normer? Därför tycker jag att det 

vore intressant att se hur ett normkritiskt ställningstagande till genus gestaltas och synliggörs i 

bild.  

 

Det finns också en samhällsrelevans i att genomföra studien. Jönsson menar att efterfrågan 

ökar eftersom det finns en bred medveten föräldragrupp samtidigt som det finns en idé om att 

det behövs mer barnböcker som har ett uttalat normkritiskt perspektiv.
8  Det svenska 

läroplanen för förskolan skriver 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.”
9
 Man kan alltså se 

att det finns en efterfrågan och att ämnet är aktuellt i dagens samhälle vilket också talar för 

vikten av att genomföra en studie av det här slaget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 http://www.framsidan.net/2014/07/om-normkritisk-barnlitteratur/ Hämtad 22/2 2018. 

8
 http://www.framsidan.net/2014/07/om-normkritisk-barnlitteratur/ Hämtad 22/2 2018. 

9
 Läroplan för förskolan Lpfö 98, reviderad 2016, s. 5. Hämtad från skolverkets hemsida: 

https://www.skolverket.se/ Hämtad 18/2 2018. 

http://www.framsidan.net/2014/07/om-normkritisk-barnlitteratur/
http://www.framsidan.net/2014/07/om-normkritisk-barnlitteratur/
https://www.skolverket.se/
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2. Syfte och frågeställning 

 

Mitt syfte är att genom kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ semiotisk bildanalys studera 

hur maskulint och feminint genus synliggörs och framställs på illustrationerna i ett urval av 

normkritiska bilderböcker för barn, samt hur frekvensen av maskulint och feminint genus ser 

ut i dessa böcker. Jag vill ta reda på i vilken omfattning som illustrationerna ifrågasätter eller 

återupprättar den rådande genusnormen. Normkritiska barnböcker kan innehålla en bred 

genusrepresentation men för att arbetet inte ska bli för omfattande har jag valt att avgränsa 

mig till att enbart titta på flickor, pojkar, kvinnor, män och genusneutrala barn och vuxna. 

 

 Hur ser frekvensen ut av maskulina, feminina och genusneutrala karaktärer? 

 Hur ser frekvensen ut av maskulina/feminina attribut avseende frisyr, kläder och 

kroppsform? 

 Hur kan illustrationerna tolkas ur ett genusperspektiv?  

 

 

3. Tidigare forskning 

 

I boken Down with stereotypes skriver Andrée Michel, feministisk sociolog, hur flickor och 

pojkar traditionellt brukar gestaltas på bilderna i vanliga barnböcker. Till exempel görs det 

skillnad på deras utseende genom att de får bära stereotypa attribut för vad som traditionellt 

sett uppfattas som kvinnligt respektive manligt. Man kan också se en skillnad i de leksaker 

som de framställs tillsammans med på bilden. Pojkarna har i större utsträckning leksaker som 

innebär att de ska bygga, exempelvis byggklossar, medan flickorna istället har leksaker som 

knyter an till hushållssysslor.
10

 Flickorna syns också färre gånger på bilderna än vad pojkarna 

gör och de presenteras i överlag i mindre varierade och mer restriktiva roller än pojkarna.
11

 

Problematiken kring det här är, som Michel skriver, att pojkar ges en mycket större variation 

på möjliga förebilder medan det för flickor mest finns en, modern som tar hand om hemmet.
12

 

Både flickor och pojkar påverkas negativt av genusstereotyperna även om flickorna blir de 

                                                           
10

 Andrée Michel, Down with stereotypes!: eliminating sexism from children’s literature and school textbooks, 
Unesco, Paris, 1986, s.19.  
11

 Ibid, s. 27. 
12

 Ibid, s. 17. 
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som förlorar mest på det eftersom de är de som framställs som det underlägsna könet. Framför 

allt hindrar stereotyperna flickor från att utvecklas till sin fulla potential menar Michel.
13

  

 

Ett par mindre bokförlag som har specialiserat sig på att ge ut barnböcker med ett positivt 

genusperspektiv är till exempel förlagen Vombat och Olika. Gemensamt för dem är att deras 

böcker ska uppfylla kraven på mångfalds-, demokrati- och jämställdhetsperspektiv. Deras 

böcker tar upp och konfronterar genusstereotyper som finns omkring oss.
14

 Lovisa Almborg, 

grundare till Olika förlag menar att det behövs en utveckling då hon upplever att 

barnboksutgivningen är stereotyp. Flickorna finns med i historien men själva omgivningen 

och bikaraktärerna är fortfarande desamma, pappan är i slips och jobbar på kontor medan 

mamman är i bakgrunden och har förkläde. På förlaget läser de alla sina manus ur ett 

genusperspektiv och tittar på vilka färger karaktärerna har på sig och hur gränssättningen ser 

ut mellan flickorna och pojkarna och vilka roller föräldrarna har.
15

 

Men de normkritiska barnböckerna har också kritiserats. I den vetenskapliga artikeln 

Regnbågsfamiljer och könsöverskridande barn: Bilderbokens nya invånare skriver Eva 

Heggestad, lektor och docent i litteraturvetenskap, att all barnlitteratur i grunden i någon grad 

är ideologisk och undervisande. Men hon menar att det gäller i en högre grad för de 

normkritiska barnböckerna där syftet bakom grundar sig mer i en ambition där de vuxna vill 

föra över vissa specifika värderingar till barnen. Böckerna har också ifrågasatts för om de 

verkligen utmanar normen eller om de i själva verket bara reproducerar den.
16

 Jönssons kritik 

riktar sig mot det vanligt förekommande temat kring kärlek som hon menar återfinns oftare i 

de normkritiska barnböckerna än i de traditionella.  Karaktärerna problematiseras och 

uppvisar en större mångfald men själva grunden i historien är oftast den samma, att finna 

kärleken, vilket i sig kan ses som en väldigt stereotyp händelse. Det är genom kärleken som 

böckerna kan gestalta sitt normkritiska perspektiv menar Jönsson och efterfrågar ett 

problematiserande kring själva kärleken som fenomen istället för att oavkortat beskriva den 

som något positivt.
17

 En karaktär kan till synes vara genusneutral men om själva storyn utgörs 

av ett kärleksmöte framträder genuset.
18

  

 

                                                           
13

 Michel 1986, s. 24. 
14

 Kåreland 2013, s. 35–37. 
15

 https://www.svd.se/ombytta-roller-i-nya-barnbocker Hämtad 22/2 2018. 
16

 Heggestad 2013, s. 225–226. 
17 Åse Hedemark och Maria Karlsson (red.), Unga läser: läsning, normer och demokrati, Gidlunds förlag, 

Mörklinta, 2017, s. 18–23. 
18

 Nikolajeva 2000, s. 166. 

https://www.svd.se/ombytta-roller-i-nya-barnbocker
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Heggestad återger en debatt från maj 2008 i Dagens nyheter där recensenten Lotta Olsson 

uttalar sig. Hon liknar de normkritiska barnböckerna vid propaganda och menar att böckerna 

förlorar i kvalité när utgivningen är baserad på en värdegrund. Den konstnärliga kvalitén 

måste alltid få gå före anser hon. Karin Salmson, från dåvarande Vilda förlag, bemötte 

kritiken med att säga att all barnlitteratur är baserad på värderingar och att de tycker att det är 

bättre att aktivt förhålla sig till dem. Marie Tomicic från Olika förlag menar att de tror på att 

det går att kombinera böcker med både konstnärlig kvalité och en tydlig värdegrund. Eftersom 

de traditionella böckerna fortfarande innehåller mycket stereotypa genusmönster så tycker 

hon att det finns en vikt i att visa på alternativ, inte minst för de barn som inte känner igen sig 

i de traditionella böckerna.
19

 

 

I boken Barnlitteraturanalyser skriver skribenten och redaktören Anna Grettve att kläderna är 

det tydligaste sättet för att signalera genustillhörigheten, men också för att ifrågasätta den och 

tänja på gränserna. Den är genom kläderna som man skapar sig sin identitet och sociala 

tillhörighet och det är kläderna som talar om för barnet vem och vad den är. Beskrivningar av 

kläder i litteraturen hjälper till att förankra dess kodade betydelse i läsarens medvetna. Det är 

inte bara vilka kläder som används av vem, utan även hur kläderna används som ger ledtrådar 

om den fulla betydelsen av dem.
20

 En persons genus kan även synliggöras genom att visa 

personens relation till ett visst plagg.
21

 Tonie Lewenhaupt, dräkthistoriker, författare och 

kulturjournalist, menar i sin bok Kläders tysta språk att män och kvinnor också använder 

kläder olika. Män har i större utsträckning en garderob som är mer likartad och verkar ha ett 

större behov av att tillhöra en grupp som delar samma värderingar, och i och med det samma 

klädkod. Kvinnor klär sig mer individuellt och söker i större utsträckning efter ett eget 

uttryck.
22

  Historiskt sett finns det också en tydlig uppdelning mellan vilka plagg som bärs av 

vilka kön, även om modet har förändrats och svängt en hel del under tidens gång. Typiska 

plagg som har en stark koppling till maskulinitet eller mannen som vi ser det idag är till 

exempel frack, smoking, kostym och uniform, medan typiska feminina plagg är klänning, kjol 

och höga klackar.
23

 

 

                                                           
19

 Heggestad 2013, s. 244–245. 
20

Maria Andersson och Elina Druker (red.), Barnlitteraturanalyser, 1. Uppl., Studentlitteratur, Lund, 2008, s. 27–

28.  
21

 Andersson, Druker(red.) 2008, s. 37. 
22

 Tonie Lewenhaupt, Kläders tysta språk, Atlantis, Stockholm, 2005, s. 87–88. 
23

 Lewenhaupt 2005, s. 76–84. 
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Angerd Eilard, fil.dr. i pedagogik och fil.mag. i medie- och kommunikationsvetenskap, har 

skrivit artikeln Att skildra mångfald i läromedel: Hur en inkluderande intention kan skapa 

underordning. I studien har hon granskat hur genus, etnicitet och generation framställs i en 

läseboksserie som användes i svenska grundskolor under början av 2000-talet.
24

 Jag har valt 

att ta med den här artikeln i min uppsats för jag tycker att den presenterar en intressant 

problematik kring böcker som försöker att uppfylla samhällets efterfrågan på mer jämställd 

litteratur. Eilard tyckte att läseboksserien var intressant att granska i det avseendet att den 

försöker att leva upp till det moderna samhällets värdegrund gällande mångfald och 

jämställdhet. Ändå debatterades boken under 2008 för att man menade att den gick emot 

läroplanens ideal om jämställdhet. I studien framkommer det att läseboken presenterar en rad 

olika karaktärer gällande genus, etnicitet och generation och kan till synes verka både 

jämställd och jämlik. Men det som framträder under analysen är att gestaltningarna många 

gånger är stereotypa. Eilard menar att den verkligheten som man skildrar i läseböckerna 

reduceras till generaliseringar och kategoriseringar, för att det helt enkelt inte går att skriva 

om allt. Likheter eller olikheter omnämns i kontraster eller motsatsord som automatiskt 

kopplas till olika kulturellt präglade associationer. De kategorier som avviker i förhållande till 

normen pekas ut medan normen förblir outtalad.
25

 När det gäller genus kan man se i Eilard 

resultat att det är fler killar som beskrivs som bråkiga och tuffa, de svär och har en sexistisk 

jargong. Flickorna är lugnare, omtänksammare och mer omvårdande.
26

 Avslutningsvis 

diskuterar Eilard att det är en svår balansgång mellan vad som ska inkluderas och exkluderas i 

en bok. De inneboende kontrasterna som finns i språket medför att det uppstår nya 

motsägelser, hierarkier och motsatser hur man än gör. Hon menar att det kanske inte ens är 

möjligt att framställa den ideala läseboken.
27

 

 

 

 

 

 

                                                           
24

 Angerd Eilard,’Att skildra mångfald i läromedel: hur en inkluderande intention kan skapa underordning ’, 
Tidskrift för genusvetenskap, 2009:4 s. [95] – 115, 2009, s. 97–98. 
http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/view/2447 Hämtad 22/2 2018. 
25

 Eilard 2009, s. 98–102. 
26

 Ibid, s. 104–110. 
27

 Ibid, s. 111. 

http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv/article/view/2447
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4. Teori 

 

Som teoretisk grund för studien har jag valt att titta närmare på historikern Yvonne Hirdmans 

genusteorier. Enligt Hirdmans definition av begreppet genus kan man förstå det som att 

”man” och ”kvinna” är föränderliga tankefigurer där man utnyttjar den biologiska skillnaden 

som en anledning till att tillskriva de olika könen olika egenskaper och behandla dem olika. 

Ur detta uppstår genussystemet som hon förklarar som en ordningsstruktur baserad på kön, 

och som utgår från att hålla isär och göra skillnad på män och kvinnor.
28

 Den mänskliga 

förmågan och förutsättningarna för upplevelse och uppfattning är lika, oberoende av kön 

menar Hirdman,
29

 men i samhället pågår hela tiden en rekonstruktion av de befintliga 

könsrollerna som vi föds in i och formas efter.
30

 Den här uppdelningen i samhället skapar 

olika beteenden hos könen, och då kan man tala om ett genuskontrakt.
31

 Hirdman förklarar det 

som förutfattade föreställningar om hur relationen mellan män och kvinnor ska vara. Rent 

konkret kan det innebära en föreställning om vem som ska bära vilket plagg, vilket redskap 

som hör till vem med mera.
32

 Oberoende av biologiskt kön kan man uppträda på ett sätt som 

är socialt och kulturellt förknippat med det ena eller andra könet. Det här omnämns som 

performativt genus, alltså det genus som individen skapar och gör genom kroppsliga och 

språkliga yttringar.
33

 Vid historiskt sett stora samhällsförändrande händelser, som till exempel 

industrialiseringen, har genuskontraktet ändå fortsatt att återupprättas i det ”nya” samhället. 

Till exempel delades den nya teknologin in mellan de olika könen och isärhållandets principer 

fortsatte även om det skedde på ett annat plan jämfört med tidigare.
34

 

 

Det faktum att man fortsätter att göra skillnad på könen är enligt Hirdman avgörande för att 

återupprätta genussystemet, därmed blir också det effektivaste sättet för att göra slut på 

genussystemet att sluta göra skillnad på könen. Men det finns en kontraproduktiv utgång av 

att ifrågasätta genussystemet menar Hirdman. Genom att bli mer medveten om den abstrakta 

konstruktionen ”han” och ”hon” blir utfallet också att genussystemet fortlever.
35

 Man kan 

                                                           
28 Yvonne Hirdman, Genussystemet: teoretiska funderingar kring kvinnors sociala underordning, 

Maktutredningen, Uppsala, 1988, s. 6–7.  
29

 Hirdman 1988, s. 29. 
30

 Ibid, s. 13. 
31

 Ibid, s. 34. 
32

 Ibid, s. 15–16. 
33

 https://www.genus.se/ord/performativitet/ Hämtad 5/6 2018. 
34

 Hirdman 1988, s. 19–20. 
35

 Ibid, s. 24–27. 

https://www.genus.se/ord/performativitet/
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också förklara det som att det inte går att glömma någonting som man aktivt tänker på, och att 

man tvärt om istället blir mer och mer medveten om det ju mer man tänker på det, och så 

länge som man tänker på fenomenet existerar det och kommer fortsätta att göra så. Det är i 

enlighet med dessa teorier som man också kan förstå problematiken kring hur en barnbok som 

är uttalat normkritisk ändå kan återupprätta den rådande genusnormen. 

 

Gro Hagemann, historiker vid Universitetet i Oslo, och Klas Åmark, historiker och professor 

emeritus vid Stockholms universitet, kritiserar Hirdmans genusteori i Fredrik Engelstads bok 

Om makt: Teori og kritikk. De menar att inte alls är så enkelt att kvinnor konsekvent är 

underordnade männen. Kvinnor och män är i sig inte jämställda utan det förekommer en 

inbördes rangordning som också syns när könen möts. Det betyder att kvinnor mycket väl kan 

ha en högre rang och mer makt än män i olika sammanhang och att det genom den här 

rangordningen finns de som vinner på att genussystemet ser ut som det gör också. Därför, 

menar Hagemann och Åmark, finns det också kvinnor som motarbetar jämställdheten eller 

som i alla fall inte sympatiserar med den fast det borde ligga i alla kvinnors intresse.
36

 

 

 

5. Metod 

 

För att besvara mina frågeställningar har jag använt mig av två stycken metoder som jag ska 

presentera närmare i följande kapitel. Med kvantitativ innehållsanalys kan jag analysera en 

större mängd bilder och med kvalitativ semiotisk bildanalys kan jag gå in mer på djupet i ett 

urval av bilderna och tolka dem individuellt för att se hur gestaltningen av genus ser ut.   

 

5.1 Kvantitativ innehållsanalys 

Jag har valt innehållsanalys som metod eftersom jag har ett mer omfattande material av bilder 

att analysera. Gillian Rose, professor i kulturgeografi, förklarar metoden närmare i sin bok 

Visual methodologies. Innehållsanalys utgår från ett antal tydliga regler att förhålla sig till för 

att metoden ska bli tillförlitlig.
37

 Den bygger på att man räknar hur ofta vissa utvalda synliga 

element förekommer i ett bestämt urval bilder, och sen analyserar frekvensen.
38

 De räknade 

                                                           
36 Fredrik Engelstad (red.), Om makt: teori og kritikk, 1. Utg., Gyldendal, Oslo, 1999, s. 198.  
37

 Gillian Rose, Visual methodologies: an introduction to the interpretation of visual materials, [Elektronisk 
resurs] Sage, London, 2001, s. 54. 
38

 Rose 2001, s. 56. 
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elementen klassas in i olika kategorier. Varje aspekt av bilden som är intressant för studien 

ska täckas av en kategori. Kategorierna får inte överlappa varandra och de måste kunna bryta 

ner bilden i delar som blir analytiskt intressanta för studien. Så kallade koder bestämmer vad 

som kan räknas in i respektive kategori.
39

 Till exempel kan en kategori heta Feminina plagg, 

de koder som bestämmer vad som hör till den kategorin kan då vara klänning, klack, kjol.  

 

Innehållsanalysens styrka som metod är att den kan hantera en stor mängd bilder, det gör att 

den kan avslöja empiriska resultat som man annars kan riskera att missa för att man har ett för 

omfattande material. Metoden är ett sätt för att förstå de symboliska egenskaper som finns i 

visuell media och som alltid refererar till det bredare sammanhanget som de är en del av. 

Metodens tillförlitlighet bygger på att koderna och kategorierna är så pass välspecificerade att 

någon annan ska kunna göra om undersökningen med samma koder och bilder och komma 

fram till samma resultat.
40

 

 

Bristerna med innehållsanalys menar Rose är att man riskerar att förlora mycket av materialet 

i en bild när man reducerar det till enbart koder, och innehållsanalysen säger heller inget om 

hur väl en kod representeras i bilden eller relationerna mellan koderna. Metoden visar bara det 

som finns med i bilderna och i vilken omfattning. Den säger alltså inget om vad som inte 

finns med eftersom det bygger på en konstruerad idé om vad som är motsats till vad och det är 

inget som innehållsanalysen behandlar. En innehållsanalys kan inte heller bedöma stämningen 

i en bild, eller ta hänsyn till faktorer som rör produktionen, publiken, den kulturella 

betydelsen eller att en bild kan få olika betydelser i olika sammanhang, innehållsanalysen 

fokusera uteslutande på bilden i sig.
41

 

 

Jag kommer att göra fyra stycken olika kvantitativa innehållsanalyser där jag tittar efter 

genus, frisyr, kläder och kroppsform. De kategorier med tillhörande koder som jag har använt 

mig av är: 

 

Genus 

Performativa kvinnor: Vuxna personer där det tydligt syns att karaktären ska föreställa eller 

efterlikna en kvinna. Tecknade fotografier av kvinnor i illustrationen räknas inte med. 

                                                           
39

 Rose 2001, s. 60. 
40

 Ibid, s. 55–62. 
41

 Ibid, s. 57–67. 
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Performativa män: Vuxna personer där det tydligt syns att karaktären ska föreställa eller 

efterlikna en man. Tecknade fotografier av män i illustrationen räknas inte med. 

Obestämt kön vuxna människor: Vuxna personer där det inte helt tydligt framgår om det är 

en man eller kvinna. Karaktären kan exempelvis ha attribut från både män och kvinnor, eller 

inga tydliga attribut alls. Vid minsta tvekan om personens könstillhörighet räknas den i denna 

kategori. Tecknade fotografier av personer med obestämt kön i illustrationen räknas inte med.  

Performativa flickor: Barn som bär tydliga attribut för flickor. Tecknade fotografier av 

flickor i illustrationen räknas inte med. 

Performativa pojkar: Barn som bär tydliga attribut för pojkar. Tecknade fotografier av 

pojkar i illustrationen räknas inte med.  

Obestämt kön barn: Barn där könet inte går att avgöra. Barnet kan sakna tydliga attribut för 

pojkar/flickor eller ha blandade attribut från båda. Vid minsta tveksamhet om barnets 

könstillhörighet räknas den in i denna kategori. Tecknade fotografier av könsneutrala barn i 

illustrationen räknas inte med.  

Hela människor eller delar av människor, varken ålder eller kön går att avgöra: Till den 

här kategorin räknas de som inte går att placera i någon annan kategori. Karaktären saknar 

tydliga attribut, eller har en mängd olika attribut men det är svårt att se om det är ett barn eller 

en vuxen eller vad det är för genus på bilden. Det kan också vara delar av personer, till 

exempel endast ett par händer. Eller så befinner sig karaktärerna på för långt avstånd för att 

det ska vara möjligt att bestämma genus eller ålder. Tecknade fotografier av personer med 

oklar ålder och genustillhörighet, eller oidentifierbara kroppsdelar, i illustrationen räknas inte 

med. 

 

Frisyr 

Långt hår: Karaktären har långt hår. Som långt hår räknas hår i ungefärlig axellängd och 

längre. Kan man inte avgöra längden på håret på grund av en huvudbonad på karaktären 

räknas det inte med.  

Kort hår: Karaktären har kort hår. Som kort hår räknas allt mellan inget hår alls, till hår som 

är långt nog att nå till början av öronen. Kan man inte avgöra längden på håret på grund av en 

huvudbonad på karaktären räknas det inte med.   

Halvlångt/obestämt hår: Håret är halvlång, omkring öronhöjd, och gör det svårt att avgöra 

genus på karaktären. Frisyren kan också vara spretig, färgglad, fluffig, ha stor volym eller på 

något annat sätt avvika från det traditionella långa/korta håret.  
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Kläder 

Karaktären bär typiska feminina kläder: Karaktären bär kläder som exempelvis klänning, 

kjol, baddräkt, burka och andra kläder som traditionellt sett varit typiskt kvinnliga.  

Karaktären bär typiska maskulina kläder: Karaktären bär kläder som exempelvis 

fotbollskläder, byggarbetskläder, spindelmannendräkt, badbyxor, slips, kostym, herrskjorta, 

polis, doktor, raggar-kläder och andra kläder som traditionellt sett varit typiskt manliga. 

Karaktären bär neutrala kläder: Karaktärens kläder har ingen tydlig genuskoppling, eller 

så kan karaktären också vara klädd i en blandning av både starkt manliga och kvinnliga 

kläder.  

 

Kroppsform 

Karaktären har en typisk feminin kroppsform: Typisk kvinnlig kroppsform, höfter, bröst 

och former.  

Karaktären har en typisk maskulin kroppsform: Typisk manlig kroppsform, skägg, hår på 

kroppen, kantigt ansikte, breda axlar, eller en klart framträdande gubbmage.  

Karaktären har en neutral kroppsform, eller kroppsformen från ett barn: Otydlig eller 

neutral kroppsform eller blandat med både manliga och kvinnliga attribut. Kroppsformen 

säger inget om karaktärens genus. Barn räknas med hit.  

 

I innehållsanalysen analyseras samtliga sidor i böckerna som innehåller avbildningar av 

människor, alltså även fram-/baksida. Innehåller boken någon slags reklam med avbildade 

människor på för sådant som inte är relevant för historien i sig i boken så räknas det inte med. 

Varje avbildning av en karaktär försöker jag bedöma objektivt, oberoende av tidigare 

avbildningar. Det innebär att en karaktär kan exempelvis tydligt klassas som en pojke i ena 

bilden, medan han i en annan bild kan klassas som exempelvis ett neutralt barn. 

 

5.2 Semiotisk bildanalys 

En semiotisk bildanalys ser bilden som ett kommunikationsredskap och i min tredje 

frågeställning vill jag ta reda på vad bilden kommunicerar ur ett genusperspektiv. Yvonne 

Eriksson, fil. dr i konstvetenskap, och Anette Göthlund, fil, dr i kommunikation, förklarar i 

boken Möten med bilder att semiotik förenklat kan beskrivas som en teori om hur människor 
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kommunicerar genom olika tecken.
42

 Man ser själva tecknet, som kan vara exempelvis ett 

föremål eller symbol, som en bärare och förmedlare av budskap till sin betraktare och därmed 

något som människor kan kommunicera genom.
43

 Bilden tolkas som en samling tecken som 

består av ett uttryck och ett innehåll där de får sin mening utifrån ett gemensamt kulturellt 

system.
44

 I en semiotisk bildanalys tittar man på alla betydelsebärande delar i bilden och 

analyserar dem var för sig, i relation till varandra och i relation till det sammanhang som 

bilden befinner sig i. Detta utgörs av två steg där man först ser på bildens innehåll där man 

inte lägger in någon tolkning i det man ser utan endast observerar vad man ser, bildens 

primära betydelse. Det kallas för denotation. Sedan ser man på betydelsen av bildens innehåll 

vilket är starkt kopplat till kulturellt vedertagna uppfattningar men som även styrs av de 

personliga erfarenheterna hos den som tolkar bilden. Det här steget kallas för konnotation.
45

 

Eftersom betydelsen av bildens innehåll är starkt kopplat till dess kulturella kontext innebär 

det att man också måste ha en förståelse för den kulturen för att kunna tolka bilden 

betydelse.
46

 Med andra ord måste man kunna de regler som gäller för symbolikens betydelse i 

just den kulturen och det här är inget som är medfött utan något som blir kulturellt inlärt.
47

 En 

konnotation kan beskrivas som en ”kulturell association” menar Terje Borgersen, forskare i 

visuell kommunikation, och Hein Ellingsen, metodiklektor, i boken Bildanalys, didaktik och 

metod.
48

 I det här fallet är det den västerländska kulturella genusnormen och dess symbolik 

som utgör den kontext som de barnböcker jag ska analysera är skapade utifrån . Det är också 

den västerländska kulturella genusnormen som utgör mina egna personliga referensramar för 

tolkningen.  

 

Semiotik har ursprungligen varit en metod för att analysera språk och text och därför har den 

kritiserats för att man menar att det inte är rimligt att likställa begreppen som används när 

man ska närma sig en text respektive en bild. Betraktarens egna referensramar påverkar också 

hur innehållet i bilden kommer att tolkas. Eriksson och Göthlund menar att semiotik ändå kan 

vara användbart för att förstå hur olika bilder påverkar och samverkar med sin betraktare.
49

  

 

                                                           
42

 Yvonne Eriksson och Anette Göthlund, Möten med bilder: analys och tolkning av visuella uttryck, 
Studentlitteratur, Lund, 2004, s. 34. 
43

 Eriksson, Göthlund 2004, s. 35. 
44

 Ibid, s. 36. 
45

 Ibid, s. 38. 
46

 Ibid, s. 36. 
47

 Terje Borgersen och Hein Ellingsen, Bildanalys: Didaktik och metod, Studentlitteratur, Lund, 1994, s. 167. 
48

 Borgersen, Ellingsen 1994, s. 168. 
49

 Eriksson, Göthlund 2004, s. 35–36. 
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5.3 Metodreflektion 

Det är utifrån mina egna personliga preferenser kring genus som jag kommer att tolka 

illustrationerna och genom att enbart se på illustrationerna finns det en möjlighet att jag 

kommer att tolka dem på ett annat sätt än vad jag hade gjort om jag hade läst texten till. Dock 

kan det vara svårt att undvika texten helt och hållet då den finns på samma sidor som jag ska 

analysera. Så även om min strävan är att hålla dess mening utanför studien finns det ändå en 

liten risk i att jag kan påverkas av den på ett omedvetet plan, till exempel titlarna till böckerna 

har jag av naturliga skäl läst och även de kan ha en omedveten påverkan på min tolkning. 

 

 

6. Material och urval 

 

Med hänsyn till uppsatsens omfattning föll beslutet på att fem stycken böcker skulle vara ett 

lagom antal att utföra studien på. Jag valde litteratur som listades i en artikel om normkritisk 

barnlitteratur på hemsidan mama.nu.
50

 Böckerna vänder sig till barn mellan åldrarna 0 – 9 år. 

Mitt kriterium var att böckerna skulle ha människor som huvudkaraktärer och vara skrivna av 

olika författare. Jag valde sedan ut de som fanns tillgängliga på mitt lokala bibliotek. Jag är 

medveten om att normkritiska böcker kan fokusera på olika normkritiska problem vilket gör 

att genusmedvetenheten kan se olika ut i olika böcker. Till exempel om en boks tema är att 

lyfta fram etnicitet kanske just genus hamnar mer i bakgrunden. Jag har i mitt urval inte tagit 

hänsyn till olika eventuella tematiseringar av den normkritiska barnlitteraturen. 

 

Böckerna är:
51

 

Melvin, Elsa & Krokodilia, av Anna Munyua. Avaltea, 2012. 

Kivi & Monsterhund av Jesper Lundqvist och Bettina Johansson. Olika förlag, 2012. 

Kärlek med vilma och loppan, av Anneli Khayati. Olika förlag, 2011. 

Tesslas mamma vill inte! av Åsa Mendel Hartvig. Olika förlag, 2014. 

Lill-Zlatan och morbror raring, av Pija Lindenbaum. Rabén & Sjögren, 2010. 

 

                                                           
50

 http://mama.nu/aktuellt-2/normkritiska-barnbocker-for-en-uppdaterad-sagostund/. Hämtad 19/2 2018. 
51 Jag kommer inte att presentera böckernas handling något närmare eftersom studien bygger på att jag inte 

läser texten i böckerna. Däremot rekommenderar jag att man själv tar reda på böckernas handling om man är 
nyfiken, exempelvis via googlesökningar. 
 

http://mama.nu/aktuellt-2/normkritiska-barnbocker-for-en-uppdaterad-sagostund/
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6.1 Tillvägagångssätt 

Innehållsanalysen kommer jag att göra på samtliga illustrationer i böckerna, från framsidan 

till och med baksidan. Den semiotiska analysen kommer jag att göra på ett urval av fem 

stycken bilder, en från varje bok. Urvalet kommer att gå till så att jag väljer ut den bild som 

jag tycker bäst representerar huvudkaraktären/-karaktärerna när de integrerar med till exempel 

leksaker eller andra vardagliga föremål. Genom det här vill jag försöka ta reda på hur genus 

skapas, synliggörs eller osynliggörs genom karaktärens interaktion med attributen. Jag är 

medveten om att genom att använda det här tillvägagångssättet blir det endast en del av 

bokens innehåll som synliggörs, och genom det flera andra aspekter som man missar. 

 

6.2 Etik 

Syftet med uppsatsen är inte att värdera normkritiska barnböcker som fenomen, ej heller att 

hänga ut eller kritisera någon av skaparna bakom de barnböcker som jag analyserar. Jag 

eftersträvar att ha ett så pass observerande och objektivt förhållningssätt som jag kan. 

 

6.3 Uppsatsens disposition 

I kapitel 7 redovisas det resultat som har framkommit under den kvantitativa 

innehållsanalysen och kapitel 7.1 diskuteras resultatet närmare i förhållande till möjliga 

tolkningar och tidigare forskning. I kapitel 8 redovisas resultatet från den kvalitativa 

semiotiska bildanalysen. De analyserade illustrationerna är skyddade av upphovsrätten och 

presenteras istället i en bilaga. Resultatet från den kvalitativa semiotiska bildanalysen 

diskuteras sedan närmare i kapitel 8.1 utifrån olika genustolkningar och perspektiv, som 

exempelvis kläder, relationer, aktiva handlingar och känslor. Uppsatsen avslutas med en 

sammanfattande slutdiskussion i kapitel 9 där studiens genomförande, reslutat och förslag på 

vidare forskning omnämns under separata underrubriker. 
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7. Resultatet från den kvantitativa innehållsanalysen 

 

I den kvantitativa innehållsanalysen har jag valt att undersöka könsfördelningen mellan 

karaktärerna. Jag har också valt att titta närmare på vilken typ av frisyr/hårlängd de har, vilka 

plagg de bär och vilken kroppsform de har för att få ett underlag på hur genus synliggörs i 

bilden.  

 

Diagram 1.  

 

Diagram 1 visar fördelningen av olika könsrepresentationer. 

Diagrammet återger fördelningen av vuxna, barn och olika genus som förekommer i böckerna 

och sammanlagt finns det 539 avbildningar av människor. Den vanligast förekommande 

avbildningen är det könsneutrala barnet som utgör 23 % av de avbildade människorna. I det 

här fallet kan det vara så att barnets genus framgår av texten, men det är allstå inte helt 

uppenbart genom att enbart se på bilden. Den vanligaste avbildningen som kommer på andra 

plats är pojkar som utgör 17 %. För att barnet i bilden ska räknas som en pojke ska det ha 

tydliga karaktärsdrag för hur pojkar klassiskt sett brukar avbildas och ser man bara på bilden, 

utan textens innebörd, tolkar man det som en pojke. Sedan kommer kvinnor som utgör 15 % 

av avbildningarna medan männen och flickorna utgör 13 % var. Den vuxna personen utan 

tydliga genusattribut utgör 10 % av avbildningarna och övrigt-kategorin, som utgörs av 

15% 
13% 

10% 

13% 

17% 

23% 

9% 

Kvinnor Män Vuxna 
obestämt kön 

Flickor Pojkar Barn 
obestämt kön 

Övrigt 

Könsfördelning 

Könsfördelning 
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personer där varken ålder eller kön framträder tydligt, utgör 9 % av avbildningarna i 

barnböckerna.  

 

Diagram 2. 

 

Diagram 2 visar fördelningen av olika hårlängder. 

I diagrammet ovan ser vi fördelningen av hårlängd hos karaktärerna i böckerna. Alla frisyrer 

som är möjliga att bedöma utifrån något av kategorierna långt, kort, eller medellångt/obestämt 

hår har räknats med. Däremot om karaktären har haft någon huvudbonad på så att man inte 

kan bedöma håret har karaktärens frisyr inte räknats med, det gör att jag har räknat frisyrer på 

färre antal karaktärer än vad det totalt sett förekommer i böckerna. Utifrån resultatet kan man 

se att den vanligaste förekommande frisyren är det korta håret som utgör 43 %. Som kort hår 

räknas inget hår alls, till att det sträcker sig till början av öronen ungefär. Det 

medellånga/obestämda håret utgör 38 % av karaktärernas frisyrer och det långa håret, som är 

nedanför öronen/axellångt och längre utgör 19 %.  
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Hårlängd 
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Diagram 3. 

 

Diagram 3 visar fördelningen av kläder med kvinnlig, manlig eller neutral koppling. 

Fördelningen av genusstereotypa klädesplagg såg ut som så att hela 68 % utgjordes av 

neutrala klädesplagg, eller plagg som på ett eller annat sätt inte var avgörande för att tolka 

genus hos karaktären. De maskulina och feminina klädesplaggen utgjorde 16 % vardera. 

 

Diagram 4. 

 

Diagram 4 visar fördelningen av olika kroppsformer. 
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Diagram 4 visar fördelningen av hur olika kroppsformer framträder på bilden och hur det 

återspeglar genus. Kategorin som utgörs av den neutrala kroppsformen eller barnets 

kroppsform är störst med 87 %. Kategorin där avbildningarna tydligt framställer karaktären 

med kvinnliga kroppsformer är 10 %. Avbildningarna som framställer karaktären med en 

tydligt maskulin kroppsform är avsevärt minst med endast 3 %.  

 

7.1 Fördjupad diskussion 

Som vi ser i diagram 1 är det en ojämn fördelning mellan förekomsten av pojkar, flickor och 

könsneutrala barn i böckerna. Ett problem i de traditionella barnböckerna har varit just det att 

det förekommer mycket fler pojkar än flickor.
52

 Eftersom min undersökning är begränsad till 

ett fåtal böcker kan resultatet inte ge någon rättvis bild av hur könsfördelningen överlag ser ut 

i normkritiska böcker men man kan ändå spekulera i vad det kan bero på att resultatet här ser 

ut som det gör. Nikolajeva skriver att begreppen manlighet och kvinnlighet utgår från 

manligheten som norm. Finns det inget tydligt som pekar på kvinnlighet uppfattar vi det 

omedvetet som ”neutralt”, det vill säga manligt.
53

 I en bild där karaktären framställs med 

neutrala attribut finns det alltså en risk att den tolkas som en performativ man istället. Till 

exempel är det ett uppslag i boken Melvin, Elsa och Krokodilia som visar en översiktbild över 

en lekpark där man ser massor av människor, både barn och vuxna. Bilden är från ett 

fågelperspektiv och många av karaktärerna är små och har inte särskilt detaljerade attribut då 

de inte har någon större betydelse för handlingen ändå utan mest utgör någon slags 

bakgrundsbefolkning. Här är alltså risken stor att man räknar flera av figurerna som män för 

att de saknar tydliga attribut. En annan bakomliggande orsak till resultatet kan vara att det är 

fler flickor som är könsöverskridande, eller på något vis frångår det traditionella utseendet i 

bilden, och därför tolkas som antingen könsneutrala barn eller pojkar istället, medan pojkarna 

i större omfattning behåller sitt traditionella utseende. Det könsöverskridande barnet 

förekommer ofta i normkritisk barnlitteratur menar Heggestad, men läsaren behöver sällan 

tveka på vilket kön barnet faktiskt har eftersom syftet mer är att ifrågasätta och vidga 

genusbegreppet.
54

 I de fall kan man tänka sig att texten är med och bidrar till förtydligandet av 

genus, men utan texten blir det könsöverskridande beteendet inte alls lika tydligt då man 

kanske inte alltid ser enbart i bilden vem det är som överskrider vilken gräns. Som Nikolajeva 

skriver är det inte fördelningen mellan de biologiska könen som är intressant, utan 

                                                           
52

 Kåreland 2013, s.129. 
53

Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, 2., [rev, och utök,] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2004, s.130–131. 
54

 Heggestad 2013, s.239. 
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fördelningen mellan de performativa könen. Så oavsett hur många flickor eller pojkar som det 

faktiskt förekommer på bilderna visar mitt resultat att det som enligt normen tolkas som ett 

maskulint utseende ändå förekommer något mer än det feminina, vilket också kan tolkas som 

att den manliga normen tenderar att vara mer eftersträvansvärd, även i de normkritiska 

barnböckerna.
55

 I en artikel i SvD skriver journalisten Lina Kalmteg att både tillgång och 

efterfrågan på barnböcker som innehåller ”starka” tjejer ökar.
56

 Frågan är då vad det innebär 

att vara en ”stark” tjej och om det blir synonymt med ett rollbyte där flickorna anammar ett 

traditionellt pojkaktigt utseende/beteende istället? En annan orsak till att resultatet ser ut som 

det gör kan helt enkelt vara att jag av en slump valde böcker som råkade innehålla fler 

manliga karaktärer.  

 

Det som också är intressant att se från resultatet är att det förekommer fler män och kvinnor 

än könsneutrala vuxna personer. Jämför man det här med fördelningen mellan pojkar, flickor 

och könsneutrala barn ser man att de könsneutrala barnen är i majoritet. Man kan alltså tolka 

det som att det är viktigare att framställa barnen som könsneutrala medan de vuxna i större 

omfattning framställs med tydligare genuskoppling. I Almborgs uttalade om de vanliga 

barnböckerna framgick det att hon tyckte att de vuxna karaktärerna ofta presenterades i 

stereotypa roller.
57

 Om de normkritiska barnböckerna har ett budskap om att ifrågasätta de 

traditionella könsrollerna för de vuxna karaktärerna krävs det också att det synliggörs i bilden. 

Om exempelvis betraktaren ska se att det är pappan som står och bakar bullar medan 

mamman jobbar på kontor behöver karaktärerna också ha så pass tydliga attribut för manligt 

och kvinnligt att det inte är någon tvekan om vem som gör vad. Men det för också med sig ett 

slags moment 22, att man behöver reproducera normen för att kunna ifrågasätta den och 

genom det riskerar man att få en bild som sänder ut dubbla budskap. Men det här kan vara en 

orsak till att män och kvinnor förekommer mer än den könsneutrala vuxna personen. 

Resultatet visar också att det förekommer något fler kvinnor än män. Möjliga orsaker för det 

här kan vara att kvinnan fortfarande ses som den som har mest ansvar för, och närmaste 

relation till barnet.
58

 En annan möjlig orsak kan vara att kvinnan förekommer något oftare för 

att hon ska få fler chanser att bryta normen, om än inom ramarna för hur hon förväntas se ut 

som kvinna. 
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Övrigt-kategorin är den kategori som det förekommer minst av. Boken Kivi & monsterhund 

utgör ett ganska bra exempel på karaktärer som hamnade i den här kategorin. Ser man bara på 

bilden är det svårt att avgöra ålder eller genus på karaktären. Överlag saknar de tydliga 

feminina eller maskulina attribut, eller kan ha en blandning av båda. De förekommer i en 

ganska stor variation av former och storlekar vilket gör att det blir svårt att dra någon tydlig 

gräns mellan vad som ska föreställa en vuxen karaktär eller ett barn. Ett exempel är 

huvudpersonen själv som är iklädd ett grönvitt - randigt pyjamasliknande plagg, en stor 

mössa, och röda glasögon. Kroppen och huvudet är överdimensionerat medan armarna och 

benen är små och smala i jämförelse med en riktig människa. Man skulle kunna tolka 

storleksförhållandena mellan armar/ben och kropp som att huvudpersonen är ett litet barn, 

men i boken förekommer också flera andra karaktärer med likande kroppsproportioner men 

med blandade attribut från vuxna eller äldre människor. Heggestad återger ett uttalande från 

Anette Skåhlberg, författare och förläggare på dåvarande Sagolikt förlag, som menar att det 

finns en problematik kring den neutrala barnbokskaraktären. Det ojämna värdet mellan 

flickan/kvinnan/feminint och pojken/mannen/maskulint förändras inte bara för att man 

stoppar in en tredje neutral karaktär, det viktiga är att arbeta med allas lika värde.
59

  

 

Om man sen ser på fördelningen av hårlängd på karaktärerna ser man att det är vanligast att 

framställa karaktärerna med kort hår. Det långa håret som är typiskt förknippat med ett 

kvinnligt yttre attribut är i minoritet.
60

 Man kan även här spekulera i huruvida det förekommer 

fler pojkar och män med klassisk frisyr i böckerna, eller fler flickor och kvinnor som bryter 

normen genom att anamma stereotypa maskulina drag. Resultatet kan också komma av att en 

viss del av de räknade frisyrerna kommer från bakgrundskaraktärer som är mycket mer 

odetaljerade och ritade på ett enklare sätt. De saknar därför en tydlig frisyr i större 

utsträckning och har många gånger inte så mycket hår alls. Resultatet visar i alla fall att det 

som enligt genusnormen ses som stereotypt manligt är i majoritet över det ses som stereotypt 

kvinnligt, och man kan tolka det här som att det finns tendenser att den manliga normen är 

eftersträvansvärd även här.
61

  

 

Ser man på kategorin som räknade fördelningen av kläder ser vi att de flesta karaktärer bär 

könsneutrala kläder. Lewenhaupt menar att genom kläderna förmedlar man genus, tillhörighet 
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och klass med mera. Klädkoden besvarar frågan om var i samhället man vill befinna sig.
62

 I 

de böckerna som jag har analyserat kan man tänka sig att kläderna istället används för att få 

motsatt effekt och luckra upp tydliga genuskopplingar och med tanke på fördelningen i 

resultatet kan man anta att det är ett flitigt använt verktyg. De mer könsrepresentativa 

kläderna förekom i samma mängd om än i minoritet. Av undersökningen framgår det dock 

inte om det är män eller kvinnor som bär dessa plagg. Lewenhaupt menar att det är mer 

accepterat för kvinnan att bära typiska manskläder än vad det är för mannen att bära typiska 

kvinnokläder. När kvinnan tar på sig manskläder har det historiskt sett varit för att kunna röra 

sig friare, men när en man tar på sig kvinnokläder blir det istället något förödmjukande och 

löjeväckande och speciellt andra män är de som skrattar åt en man i kvinnokläder.
63

  

 

I undersökningen om förekomsten av kroppsform var den neutrala kroppsformen i 

övervägande majoritet. Kvinnorna synliggjordes mer än männen och överlag var det väldigt få 

män som avbildades med en tydligt manlig kroppsform. Man kan tolka det här som att 

mannens roll är självklar då han utgör normen och därför behöver han inte synliggöras något 

extra. Kvinnan som är den som avviker från den manliga normen blir den som ska synliggöras 

istället.
64

 Den tydligast framträdande manliga kroppsformen syntes på en transvestit i boken 

Melvin, Elsa och Krokodilia. Karaktären bär klänning och hatt, men har håriga armar och ben, 

en fyrkantig ansiktsform, kraftiga ögonbryn, synligt adamsäpple, antydan till polisonger, rak 

kroppsform utan höfter, midja och bröst, och ganska grova armar och ben. Ingen annan 

karaktär i någon av böckerna hade så många manliga kroppsdrag samtidigt. Om man istället 

ser i boken Lill-Zlatan och morbror raring som innehåller en hel del män så synliggörs deras 

genus genom frisyrer och klädval medan deras kroppsform i princip är detsamma som 

barnens, bara i större skala. I fallet med transvestiten blir det viktigt att synliggöra att det är en 

manlig kroppsform i bilden just för att man ska förstå att det är en transvestit.  
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8. Resultatet från den semiotiska bildanalysen 

 

Bild 1, tagen ur boken Melvin, Elsa & Krokodilia. Sidnummer finns ej. 

Denotation. Bilden är en illustration. I den främre delen av bilden syns en mörkhyad person 

med röd tröja och blå hängselbyxor med gula knappar. Personen har en kort frisyr som liknar 

en liten mörk kalufs mitt på huvudet. Framför personen finns en rosa dockvagn med grått 

handtag och i den sitter det en liten människa med svart/vit-randig t-shirt och något grått 

klädesplagg nertill som inte riktigt syns. Den lilla människan har mellanljus/beige hudton och 

kort, glest, spretigt hår som står rakt upp. Personen i de blå hängselbyxorna håller händerna på 

dockvagnens handtag. Bakom personen finns en till mörkhyad person som med ena handen 

håller i handtaget till en blå barnvagn. Den personen bär istället en rosa t-shirt och över den en 

rosa ärmlös klänning som har ett senapsgult lejon avbildat på sig framtill. Skorna är i en 

orangeaktig ton och den ena strumpan som är synlig är i rosa ton. Personen har en 

yvig/lockig/spretig frisyr som i längd är ungefär till öronen och har ett ljusrött/rosa hårband. I 

den blå barnvagnen sitter en grön krokodil. Krokodilen har en röd tunga, vita huggtänder, klor 

på fötterna och en lila rosett med matchande ögonskugga och långa ögonfransar. Den blå 

barnvagnen har en lila sits medan stommen och handtaget är grått, framtill har den ett svart 

hjul. Bakgrunden på illustrationen är ljust gulfärgad och i övrigt tom. 

 

Konnotation. Jag tolkar den första personen i de blå hängselbyxorna som en pojke för att han 

har kort hår, förhållandevis stort huvud till en liten kropp, och blå hängselbyxor vilket kan 

tolkas som ett barnplagg för pojkar. Pojken ser orolig eller rädd ut och befinner sig mitt i en 

rörelse där det ser ut som att han försöker väja undan och ser sig själv över vänstra axeln. Han 

skjuter den rosa dockvagnen framför sig som kan tolkas som en klassisk leksak för flickor.
65

 

Den rosa färgen ger också starka kopplingar till flickor.
66

 Den lilla människan i dockvagnen är 

en docka. Den bär också ett oroligt uttryck i ansiktet och kan med sina svartvitrandiga kläder 

tolkas som en leksak som kan anspela på antingen en fängelsefånge eller något med koppling 

till idrott.
67

 Dockan ger en dubbel genusbild då den i sig kan ses som en feminin leksak men 

genom sina kläder kan den ses mer som en maskulin leksak. Personen bakom pojken tolkar 

jag som en flicka för att hon har längre hår och bär feminina kläder i feminina färger.
68

 Hon 
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ser glad ut och är också framställd mitt i en lekfull rörelse där hon springer och skjuter den blå 

barnvagnen framför sig med bara en hand vilket gör att det ser lätt ut. Barnvagnen ser inte ut 

som en leksak utan som en riktig barnvagn, det vill säga en vuxens redskap som hon 

använder. Krokodilen i barnvagnen ser både galen och knasig ut, ögonen pekar åt olika håll 

och tungan sträcker sig långt ur det öppna gapet. Pojken ser ut att vara rädd för krokodilen 

medan krokodilen ser ut att vilja skrämma pojken. Flickan verkar helt omedveten om 

situationen och ser mest glad ut över att ha en krokodil i sin vagn.  

 

Bild 2, tagen ur boken Kivi & monsterhund. Sidnummer finns ej. 

Denotation. Bilden är en illustration. Till höger i bilden sitter det ett djur i en liten burk. 

Djuret tar upp större delen av bilden och är fläckigt i olika rosa, gula, beiga och sandfärgade 

toner. Den har en röd nos, långa öron, gulaktiga ojämna tänder och små ögon omgivna av rött. 

Bitvis är den täckt av hår. På djurets huvud sitter en liten människoliknande figur. Människan 

har gula handskar på händerna och ett helkroppsplagg som är randigt i vitt och grönt. På 

huvudet har den en vit mössa med blå linjer som bildar små rutor och i ansiktet har den ett par 

runda röda glasögon. Den människoliknande figurens hudfärg är vit med svagt rosa fläckar på 

kinderna och den håller i en orange slang som riktas mot djurets huvud. Bredvid, på djurets 

huvud, står en grön flaska. Golvet består av gröna rutor och mot väggen står ett handfat fullt 

med vatten och skum och det rinner vatten hur kranen på handfatet. På handfatet står en flaska 

med rött innehåll. På väggen sitter det tre stycken handdukskrokar med en handuk vardera på. 

Handdukarna är i orange, turkos och beige-rosa färg. På golvet finns en mängd olika saker. En 

sprayflaska med grönt munstycke och ett rosa-aktigt innehåll, en grå häcksax med blå 

handtag, ett stetoskop i grått och beigt, en motorsåg i grått, svart och orange, en vit 

förpackning med grön symbol på, en röd och svart brandsläckare med en vit och orange 

etikett på, en ljusblå behållare, en röd hårtork, en orange svartprickig kloss liggandes ovanpå 

ett papper, en röd diskborste, ett svart trassel, en nagelborste i en obestämd ljusröd färg och en 

beige behållare med rosa kork. På golvet står också en pall i orange och grå färg. Pallen har 

två trappsteg och på den står en röd oljekanna. 

 

Konnotation. Jag tolkar bilden som en liten människa som tvättar ett stort djur, troligtvis en 

hund. Människan ser nöjd ut och hunden ser rätt neutral ut i sitt känslouttryck. Kön och ålder 

är svårt att bedöma då ingen frisyr syns och färgerna är neutrala i sig. Kroppsproportionerna 

på människan för tankarna till ett barn, likaså kläderna som skulle kunna vara en pyjamas 

eller onepiece. De runda glasögonen samt att personen inte verkar vara så stor får mig istället 
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att tänka på en äldre person. Likaså mössan med sin form för tankarna till att en stor hårknut 

döljs där under och det är en frisyr som för mig är mer förknippat med äldre kvinnor än med 

barn. Själva tvättandet i sig kan uppfattas som en kvinnlig syssla då det har kopplingar till 

hemmet.
69

 Men människan är samtidigt omgiven av en mängd olika föremål som har både 

kvinnlig och manlig anknytning. Motorsågen och oljekannan tolkar jag som maskulina 

föremål. Den ljusblå behållaren skulle antingen kunna vara en bensinkanna som kan tolkas 

som ett maskulint föremål,
70

 eller en vattenkanna vilket gör den till ett föremål med 

kopplingar till naturen och hemmet, och därmed även till kvinnan menar Nikolajeva.
71

 Den 

beiga behållaren med rosa kork skulle kunna vara tvättmedel, tillsammans med hårtorken och 

diskborsten kan de ge en feminin koppling.
72

  

 

Bild 3, tagen ur boken Kärlek med Vilma och Loppan. Sidan 11. 

Denotation. Bilden är en illustration. Tre människor sitter tillsammans på bruna stolar vid ett 

rött bord. Personen längst till vänster i bilden har långt brunt hår med något smycke i, mörka 

ögon, en rosaaktig hudfärg en mörkgrön tröja med grå byxor. Personen i mitten har gult 

halvlångt hår, blå ögon, samma rosaaktiga hudton och en turkos tröja. Den personen sträcker 

ut sin högra hand mot personen längst till vänster och rör vid dennes axel. Personen längst till 

höger i bilden har svart halvlångt hår, bruna ögon, brun hudton, orange tröja och mörkgröna 

byxor. På bordet framför personerna ligger det fyra böcker. Två av dem är uppslagna och på 

det ena uppslaget syns två bilder med olika symboler på. De två andra böckerna är stängda, 

den ena är brun och det ligger en penna på den i en ljusgul ton. Den andra boken har ett 

orangebrunt omslag och har en bild framtill som visar en röd cirkel med vit ring runt. Bakom 

personen i turkosfärgad tröja finns en stapel med vad som ser ut att vara åtta stycken böcker, 

de böcker som är längst ned skyms dock något av personens utsträckta arm. Böckerna är i 

olika skiftningar av rosa, brunt, rött, ljusgrönt och gröngult. På den översta bokens ytterpärm 

syns tre stycken vita symboler. Bakom personerna något till höger i bilden står en gulaktig 

hylla med fyra hyllplan. På de tre första hyllplanen, räknat nedifrån, ligger och står det 

böcker. Totalt är det 33 stycken böcker och de är i färgerna blått, rött, grönt och orange. En 

bok är brun och en är gröngul. På den översta hyllan till höger står en gråturkos randig låda, 

och på den en jordglob i blå och gröna nyanser. Själva foten till jordgloben är mörkbrun och 

fästet som håller själva globen är grått. Till vänster på översta hyllan ligger en brun bok och 
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två stycken fåglar, den ena är vit med svarta vingar och den andra är svart med grå vingar. 

Bakgrunden är i övrigt vit och tom. 

 

Konnotation. Jag tolkar bilden som att tre stycken barn sitter kring ett bord. Personen längst 

till vänster i bild tolkar jag som en flicka då hon har långt hår och ett hårspänne.
73

 Hon ser lite 

missnöjd ut. Personen i mitten kan jag inte avgöra könet på men hen ser lite försiktigt 

optimistisk ut. Personen längst till höger tolkar jag som en pojke, han ser också lite försiktigt 

optimistisk ut och han ser ut att befinna sig mitt emellan att antingen resa sig eller sätta sig vid 

bordet. Flickan ser på de andra barnen och deras ögon är riktade mot henne, personen i mitten 

ser ut att hamna lite i bakgrunden och att bilden ger mer fokus på flickan och pojken. 

Böckerna som ligger framför barnen med olika symboler på tolkar jag som bilder av månen, 

ett par stjärnor och en planet. Böckerna ger ett naturvetenskapligt intryck, likaså hyllan i 

bakgrunden med sina böcker, uppstoppade fåglar och jordgloben. Bilden för tankarna till 

studiesammanhang och jordgloben gör att man påminns om den stora världen utanför som 

barnen på något sätt förbereds inför. Det naturvetenskapliga studiesammanhanget kan också 

ses som ett område som generellt sett anses passa bättre för pojkar.
74

 Flickans missnöje kan 

man tolka som att hon känner sig störd av de andra barnen. Hon har en bok uppslagen framför 

sig som hon nästan försöker att avskärma eller dölja för de andra barnen.  

 

Bild 4, tagen ur boken Tesslas mamma vill inte!. Sidnummer finns ej. 

Denotation. Bilden är en illustration. I mitten av bilden är ett ljusgrönt runt bord med vita 

streck som bildar rutor. På bordet står olika föremål, jag tolkar det som två stycken röda 

tallrikar, ett glas med vitt innehåll, en turkos kopp med vitt innehåll. På den turkosa muggen 

är en lila figur och i muggen står ett blått sugrör. På bordet finns också två stycken röda 

gafflar och en svart skål med lite vita cirklar och prickar på. På båda tallrikarna ligger det två 

potatisar, en kycklingklubba och två bitar broccoli. Broccolin är grön, potatisen gul och 

kycklingklubban brun med vitt ben. Golvet är rutigt i vitt och en gulgrön ton. Till vänster i 

bild står en röd hög skåpliknande möbel med grönt handtag, och på möbeln sitter en liten 

figur som är vit med svarta prickar och har en rosa svans. Vid bordet står två stolar, en orange 

och en röd, och på dessa sitter två stycken människor. Människan till höger i bild är större än 

människan till vänster. Den större människan bär kläder i rött och blått med en svart symbol 

på bröstet. Personen har en mellanbrun hudton och fräknar. Håret är brunt och relativt stort 
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och yvigt och sträcker sig till axlarna ungefär. Personen räcker ut en röd tunga och har något 

slags ljusbrunt smycke i håret. Den mindre personen till vänster i bilden har kläder i gult och 

svart. Den personen har också en mellanbrun hudton, brunt yvigt hår i öronlängd och små 

fräknar. Den lilla personen sträcker ut sin högra hand med en röd sked med två stycken gröna 

broccolibitar på mot den större personen som sträcker ut sin vänstra hand mot den mindre 

personen. 

 

Konnotation. Jag tolkar bilden som en vuxen kvinna och ett barn som sitter vid ett bord och 

ska äta. Rollerna är ombytta då det är kvinnan som sitter på en barnstol och är iklädd en 

spindelmannendräkt. Barnet ser ut att försöka mata henne medan hon vänder bort huvudet och 

räcker ut tungan samtidigt som hon gör en gest med högra handen som för att visa att hon inte 

vill ha. Eftersom bilden speglar ett rollbyte mellan barn och vuxen kan man tolka det som att 

spindelmannendräkten egentligen tillhör barnet, vilket för tankarna till att barnet skulle kunna 

vara en pojke. I och med rollbytet får barnet de omvårdande kvinnliga egenskaperna.
75

 

Kvinnan beter sig normbrytande på flera plan, hon bär manskläder och agerar avigt/tjurigt.
76

  

Men hon reproducerar också normen för att eftersom man förstår att det är ett rollbyte tolkar 

man det också som att hennes egentliga roll är att ta hand om barnet,
77

 medan barnet, som 

man kan tolka som en pojke, är den som tillåts vara bråkig. 

 

Bild 5, tagen ur boken Lill-Zlatan och morbror raring. Sidnummer finns ej. 

Denotation. Bilden är en illustration. Bilden visar ett rum med rosa väggar och rosa rutigt 

golv. Mitt i rummet finns ett fönster och rakt framförd det står ett vitt fyrkantigt bord med 

några föremål på, två grå saxar, en grå kam, två bruna koppar, en grå klippapparat med svart 

sladd kopplad till ett vägguttag, en grå sked och någon slags grå kanna. På bordet finns också 

någon slags hushållsmaskin i vit färg och en långsmal rund behållare som är röd och vit. På 

väggen hänger det tre stycken olika ansiktsavbildningar, två är gulbruna och en är grå. Man 

kan även skymta något annat slags vägghängt föremål längst till vänster i bilden. I rummet 

finns tre stolar, två av dem är röda och på den tredje, i mitten av bilden, sitter en människa. 

Personen har ljus beigerosa hudfärg, halmgult kort hår, lite skäggstubb och gulbruna byxor i 

ett svart rutmönster. Personen har också ett slags rödlila skynke från halsen och nedåt som 

täcker hela överkroppen och ur skynket på ena sidan sticker det fram en hand. På golvet till 
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vänster i bilden står en mindre person i svarta skor, gula knästrumpor, röda kortbyxor och gul 

t-shirt. Personen har ljus beigerosa hud och ett yvigt cendréfärgat hår som hålls bakåt av ett 

svart pannband. Personen håller i en gul boll som är innesluten i en nätpåse. Längst till höger i 

bild står en person i blå skjorta med något slags mönster på, grå byxor och grå strumpor. 

Personen har också ljus beigerosa hudfärg och en liten brun hårtofs mitt på huvudet, små 

bruna polisonger, en liten brun skäggtuffs på hakan och en ring i höger öra. Personen står 

vänd mot en diskbänk med en diskho som är fylld av skum. På diskbänken finns en grå gryta 

med svarta handtag, två vinglas, två vita fat, en grön flaska och en brun kopp med ett grått 

bestick i. Ur skummet i diskhon sticker det upp ett runt fat som personen håller i med vänstra 

handen. 

 

Konnotation. Jag tolkar det som att det är två vuxna män och ett barn på bilden. Barnet är 

klätt i fotbollskläder och håller i en fotboll vilket för tankarna till en pojke.
78

 Frisyren på 

barnet ger den ett neutralt intryck så jag har svårt att bedöma genustillhörigheten. Barnet ser 

något reserverat ut och tittar mot de vuxna männen. Den sittande vuxne mannen har en 

frisörkappa på sig och tillsammans med föremålen på borden verkar det som att han har blivit, 

eller strax ska bli klippt. Han har ett neutralt ansiktsuttryck men höjer handen som för att 

hälsa på barnet. Mannen vid diskbänken håller på att diska och han ser glad ut, man kan tolka 

det som att han ifrågasätter genusnormen genom att göra husliga sysslor som att diska.
79

 

Eftersom det är han som diskar kan man också tolka det som att det är hans rosa hem vilket 

ifrågasätter normen ytterligare då rosa är en färg förknippat med flickor.
80

 Samtliga avbildas i 

stilla positioner. Bilden överlag speglar en hemmiljö vilket kan tolkas som feminint.
81

 

 

8.1 Fördjupad diskussion  

Grettve menar att personliga kläder i större utsträckning knyter an till en intimsfär, eller 

hemmiljö. Det kan ses som en sätt att gestalta kvinnliga karaktärer för att göra kopplingen till 

hennes genus tydligare. Kläder som istället saknar ett personligt eller privat uttryck rör sig 

mer i den offentliga opersonliga sfären, och blir något som hellre kopplas till män.
82

 Det 

bekräftas av Lewenhaupt som menar att kvinnor generellt sett klär sig mer individuellt och att 

                                                           
78

 Michel 1986, s. 19. 
79

 Ibid, s. 17–19. 
80

 Andersson, Druker(red.) 2008, s. 36. 
81

 Michel 1986, s.18–19. 
82

 Andersson, Druker(red.) 2008, s. 38. 



28 
 

män hellre klär sig mer likartat för att efterlikna gruppens klädkod.
83

 På bild 3, tagen ut boken 

Kärlek med Vilma och Loppan, gestaltas samtliga karaktärer i neutrala kläder, både till färg 

och till modell. Man kan tolka ett dubbelt budskap i det här. Dels frångår man de klassiska 

stereotypa framställningarna, men utifrån Grettves påstående kan man också tolka det som att 

karaktärerna anammar ett manligt utseende. Att de dessutom klär sig rätt så homogent kan 

tolkas ytterligare som en maskulin koppling efter vad Lewenhaupt sagt. Samtidigt menar 

Hirdman istället att det effektivaste sättet att göra slut på en hierarkisk relation mellan män 

och kvinnor är att sluta göra skillnad på könen och ur det perspektivet kan en homogen 

klädsel fylla en annan funktion.
84

 Barnet på bild 4, från boken Tesslas mamma vill inte!, och 

personen på bild 2, från boken Kivi & monsterhund, har också neutrala kläder.  

 

Men exempel på lite mer personliga kläder förekommer också. På bild 5, från boken Lill-

Zlatan och morbror raring, har den diskande karaktären längst till höger i bild på sig en 

ljusblå skjorta i stark färg med ett blomliknande mönster. Både kopplingen till naturen genom 

mönstret och hela skjortans rätt så unika uttryck i sig ger en mer feminin koppling,
85

 samtidigt 

som karaktären har både skägg, polisonger och nästan inget hår på huvudet annars. Även 

själva sysslan, att diska, kan i sig ses som en feminin handling.
86

 Själva rummet som bilden 

utspelar sig i är rosa och man kan tolka det som att den ovan nämnda mannen också är han 

som bor där eftersom det är han som gör hushållssysslorna, vilket skapar ytterligare en krock 

mellan manliga och kvinnliga föreställningar. Barnet på samma bild bär däremot både 

fotbollskläder och en fotboll vilket ger en tydlig koppling till pojkar.
87

 Frisyren däremot är 

neutral och kroppsspråket ser försiktigt och avvaktande ut vilket är egenskaper som tillskrivits 

kvinnan så även här ger karaktären en dubbel genusbild.
88

 Kvinnan på bild 4 i sin 

spindelmannendräkt kan tolkas som mer normbrytande, medan barnen på bild 1, från boken 

Melvin, Elsa & Krokodilia, bär mer klassiska pojk- och flickkläder i traditionella färger och 

man kan tolka det som att de är mer normreproducerande i sitt uttryck på så sätt. Inte på 

någon av bilderna synliggörs personernas egen relation till kläderna, som att de till exempel 

skulle titta på sina kläder, hålla i dem, klär sig med mera, och man kan alltså tolka det som att 

de är tillfreds med att representera det kläderna symboliserar.
89
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Som Nikolajeva menar brukar vänskapsband gestaltas olika i pojk- och flickböcker. Flickor 

bildar oftare vänskap i par medan pojkarna hellre har många vänner som tillsammans blir ett 

gäng. Ur den synvinkeln kan man tolka att bild 1 gestaltar en mer feminin relation då det är 

endast två barn som leker. Men vänskapen mellan en flicka och en pojke blir ojämlik menar 

Nikolajeva för här finns kopplingar tillbaka till den klassiska folksagans prinsessa och hjälte, 

där hjälten blir den som räddar prinsessan.
90

 Det ser man dock inte i bild 1 utan där är det 

snarare tvärt om. Pojken är den som är rädd medan man kan tolka det som att flickan nästan 

jagar honom med krokodilen. Man kan också tolka en viss likhet mellan krokodilen och den 

klassiska draken som många gånger kan förekomma i folksagorna och som hjälten räddar 

prinsessan ifrån. Krokodilen har även feminina attribut som ögonskugga, rosett och långa 

ögonfransar samtidigt som hon är den som får vara skrämmande och otäck vilket kan ses som 

ett normbrytande beteende.
91

 Pojken gestaltar istället vad som har historiskt har setts som 

kvinnliga egenskaper, att han är rädd och visar det, och bilden uppvisar ett normbrytande 

budskap på så sätt. Man kan tänka sig att det kan vara en anledning till att pojken och flickan 

klär sig traditionellt enligt könsrollerna för att de gestaltade normbrytande egenskaperna ska 

bli tydligare, det ska inte vara någon tvekan om att det är pojken som är rädd och flickan som 

är glad och livlig. Samma sak också när det gäller deras attribut, uppstår det en tvekan om 

vem det är som har den rosa dockvagnen eller den blå barnvagnen försvagas det normkritiska 

budskapet också.  

 

Bild 4 uppvisar också en parrelation, men istället den mellan barn och vuxen. Men eftersom 

kvinnan traditionellt sett haft största ansvaret för barnets omvårdnad kan man ur det 

perspektivet tolka relationen som gestaltas som en mera feminin relation, förutsatt att man 

förstår att bilden visar ett rollbyte mellan barnet och mamman. Karaktärerna gestaltas 

dessutom i en hemmiljö, med typiska attribut för hemmet, vilket i och med det också 

förstärker en kvinnlig koppling.
92

 Då kan man istället tolka en neutralare relation mellan 

barnen på bild 3. De befinner sig i en miljö som mest troligt inte är hemma utan istället i 

någon slags skolsal eller i ett bibliotek. Eftersom barnen är fler än ett par, men heller kanske 

inte så många att de bildar ett gäng eller en grupp, avspeglas inte de klassiska pojk- och 
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flickvänskapsrelationerna som Nikolajeva pratar om.
93

 Istället kan man se bilden som att den 

visar olika genusrepresentationer som umgås tillsammans. Dock förmedlar flickans ogillande 

ansiktsutryck något om att allt inte är helt okej i deras relation ändå.  

 

Bild 2 gestaltar istället en relation mellan människa och djur. Djur används gärna som 

karaktärer i barnböcker för att kunna frångå genusfrågan då det är tacksamt att gestalta djuret 

som könsneutralt.
94

 Relation mellan karaktären på bilden och hunden blir därmed en neutral 

relation, även om man kan tolka själva handlingen, att tvätta hunden, som en omvårdande 

egenskap och därmed som något kvinnligt, vilket också förstärks av att det sker i hemmiljö.
95

 

Karaktären på bilden omges av en mängd olika attribut som har både manlig och kvinnlig 

koppling men eftersom karaktären i sig kan tolkas som könsneutral finns tendensen att ett 

eventuellt normbrytande budskap i förhållande till attributen inte blir så starkt, som det som 

till exempel finns i bild 1 där pojken är den som har den rosa dockvagnen. Man skulle också 

kunna tolka det som att attributen förlorar lite av sin genusladdning när de inte samspelar i en 

genusladdad situation. Skåhlberg menar att en neutral karaktär inte jämnar ut det ojämnlika 

förhållandet mellan män och kvinnor, min poäng är att det ändå är något som händer med 

genusladdningen hos ett attribut när en genusneutral person samspelar med traditionellt sett 

manliga och kvinnliga attribut.
96

  

 

Bilder som uttrycker handling ses som mer manliga, medan bilder som uttrycker känslor och 

relationer ses som mer kvinnliga skriver Nikolajeva, men hon menar att det även kan vara rätt 

så vagt och subjektivt att uttyda vad som är vad.
97

 I bild 1 utför både pojken och flickan en 

aktiv handling, de springer. Men samtidigt är det fokus på deras relation som man kan tolka 

som en slags tafattlek som blir central för illustrationen, samt även de känslor som 

förekommer. Man kan alltså tolka det som att bilden använder sig av både ett manligt och ett 

kvinnligt uttryck men de känslor som förekommer i bilden blir mer centrala för själva 

handlingen. Bild 2 visar på en handling, om än en relativt lugn sådan. Känslor och relationen 

mellan människa och hund förekommer men enligt min tolkning är det ganska nedtonat och 

själva illustrationen kretsar mer kring själva handlingen, att tvätta hunden. På bild 3 sitter 

barnen och läser vilket också är en handling, om än en rätt så lugn och stillsam sådan. Fokus 
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är istället på barnens relation, att personen placerad i mitten försöker att nå ut till flickan 

medan hon ser ogillande ut. Även om karaktärerna är relativt neutrala i sig visar bilden på en 

mer feminin koppling eftersom den kräver en emotionell respons av betraktaren.
98

 På bild 4 

kan vi se samma sak. Den handling som sker, att de sitter vid bordet och äter, kan tolkas som 

en lugn sådan och även här är bildens fokus på relationen och de känslor som utspelar sig 

mellan barnet och mamman. Man kan tolka det som att även denna bild eftersträvar någon 

slags känslomässig respons från betraktaren. Dels kan man se det som att ett eventuellt barn 

som ser boken skulle kunna identifiera sig känslomässigt med det som sker i bilden, som att 

tvingas äta mat som man inte vill ha. Men eftersom bilden speglar ett rollbyte kan man tolka 

det som att den ger flera olika identifieringsmöjligheter för det betraktande barnet och att den 

därmed även kräver ett visst mått av empati och förståelse för båda karaktärerna på bilden. 

Slutsatsen är att även denna bild till största del förmedlar ett kvinnligt uttryck. Bild 5 uppvisar 

inte mycket till handling, den som faktiskt utför något är mannen som står och diskar men de 

övriga karaktärerna bara sitter eller står. Deras kroppsspråk och ansiktsuttryck säger mer om 

vad som händer i bilden än deras handlingar. Man kan tolka dem som att de är glada, 

misstänksamma och avvaktande och lite trevligt försynta och det uppstår en känslomässig 

spänning i bilden mellan karaktärerna. Alltså har även denna bild tills törsta del ett feminint 

uttryck.  

 

Även om både handling och känslor/relationer utspelar sig på bilderna var det överlag mer 

fokus på känslor och relationer. Beroende på vem av karaktärerna som gör vad kan normen 

brytas eller reproduceras, men i det här fallet var samtliga karaktärer rätt så lika i vilka 

handlingar eller känslor de tilläts att göra/visa. Den tolkning som jag gör är att de 

normkritiska barnböckerna har högre prioritet på att lyfta och visa känslor och relationer än 

enskilda handlingar.  
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9. Sammanfattande slutdiskussion  

 

I denna sista del av uppsatsen diskuterar jag först själva genomförandet av studien, vad jag 

har kommit fram till under analysen i relation till mina frågeställningar och tidigare forskning, 

samt förslag på vidare forskning inom området. 

 

9.1 Genomförande 

Jag upplevde det delvis vara svårt att genomföra den kvantitativa innehållsanalysen. I 

böckerna förekommer det en stor variation i utseende, färg och form hos karaktärerna vilket 

gjorde det svårt att placera in dem i givna kategorier som jag försökte att göra. Dessutom 

tillkommer de olika illustratörernas individuella stilar vilket gör att det inte helt rättvist går att 

jämföra bilderna med varandra och tolka dem på samma villkor. Gränsdragningen mellan vad 

som tolkas som manligt, kvinnligt, neutralt med mera är till stor del baserad på min egen 

uppfattning. Skulle någon annan göra om studien skulle denne troligtvis komma fram till ett 

resultat som skiljer sig något från mitt. Jag försökte också att genomföra en studie där jag 

räknade fördelningen av feminina, maskulina och neutrala färger på karaktärernas kläder. 

Men eftersom det förekommer en stor variation av olika nyanser i färgerna blev det för svårt 

att bestämma exakt vilken nyans som skulle räknas till vilken kategori och var exakt gränsens 

mellan de olika nyanserna skulle dras. Det här tyder ändå på att böckerna har lyckats gå ifrån 

klassiska stereotypa färgsättningar, som att flickor är klädda i rosa och pojkar i blått, och 

istället fått in en mycket större variation av färger vilket förmedlar ett könsneutralare budskap. 

Mina svårigheter med att genomföra undersökningen bevisar också i vilken grad böckerna har 

haft framgång i att framställa karaktärerna normkritiskt på bilden, både i förhållande till 

attribut, färg och form.  

 

9.2 Syfte och resultat 

Uppsatsens syfte var att studera hur maskulint och feminint genus synliggjordes och 

framställdes på illustrationerna i ett urval av normkritiska bilderböcker för barn. Syftet var 

även att ta reda på hur frekvensen av maskulint och feminint genus såg ut i böckerna och 

studera i vilken omfattning som illustrationerna ifrågasatte eller återupprättade den rådande 

genusnormen. Syftet skulle uppnås genom att besvara frågorna: Hur ser frekvensen ut av 

maskulina, feminina och genusneutrala karaktärer?, Hur ser frekvensen ut av 

maskulina/feminina attribut avseende frisyr, kläder och kroppsform? och Hur kan 
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illustrationerna tolkas ur ett genusperspektiv? För att genomföra undersökningen använde jag 

mig av kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ semiotisk bildanalys och undersökte fem 

stycken barnböcker som klassats som normkritiska av hemsidan mama.nu.
99

 

 

Ett vanligt problem med de traditionella barnböckerna är att det förekommer fler pojkar än 

flickor i dem menar Kåreland.
100

 Flickorna syns också färre gånger på bilderna än jämfört 

med pojkarna anser Michel.
101

 För att besvara min första fråga om könsfördelningen räknade 

jag förekomsten av pojkar, flickor och könsneutrala barn i alla böckerna och kom fram till att 

genusfördelningen till viss del fortfarande är ojämn. De könsneutrala barnen var i majoritet 

med 23 %, pojkarna utgjorde 17 % och flickorna utgjorde 13 %. Men resultatet innebär inte 

nödvändigtvis att det är färre flickor än pojkar och orsakerna till den här fördelningen kan 

vara flera. För det första bygger analysen på ett relativt litet material, vilket gör att om 

exempelvis bara en stereotyp pojke är huvudperson i en av böckerna och därmed förekommer 

frekvent på bilderna i just den boken är det möjligt att det ändå påverkar hela resultatet. Det 

bjuder ändå in till att spekulera kring vilka fler möjliga faktorer som kan påverka resultatet. 

Dels är det mer accepterat för flickor att bryta snäva genusgränser vilket gör att till exempel 

en hel del av de barn som jag tolkar som genusneutrala på bilden egentligen skulle kunna vara 

flickor.
102

 Alltså kan till och med de barn som skulle kunna tolkas som pojkar i bilden kunna 

benämnas som flickor i texten. Sett från det perspektivet innebär resultatet alltså inte att det 

nödvändigtvis förkommer fler pojkar än flickor i böckerna. Man kan ha i åtanke också att 

utgivningen av barnböcker som gestaltar pojkar som mjukare, känsligare och mer 

tillbakadragna har ökat de senaste åren.
103

 Från den aspekten kan det alltså förekomma fler 

karaktärer i böckerna som är visuellt performativa pojkar just för att kunna bryta normen om 

hur en pojke ska bete sig. Men vilket egentligt genus karaktärerna har spelar mindre roll, 

resultatet visar ändå att det är något färre performativa flickor i böckerna än performativa 

pojkar. Oavsett orsak kan man utifrån resultatet alltså dra den slutsatsen att det som enligt 

genusnormen räknas som ett manligt uttryck tenderar att förekomma något mer bland 

karaktärerna i böckerna.  
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Enligt Lovisa Almborg är de vuxna karaktärerna och bifigurerna alldeles för stereotypa i 

vanliga barnböcker och därför behövs normkritiska böcker som kan visa på andra 

alternativ.
104

 Till skillnad från genusfördelningen bland barnen visar resultatet att de vuxna 

förekommer oftare som performativa män och kvinnor än som genusneutrala. Utifrån 

Almborgs uttalande kan man göra ett antagande om att det är möjligt att de normkritiska 

barnböckerna fokuserar på att ge de vuxna karaktärerna mer varierade roller, om än inom 

normen för hur män och kvinnor förväntas se ut, och det är därför som det finns fler 

performativa män och kvinnor än genusneutrala vuxna. Ska mamman jobba på kontor och 

pappan baka bullar måste det också framgå tydligt för betraktaren vem som gör vad, de 

manliga och kvinnliga attributen kommer alltså att reproduceras för att deras roller ska kunna 

brytas. Det här illustrerar det dilemma som normkritiska barnböcker brottas med, att man 

hamnar i ett läge där man både bryter och reproducerar genusnormen på samma gång och här 

tänker jag att det kan vara värdefullt att föra en diskussion kring vilka normer man vill 

bryta/reproducera och eventuella konsekvenser av det.  

 

Om man tittar på den andra frågan gällande förekomsten av de genusskapande attributen i 

böckerna kan man se att både de neutrala kläderna och den neutrala kroppsformen var i stark 

majoritet framför feminina/maskulina kläder och feminin/maskulin kroppsform. Man kan 

tolka det som att kläder och kroppsform är en väl använd strategi för att påverka 

uppfattningen om en karaktärs genus. Den omfattande förekomsten av genusneutrala kläder 

bekräftar också Grettves uttalande om kläderna som det tydligaste sättet för en individ att 

signalera eller ifrågasätta sin genustillhörighet.
105

 Däremot var den korta frisyren i majoritet 

med 43 %, medan den långhåriga frisyren bara utgjorde 19 %. Den obestämda/medellånga 

frisyren var 38 %. Det finns alltså en viss antydan till att manliga attribut i den bemärkelsen är 

mer eftersträvansvärda.
106

 

 

Det svar som jag har kommit fram till gällande min tredje fråga är att den stora blandning av 

attribut huller om buller i bilderna gör att mycket går att tolka som både mångbottnat och med 

dubbelt budskap, alltså både som normreproducerande och som normbrytande på en och 

samma gång. Det är överlag två stycken strategier som återkommer i bilderna som används 

för att synliggöra det normkritiska ställningstagandet. Dels förekommer det att man 
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återreproducerar normen för att kunna bryta den, det ska alltså synas tydligt för läsaren vem 

av karaktärerna som är vad och på vilket sätt de bryter mot normen. Till exempel ett barn som 

är en tydlig pojke men som leker med en rosa dockvagn. Den andra strategin är att man 

frångår klassiska genuskopplingar och istället använder sig av neutrala attribut och karaktärer, 

eller karaktärer med så pass stor blandning av manliga och kvinnliga attribut att det blir för 

svårt att bedöma genus. Den genusneutrala barnbokskaraktären har kritiserats av Anette 

Skåhlberg som menar att det ojämna förhållandet mellan manligt och kvinnligt inte försvinner 

bara för att man stoppar in en tredje neutral karaktär.
107

 Min upplevelse var dock att attribut 

med stark genuskoppling förlorar lite av sin kraft när de används av en genusneutral person 

eftersom de i relation till karaktären tappar sin verkan som ett normbrytande eller 

normreproducerande föremål. Till exempel får en rosa dockvagn större betydelse för 

karaktärens genusbild om den tillhör en pojke än om den tillhör ett genusneutralt barn.  

 

Som jag nämnde i uppsatsens inledning handlar en hel del av den kritik som möter de 

normkritiska barnböckerna om huruvida de reproducerar eller bryter genusnormen.
108

 Min 

slutsats är inte ett svartvitt svar där illustrationerna antingen är normbrytande eller 

normreproducerande, att bara det ena eller andra kan existera. Som jag ser det samexisterar de 

här fenomenen bredvid varandra, och framträder olika mycket beroende på perspektiv hos 

betraktaren. Trots problematiken i det hela upplever jag ändå att denna blandning av mer eller 

mindre normbrytande/ -reproducerande gestaltningar luckrar upp och ifrågasätter rådande 

genusnorm i en varierande grad. Som Eilard menar kan det ofta vara en svår balansgång 

mellan vad man ska ha med i en bok och vad som inte ska vara med, samt att det kanske inte 

ens är möjligt att framställa en ideal bok från ett normkritiskt perspektiv.
109

  

 

9.3 Förslag på vidare forskning 

Eftersom de normkritiska barnböckerna innehåller fler normbrytande perspektiv än just 

manligt/kvinnligt vore det intressant att studera hur de synliggörs i illustrationen. Exempelvis 

kan man undersöka andra genusrepresentationer, etnicitet, religion eller tvåsamhetsnormen. 

Man skulle också kunna studera illustrationens komposition närmare och se om det 

förekommer något ojämnt förhållande mellan var i bilden exempelvis män och kvinnor 

placeras, hur mycket utrymme de tillåts att ha, eller vem av dem som är aktiv/passiv i bilden. 
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