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Sammanfattning  

Studien syftar till att granska genus- och rollkonstruktioner i barnböcker utifrån 
frågeställningarna; hur ser genus- och rollkonstruktioner ut i de studerade böckerna? 
Böcker är en viktig källa i barns socialisationsprocess (Hulth & Schönbäck, 2011). 
Studien utgår från konstruktionismen, och använder sig av bild- och textanalys för att 
studera LasseMajas detektivbyrå. Studien utgår ifrån genusteori och rollteori och har 
en deduktiv ansats. 

Resultaten visar bland annat att böckerna innehåller en genusnormativ 
yrkesdelning och att bilderna särskiljer kvinnor och män från varandra. Det finns vissa 
grundläggande normer i böckerna samt vissa yrken som har olika viktiga funktioner. 
Böckerna skildrar även hierarkier, att det finns skyldigheter inom givna relationer samt 
att vissa roller krockar med varandra. Studiens slutsats är böckerna skildrar normativa 
inslag gällande hur karaktärer porträtteras och tillåts agera. Konstruktionerna 
förmedlar att det är viktigt att kvinnor och män särskiljs, samt att ordning och stabilitet 
bevaras i sociala system. 
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1. INLEDNING 
Böcker är en viktig källa i barns socialisations- och identifikationsprocess (Hulth 

& Schönbäck, 2011) då de bland annat bidrar till barn och ungas 

karaktärsutveckling, utveckling av perspektivbytesförmåga och formande av den 

egna personligheten (Kåreland, 2013). ”De [böckerna] bygger upp vår kulturella 

verklighet och ger oss ett system med vars hjälp vi förhåller oss till vår 

omgivning” (Kåreland, 2013, s. 168). Barnlitteratur låter barn identifiera nya 

roller som de provar och utforskar (Simonsson, 2004). Dessutom använder sig 

barn av böckerna för att förstå sin egen position i samhället (ibid.). Den text och 

de bilder som presenteras i barnlitteratur har alltså stor inverkan på barn och unga 

genom socialisationsprocessen. 

Berger och Luckmann (1998) menar att individen inte föds som 

samhällsmedlem, men att individen däremot är predisponerad för socialitet. 

Samhällsmedborgare blir individen genom socialisation, “det grundliga och 

konsekventa införandet av en individ i ett samhälles objektiva värld eller en sektor 

av den” (Berger & Luckmann, 1998, s. 154). Det finns två typer av socialisation 

enligt Berger och Luckmann; primär socialisation och sekundär socialisation. Den 

primära socialisationen genomgår individen i sin barndom och det är genom 

denna som individen blir samhällsmedlem. Den sekundära socialisationen är en 

process som följer den primära socialisationen och denna leder den redan 

socialiserade individen in i nya delar av samhällets objektiva värld (ibid.). 

Den primära socialisationen är enligt Berger och Luckmann (1998) den 

form av socialisation som är viktigast för individen. Här får de signifikanta andra 

en viktig roll, då det är de som förmedlar den objektiva världen till individen. 

“Deras definitioner av hans [individens] situation uppställs för honom som 

objektiv verklighet.” (Berger & Luckmann, 1998, s. 155). Den objektiva sociala 

världen modifieras av de signifikanta andra under tiden som den förmedlas till 

individen. De signifikanta andras placering i den sociala strukturen påverkar hur 

världen presenteras och förmedlas. Individen ser inte de signifikanta andras värld 

som en av flera möjliga världar, utan som världen, den enda möjliga, tänkbara och 

existerande världen. De signifikanta andra blir förmedlare av denna värld (ibid.). 

Den främsta delen av den sekundära socialisationen är enligt Berger och 

Luckmann (1998) att individen förvärvar rollspecifik kunskap. Denna 

rollkunskap har direkt eller indirekt sin grund i arbetsdelningen. Främst består 

denna rollspecifika kunskap i att inhämta det ordförråd som är specifikt för rollen. 

De signifikanta andra har inte längre en central roll, utan exempelvis lärare kan 

hjälpa till i denna socialisationsprocess (ibid.). Detta blir intressant, i och med att 

Sverige har skolplikt till och med grundskolans sista år. Skolan blir en institution 

som “tvångssocialiserar” individen, i och med att skolan dels är ett måste och dels 

socialiserar individen. Den litteratur som ingår i undervisningen är alltså något 

som individen måste läsa och därmed bidrar även skollitteraturen till 

tvångssocialiseringen. Skolan och skollitteraturen spelar därför en viktig roll i 
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individens sekundära socialisationsprocess. Även Durkheim menar att skolan 

spelar en viktig roll i barns socialisationsprocess (Giddens, 2014). Utbildning 

möjliggör barns internalisering av samhällets sociala regler och gemensamma 

värderingar. Skolan spelar en nyckelroll enligt Durkheim i processen att få barn 

att se fördelarna med det kollektiva och solidariska (ibid.). 

Berger och Luckmann (1998) menar att individen socialiseras lättare 

genom den primära socialisationen i jämförelse med den sekundära, då individen 

i den primära socialisationen identifierar sig med de signifikanta andras roller och 

attityder och därmed internaliserar dem. Dessutom finns det en känslomässig 

aspekt, som underlättar den primära socialisationen ytterligare. I den sekundära 

socialisationen finns det inte en signifikant andre att identifiera sig med och den 

känslomässiga aspekten finns inte heller. Detta gör att det krävs specifika 

pedagogiska tekniker för att den sekundära socialisationen ska ha samma effekt. 

Avsikten är att intensifiera känsloladdningen för en starkare effekt av 

socialisationsprocessen. Även specifika socialisationsorgan kan behövas, varav 

det moderna skolväsendet är det bästa exemplet enligt Berger och Luckmann. 

Socialisationsprocessen har alltså en stor påverkan på individen, och böcker 

är en del i denna process. Därför blir det sociologiskt intressant och viktigt att 

granska barnböcker i syfte att se vilka ideal som förmedlas. Vad är det för 

konstruerade värderingar och normer som förmedlas till barnen och som i 

förlängningen bidrar till deras utveckling som samhällsmedlemmar? 

Svenska institutet (2008) menar att “Sverige har en unik position i världen 

med sin förmåga att vara ett nytänkande land i den absoluta framkanten, och 

samtidigt ta stor hänsyn till starka etiska värden såsom jämställdhet, hållbar 

utveckling och mänskliga rättigheter.” (Svenska institutet, 2008, s. 4), en bild som 

också bekräftas av svenskarna själva i en undersökning av Sverigestudien (2013) 

där resultaten visar att svenskar ser sig själva vara rättvisa, ansvarstagande samt 

att de anser sig ha medkänsla. Sveriges regering jobbar mot jämställdhet 

(Regeringen, 2015). Avspeglas det svenska etiska tänkandet i svenska barnböcker 

eller kan genus- och rollkonstruktioner fortfarande återfinnas? 
 

1.1. Syfte 
Syftet med studien är att granska genuskonstruktioner och rollkonstruktioner i 

barnböcker. 
 

1.2. Frågeställningar 
 Hur ser genuskonstruktioner ut i de studerade böckerna? 

 Hur ser rollkonstruktioner ut i de studerade böckerna? 

 

1.3. Avgränsningar 
Barnlitteratur definieras av Nikolajeva (1998) som “litteratur skriven, publicerad, 

marknadsförd och behandlad av experter med barn som dess huvudsakliga publik. 
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Med barn menar jag, i enlighet med FN:s definition, människor mellan 0 och 18 

år.” (Nikolajeva, 1998, s. 15). I denna studie gör vi begreppet snävare genom att 

använda oss av barnlitteratur som riktar sig mot barn som själva kan läsa. 

“Läsåldern” kan givetvis variera mycket mellan olika barn, men i årskurs 1-3 i 

grundskolan finns läsande med som en del av de kunskaper som 

svenskundervisningen ska ge (Skolverket, 2011). Därför riktar sig den för studien 

intressanta barnlitteraturen till barn som är minst sju år. 
 

1.4. Sökfas 
I sökningen efter tidigare forskning relevant för denna studie så användes 

Linköpings Universitets egen databas. Efter tips från en bibliotekarie vid 

Linköpings Universitets bibliotek så genomsöktes även Barnboken – Journal of 

Children’s Literature Researchs arkiv. Syftet var att hitta forskning som berörde 

områdena genusteori, rollteori och barnlitteratur.  

För att hitta forskning om genus i barnlitteratur användes sökorden 

“genus”, “gender”, “barnlitteratur” och “children’s litterature”. Detta ledde till ett 

flertal relevanta träffar, varpå ytterligare sökningar inte krävdes. En av de 

presenterade artiklarna hittades även genom Barnboken – Journal of Children’s 

Literature Researchs arkiv. 

Vad gäller forskning som använt sig av rollteori för att studera barnlitteratur 

såg situationen annorlunda ut. Till en början användes sökord så som “rollteori”, 

“role theory”, “barnlitteratur” och “children’s literature”. Då detta inte gav några 

relevanta träffar utökades sökområdet med ord som “litteratur”, “literature”, 

“kultur”, “culture”, “roller”, “roles", “normer” och “norms”. Detta gav inte heller 

relevanta träffar, så vi försökte abstrahera forskningsområdet ytterligare genom 

att använda sökord såsom “media” och “positioner”. Efter ytterligare sökningar 

insåg vi att det var svårt att hitta relevant forskning som använt sig av rollteori 

inom områden så som litteratur, media och kultur. Därmed beslutades att istället 

presentera forskning som använt sig av rollteorin inom andra områden, för att visa 

hur rollteorin kan användas i forskning. I och med svårigheterna att hitta relevant 

forskning inom detta område vill vi mena att vi har hittat en kunskapslucka, vilket 

gör vår forskning än mer relevant. 
 

1.5. Disposition 
Uppsatsen kommer hädanefter ha två parallella spår utifrån de två valda teorierna; 

genusteori och rollteori. Vi kommer utifrån en gemensam metod analysera den 

gemensamma empirin med hjälp av två olika teorier; genusteori och rollteori. Vi 

har delat upp det så att Rebecka ansvarar för genusteorin och Patrik för rollteorin. 

Detta innebär att vi har gjort analyserna utifrån teorin var för sig, det vill säga 

Rebecka har gjort den genusteoretiska analysen och Patrik har gjort den 

rollteoretiska analysen. I övrigt är arbetet och ansvaret gemensamt, vilket innebär 

att vi genomgående har diskuterat resultat och analys med varandra under arbetets 

gång. 
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Detta kapitel i uppsatsen har presenterat en bakgrund till studiens 

forskningsproblem liksom studiens syfte och frågeställningar. Likaså har 

avgränsningar och sökfasen presenterats. Kapitlet avslutas med denna 

dispositionsdel. 

Nästkommande kapitel, som är kapitel 2, presenterar de två teorier som 

studien utgår från, vilka är genusteori och rollteori. Dessutom återfinns tidigare 

forskning i detta kapitel. Denna tidigare forskning berör områdena genus i 

barnlitteratur och tillämpning av rollteori, i och med svårigheterna att finna 

forskning som tillämpat rollteori på litteratur och kultur i allmänhet och 

barnlitteratur i synnerhet. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. 

Kapitel 3 är ett metodkapitel. Där återfinns den vetenskapsteoretiska 

positioneringen liksom den ontologiska, epistemologiska och metodologiska 

positioneringen. Dessutom beskrivs både bildanalys och textanalys som metod, 

vilka också är denna studies metoder. Även studiens urvalsmetod, urval och 

tillvägagångssätt liksom en diskussion kring etiska aspekter och 

kvalitetsbedömning återfinns i detta kapitel, som till sist avslutas med en 

metoddiskussion och sammanfattning. 

Kapitel 4 presenterar studiens resultat. Resultatet består av tio mönster. 

Dessa presenteras i tur och ordning och sammanfattas i slutet av kapitlet i en 

tabell.  

Det sista kapitlet, kapitel 5, innehåller uppsatsens diskussion. Här återfinns 

en diskussion av resultaten, liksom en teoretisk tillämpning av tidigare 

presenterad teori på resultaten. Vidare återfinns en diskussion kring studiens 

betydelse för sociologin och hur resultaten förhåller sig till den tidigare 

forskningen. Kapitlet avslutas med en slutsats och förslag på vidare forskning. 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 
I följande avsnitt presenteras studiens två teorier; genusteorin och rollteorin, samt 

tidigare forskning. 

 

2.1. Genusteori 
Hirdman (1988) föreslår begreppet genus som en översättning av engelskans 

gender. Detta begrepp beskriver det socialt och kulturellt konstruerade könet, 

tidigare kallat könsroll och socialt kön. Hirdman skriver att: 
 

genus kan förstås som föränderliga tankefigurer »män» och »kvinnor» (där 

den biologiska skillnaden alltid utnyttjas) vilka ger upphov till/skapar 

föreställningar och sociala praktiker, vilka får till följd att också biologin kan 

påverkas/ändras – med andra ord, det är en mer symbolisk kategori än »roll» 

och »socialt kön». (Hirdman, 1988, s. 51). 

 

Genus begreppsliggör alltså de tankar och diskurser kring kvinnor och män 

som ger upphov till föreställningar och sociala praktiker utifrån dessa kategorier. 

Hirdman (1988) menar att genus är något som skapas, det vill säga genus är inte 

något som individen föds med utan något som individen skapar utifrån kulturella 

och sociala tankefigurer. “Man blir kvinna genom att uppfylla det rosa täckets 

förväntningar” (Björk, 1996, s. 264). Som motsatsen till genus används ofta 

begreppet kön; genus betecknar det sociala könet och kön betecknar det 

biologiska könet (Kulick, 1987). Giddens (2014) menar att genus handlar om 

kulturella, sociala och psykologiska skillnader mellan kvinnor och män medan 

kön handlar om fysiologiska och anatomiska skillnader, en förklaring som liknar 

Hirdmans (1988) och Kulicks (1987). 

Hirdman (1988) menar att genus är en ordningsstruktur som har två bärande 

principer: dels det som Hirdman kallar isärhållandets logik; att det kvinnliga och 

manliga är en dikotomi som inte bör blandas, dels en hierarkisk princip som 

innebär att mannen är normen, att mannen är människan och att mannen därmed 

utgör vad som anses som normalt. Den hierarkiska principen omskrivs även av 

Nikolajeva (1998) som menar att manliga normer är undermedvetet överlägsna i 

vår kultur. Detta faktum beskrivs som ”fallocentrism” i feministisk kritik (ibid.). 

Även Josefson (2005) skriver om den hierarkiska principen och menar att det som 

upplevs som kvinnligt generellt sett anses vara mindre värt än det som vi upplever 

som manligt. Vad män gör anses även det som viktigare än det som kvinnor gör 

(ibid.). de Beauvoir (2002) talar även hon om mannen som norm, när hon menar 

att kvinnan är det andra könet. Mannen är man; kvinnan är den Andre (ibid.). 
 

Mänskligheten är manlig och mannen definierar inte kvinnan som sådan utan 

i förhållande till sig själv; hon uppfattas inte som en självständig varelse. [...] 

Hon bestäms och särskiljs i förhållande till mannen, inte han i förhållande till 

henne; hon är det oväsentliga gentemot det väsentliga. Han är Subjektet, han 

är det Absoluta, hon är den Andre. (de Beauvoir, 2002, s. 26). 
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Vad de Beauvoir (2002) menar är alltså att kvinnan den Andre för att 

mannen är det normala, inte för att hon på något sätt är annorlunda egentligen. 

Hon blir annorlunda i jämförelse med mannen som redan är norm, och blir därmed 

den Andre. Hade inte mannen varit norm hade kvinnan inte heller varit den Andre. 

Att mannen är normen innebär även att det manliga blir normen. Nikolajeva 

(1998) menar att detta kan göra det svårt att identifiera det manliga som skildras, 

då detta ses som neutralt. Det innebär att om något inte uttryckligen skildras som 

kvinnligt så ses detta som neutralt och normalt. För att se de manliga krävs därför 

en insikt om att detta är något som vanligtvis betraktas som neutralt (ibid.). 

Isärhållandets logik innebär ett maktskapande enligt Hirdman (1988), då 

”sort 1:s görande legitimeras genom urskiljandet och avskiljandet av en sort 2.” 

(Hirdman, 1988, s. 52). Detta innebär att det manliga legitimeras genom 

avskiljandet av det kvinnliga; för att individen ska kunna vara manlig så kan inte 

individen vara kvinnlig. Den äkta mannen har inte drag av kvinnlighet, då detta 

strider mot isärhållandet av könsdikotomin. Gemzöe (2002) förtydligar dikotomin 

genom motsatspar så som man/kvinna, förnuft/känsla, kultur/natur och 

subjekt/objekt. Mannen är förnuft, kultur och subjekt, alltså måste kvinnan vara 

dess motsats; känsla, natur och objekt. Isärhållandet gör att mannen inte kan vara 

natur eller objekt då detta bryter mot den isärhållande logiken. 

Genuskontrakt är ett begrepp som Hirdman (1988) använder för att 

beskriva hur kvinnor och män förväntas vara och förhålla sig till varandra i olika 

samhällen och tider. Det är i genuskontrakten som genussystemet tar sig uttryck 

och det är genom genuskontrakten som föreställningarna om genus ärvs från 

generation till generation (ibid.). 

Butler tar tanken om kön och genus ett steg längre då hon menar att det inte 

går att göra en distinktion mellan begreppen (Gemzöe, 2002). Kön/genus är lika 

konstruerat och det ena kräver inte en överenstämmelse med det andra. Därför 

talar Butler om kön/genus istället för bara genus (ibid.). Ett viktigt begrepp av 

Butler är performativitet. Kön och genus är inte något annat än upprepade 

handlingar för Butler, som iscensätter kön/genus (ibid.). Begreppet innebär en syn 

på kön/genus som något som görs, inte som något som är (Rosenberg, 2002). 

Genus uttrycks och konstitueras genom genustypiska handlingar och tal. Manligt 

genus uttrycks därmed exempelvis genom att sitta bredbent eller spotta på gatan 

(Gemzöe, 2002). Upprepade handlingar stabiliserar genus (Butler, 2006), det vill 

säga en handling får starkare koppling till genus ju oftare handlingen utförs. 

Nikolajeva (1998) menar att begreppet performativitet tillämpats i 

litteraturvetenskapliga studier genom ett fokus på hur en person beter sig utifrån 

föreskrivna normer, vilket Nikolajeva kallar för genusmanuskript. Om en kvinna 

beter sig ”kvinnligt” följer hon det kvinnliga manuskriptet, men om hon istället 

beter sig ”manligt” beter hon sig enligt det manliga manuskriptet. Nikolajeva 

menar att det är möjligt att skildra en kvinna i en traditionellt manlig roll, men att 

detta egentligen bara resulterar i ett könsbyte, även kallat ”a hero in drag”. 

Dessutom är det inte säkert att en kvinna i en traditionellt manlig roll eller vice 
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versa accepteras av läsaren, då detta ibland inte ger en trovärdig skildring. I och 

med att det finns olika förväntningar på kvinnor och män så menar Nikolajeva att 

karaktärens biologiska kön sällan är en slump. 
 

Vi skulle inte acceptera en flicka i huvudrollen i Tom Sawyers äventyr, 

eftersom det skulle varit helt osannolikt att en familjeflicka på 1840-talet 

skulle gå till en kyrkogård mitt i natten eller rymma hemifrån och ha kul på 

en öde ö. (Nikolajeva, 1998, s. 132). 

 

Nikolajeva (1998) menar att könsstereotyper är när kvinnor och män beter 

sig på ett sådant sätt som förväntas av dem utifrån rådande normer. Både 

Nikolajeva (1998) och Josefson (2005) redogör för egenskaper och aktiviteter 

som ofta uppfattas som ”kvinnliga” och ”manliga”. Dessa återges i bilaga 1. 
 

2.2. Rollteori 
Stryker och Stratham (1985) beskriver rollteorin som nära knuten till 

strukturfunktionalism. Ritzer (2010) redogör för strukturfunktionalismen utifrån 

strukturfunktionalisterna Parsons och Mertons teoribildning, där samhällen och 

sociala system är organiska enheter, och där olika delar fyller olika givna 

funktioner, som samarbetar till helhetens stabilitet, balans och ordning. En sådan 

föreställning belyser Svensson (1992) om en given “ordning” som upprätthåller 

ett socialt system och utgör grunden för rollteorins begreppsapparat. 

Svensson (1992) för vidare resonemang att om ordning, harmoni och 

stabilitet ses som naturliga eller normala tillstånd för ett samhälle, kommer 

problemställningen bestå i vilka mekanismer i det sociala systemet som 

upprätthåller och fortplantar dessa tillstånd (ibid.). Tillstånd som Svensson 

behandlar är frågor om hur och varför olika substrukturer och subsystem 

samverkar till att hålla den samhälleliga strukturen i balans och tillfredsställa de 

behov samhället som helhet har. En grundtes, hämtad från 

strukturfunktionalismen, är att ett stort mått av värdegemenskap råder i de flesta 

sociala system och samhällen (Ritzer, 2010). Större delen av individerna i ett 

samhälle har genom uppfostran och sociala påverkan kommit överens om vilka 

värden som ska prioriteras högst och vilka överordnande mål som bör eftersträvas 

(ibid.). Parsons belyser att när internalisering av värden och mål träder i kraft, 

innebär det att det blir en del av individens samvete (ibid.). En aktör som försöker 

uppnå sina egna intressen främjar, som ett resultat av detta, samtidigt de intressen 

som råder hos systemet som helhet (ibid.). 

Svensson (1992) förklarar att de roller som existerar i det samhälleliga livet, 

som individer går in i är ytterst förankrade i den överordnade värdegemenskapen 

och stabilitetssträvan, som bygger upp den önskvärda ordningen i det sociala 

systemet. Rollerna blir på så sätt knutna till specifika förväntningar och sociala 

påverkningar (ibid.). Det skapas ett starkt socialt tryck på rollinnehavaren att bete 

sig med rollen på ett överstämmande sätt (ibid.). 
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Rollerna är det som förenar och binder samman individen och den sociala 

struktur han ingår i. Det är genom sina roller han blir en integrerad del av sitt 

samhälle (Svensson, 1992, s. 80). 

 

Angelöw & Jonsson (2000) skriver att rollteoretiker undersöker hur sociala 

roller, som en del av samhällslivet, påverkar människans individuella beteende. 

De studerar funktioner inom olika sociala roller och förväntningar som riktas mot 

personer i en bestämd ställning, eller vid en bestämd uppgift (ibid.). 

Ralph Linton, en av rollteorins grundare, skriver i sin bok Study of man 

(1936) att roller hör ihop med status. ”There are no roles without statuses or 

statuses without roles” (Linton, 1936, s. 114).  Han beskriver vidare att status ger 

en samling rättigheter och skyldigheter, och när en individ utför sina rättigheter 

och skyldigheter går denne in i en roll. Linton (1936) talar för att varje person 

spelar en serie av roller samt har en allmän roll, där summan av varje individs 

roller bestämmer vad personen gör för samhället och vad som kan förväntas i 

gengäld (ibid.). 

Social roll belyser Eskola (1977) att rollbegreppet bör förklaras ur 

begreppet norm. En social norm ur en sociologisk definition betyder en 

beteenderegel som upprätthålls genom hot om sanktioner. Normer visar alltså att 

ett visst beteende är önskvärt och riktigt i en särskild given situation. Ett 

avvikande beteende, den som bryter mot normen kommer att utsättas för någon 

form av bestraffning från samhället eller den sociala omgivningen den befinner 

sig i (ibid.). 

Eskola (1977) beskriver vidare hur social institution kan härledas ur 

rollbegreppet. Social institution består av ett komplex av roller. Rollerna är 

förknippade med medroller och hänger samman med varandra, samt har en viss 

beständighet över tid. Vanliga sociala institutioner Svensson (1992) belyser är 

äktenskap och familj, även här är beteendekrav som bygger upp de olika rollerna 

reglerade på olika informella och formella sätt. “Individerna drar, genom att 

agera enligt de roller som i sin tur bygger upp sociala institutioner, var och en 

sitt strå i stacken när det gäller att bevara stabiliteten i samhället” (Svensson, 

1992, s. 82). När sociala institutioner samverkar till den samhälleliga ordningen 

är de funktionella, om de däremot inte bidrar till helhetens harmoni, och istället 

stör och rubbar den, är det en dysfunktionell institution (ibid.). Detta kan uppstå 

vid situationer när en social institution har blivit föråldrad eller kommit i otakt 

med samhällsutvecklingen, och därför minskar harmoni och stabilitet i det 

samhälleliga systemet. 

Rollerna är av många olika slag och kan kategoriseras på olika sätt. Inom 

socialpsykologin används begreppen tillskrivna och förvärvade roller (Angelöw 

& Jonsson, 2000). Tillskrivna roller föds individer till och utvecklas till och beror 

inte på prestationer (ibid.). De innefattar exempelvis könsroller, åldersroller samt 

andra roller innehavaren får som inte kan påverkas, tillexempel änka. Sedan 

beskriver Angelöw & Jonsson (2000) förvärvande roller, som innebär roller som 
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beror på prestationer och egna ansträngningar, tillexempel yrkesroller, 

äktenskapsroller och boenderoller. 

Carle et al (2006) skildrar roller som externa, i den mening att de förhåller 

sig till individen, relativt färdiga i en social verklighet, utan att individen själv 

skapar de roller denne kommer att spela. Människor står alla inför existerande och 

utprovade sociala roller med beteendemönster och förväntningar på varje individs 

beteende, som uppstått historiskt, kulturellt, socialt och formats samt omformats 

i ett socialt samspel (Angelöw & Jonsson, 2000). Aurbert (1979) kategoriserar två 

olika typer av förväntningar. Formella förväntningar, som styrs av lagar, 

reglementen, föreskrifter, administrationsplaner och dylikt, samt informella 

förväntningar som består i sociala tryck, som andra personers förväntningar 

skapar (ibid.). Det är viktigt att poängtera menar Angelöw & Jonsson (2000) att 

rollförväntningar är viktiga i ett socialt samspel, då individer tenderar till att 

värderas positivt, beroende på i vilken utsträckning dess rollbeteende 

överensstämmer med rollförväntningarna (ibid.). Detta betyder däremot inte alls 

att alla individer som innehar samma roll kommer spela den exakt lika, och därför 

ser rollförväntningarna olika ut beroende på rollens karaktär (ibid.). Svensson 

(1992) poängterar i sin mening att oklarheter kring hur rollinnehavaren ska 

förhålla sig till beteendeförväntningar som påverkar dennes sätt att spela rollen 

kan vara problematiska. Detta utgörs av begreppet rollkonflikt. 

Som Gross et al (1969) skriver i deras studie om rollkonflikter “in certain 

situations an individual may find himself exposed to conflicting expectations: 

some people expect him to behave in one way, others in another, and these 

expectation are incompatible” (Gross et al, 1969, s. 494). 

Merton (1957) introducerade begreppet rolluppsättning (role-set), vilket 

innebär att en roll för med sig är en uppsättning av förväntningar och plikter som 

är knutna till uppgifter och situationer. Han klarlägger även med rolluppsättning 

att en person har flera olika roller som är kopplade till individen och dess status. 

En ytterligare förklaring beskrivs när Gross et al (1958) förtydligar två 

typer av rollkonflikter, för att få en förståelse för varierande konsekvenser. 

Intrarollkonflikt innebär att de förväntningar som ställs på en individ inte är 

samstämmiga, att en roll i sig innehåller olika motstridiga krav av korrekt 

beteende. Detta innebär, menar Gross et al (1958), att ett flertal uppsättningar av 

förväntningar ställs på rollinnehavaren, som är svåra att sammanjämka och 

konsekvensen är intrarollkonflikt. Sedan redogör Gross et al (1958) för 

interrollkonflikt, en konflikt då de olika förväntningar på de roller som 

rollinnehavaren samtidigt har kolliderar, det vill säga en konflikt när de roller en 

individ spelar krockar med varandra. 

I sin bok “Homo Sociologicus” beskriver Dahrendorf (1971) “den 

sociologiska människan”. Han menar att inom sociologin och socialpsykologin 

kan man använda en konstruktion för att förstå samhället och mänskligt beteende. 

En konstruktion som ger bilden av människan som bärare av i förväg skapade 

roller (ibid.). Detta menar Dahrendorf att individer kan föreställa, eller göra 
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tankeexperiment genom rollteoretiska begrepp, så som roller, normer, sanktioner, 

rollförväntningar et cetera, och det är allt människor behöver veta för att förklara 

mänskligt socialt beteende. Ur Dahrendorfs mening är detta ett sätt för hur en 

rollteoretisk analys kan genomföras på ett rigoröst vis (ibid.). 

Dahrendorf (1971) förklarar att varje individ spelar ett flertal roller 

samtidigt. Dessa är komplexa och består av rollsegment, vilket betyder att en viss 

roll är förknippad med andra roller, som utgörs av relationer. Dessa segment kan 

exempelvis vara lärare-elev, lärare-föräldrar och lärare-överordnad (ibid.). Det är 

i huvudsak två stycken krav som Dahrendorf redogör för, som bygger upp den 

sociala rollen. Dels individens rollbeteende, det vill säga det faktiska beteendet 

rollinnehavaren gör, men även individens rollattribut, som han beskriver som 

individens utseende och egenskaper (ibid.). Dessa krav beskriver Dahrendorf 

formas från de segment en individ har i den roll denne ska spela. Med andra ord 

är det utifrån exemplet ovan om läraren, segmenten elever, föräldrar och 

överordnade som ställer krav och särskilda förväntningar på läraren (ibid.). 

Som tidigare beskrivits är sociala roller uppbyggda av normer och 

beteendekrav, och som upprätthålls genom hot om sanktioner (Eskola, 1977). 

Dahrendorf (1971) gör en indelning av tre typer av rollförväntningar, som bygger 

på tre olika typer av sanktioner. Tvångsförväntningar, är krav på rollen som 

upprätthålls genom rättsliga sanktioner. Dahrendorf förklarar dessa endast som 

negativa sanktioner och de utgörs av lagar och juridiska förordningar. 

Pliktförväntningar, beskrivs även där av som en tvingande kraft, men i detta fall 

handlar det om som Dahrendorf beskriver det ett starkt ogillande, alternativ starkt 

gillande. Han förklarar denna sanktionstyp, som hur rollinnehavaren “bör” 

handla, och kan innebära både positiva samt negativa sanktioner. Det kan 

exempelvis handla om utfrysning och utstötning, eller socialt gillande, som 

uppskattning och beröm. Den sista typen av rollförväntningar kallar Dahrendorf 

för kanförväntningar och innebär plikter som utgörs frivilligt, som inte ses som 

nödvändiga i den position innehavaren har. Här består den övervägande delen 

oftast av positiva sanktioner, där individen beskrivs göra någonting “extra”, att 

göra någonting “utöver det allra nödvändigaste”, och där socialt gillande är en 

förekommande sanktion (ibid.). 
 

2.3. Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer vi att presentera tidigare forskning som behandlar vårt 

ämnesområde. Vi fann vid sökning av tidigare forskning att genuskonstruktioner 

i barnböcker var ett väl forskat område, men att rollkonstruktioner i barnböcker i 

synnerhet samt rollkonstruktioner i böcker och kultur i allmänhet var mer 

outforskat. Därmed kommer exempel på forskning som behandlar 

genuskonstruktioner i barnböcker samt exempel på studier som använt rollteori 

inom andra relevanta områden presenteras. 
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2.3.1. Genus i barnlitteratur 

Brugeilles, Cromer och Cromer (2002) menar att barnlitteratur, genom den 

ojämlika framställningen av kvinnor och män, bidrar till att konstruera 

ojämställdhet. De menar vidare att detta förändras långsamt (ibid.). Studien de 

genomfört är kvantitativ och har till syfte att undersöka konstruerade 

framställningar i barnböcker publicerade år 1994. Författarnas hypotes består av 

två delar; för det första tror de att de kvinnliga karaktärerna har mindre roller och 

de manliga karaktärerna mer betydande roller och att både de kvinnliga och 

manliga rollerna porträtteras väldigt stereotypt. För det andra tror de att det finns 

ett hierarkiskt och ojämlikt förhållande mellan kvinnorna och männen. ”The world 

of illustrated children's books will be one of discrimination, segregation and 

sexual hierarchy.” (Brugeilles et al, 2002, s. 241.). Studiens resultat bekräftar 

hypoteserna då resultaten visar att barnböckerna baserades på mannen som norm 

och ojämlika relationer mellan könen. Författarna menar dock att fler perspektiv 

spelar in, såsom exempelvis ålder och författarens och illustratörens kön. Ålder 

spelar in på ett sådant sätt att föräldrarna tilldelas mer makt än barnen. Författarens 

och illustratörens kön är viktig då studien visar att kvinnliga författare i större 

utsträckning än män skapar mer jämställda och jämlika berättelser. I de manliga 

författarnas böcker är det universella och allmängiltiga fortfarande manligt (ibid.). 

Taber och Woloshyn (2011a) undersöker hur handlingsmöjligheter (ability) 

och funktionsvariationer (exceptionality) genuskodas i prisbelönta kanadensiska 

barnböcker. Studiens metod är feministisk kritisk diskursanalys i syfte att 

identifiera genuskodade diskurser. Resultaten visar att samtliga fem böcker som 

studerades skildrar genuskodade normer och relationer samt strukturella 

maktrelationer. Samtidigt skildrar böckerna vissa normbrytande element, så som 

att karaktärerna ändå tillåts ifrågasätta strukturerna. Dock gällde detta endast de 

kvinnliga karaktärerna. Likväl bygger de kvinnliga och manliga karaktärerna ändå 

på traditionella heteronormativa genusnormer. Handlingsmöjligheter porträtteras 

främst som de manliga karaktärernas möjlighet att skydda de svagare karaktärerna 

i böckerna. Kvinnliga karaktärer tillåts i större utsträckning än män att ta icke-

normativa roller. Dessutom tillåts kvinnor skildras som familjens överhuvud, 

dock endast om det inte finns en manlig släkting i berättelsen som kan ta denna 

roll (ibid.). 

Österlund (2008) skriver att den samtida bilderboken kännetecknas av 

försöken att gestalta genus på ett mer nyanserat sätt. Den studie Österlund 

genomfört handlar om hur maktkamp uttrycks i bilderböcker av Carin och Stina 

Wirsén ur ett genus- och generationsperspektiv. En fråga Österlund ställer är om 

det finns en genusdimension i de maktkamper som skildras i böckerna. ”Spelar 

det alls någon roll om det är flickor eller pojkar som har makt?” (Österlund, 2008, 

s. 5). Resultatet visar att den kvinnlighet som skildras i den studerade romanen är 

en mer komplex sådan, som tillåter kvinnan att vara både kavat och känslosam, 

att ha prinsessdrömmar och amazonstyrka (ibid.). Budskapet är enligt Österlund 

att det går att vara kvinnlig och samtidigt bestämma över sig själv. Samtidigt 
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skildras flickan rent bildligt på ett väldigt stereotypt sätt genom användningen av 

den rosa färgen (ibid.). 

Oskamp, Kaufman och Atchison Wolterbeek (1996) studerar prisbelönt 

skollitteratur i syfte att uppdatera äldre forskning från 1960- och 1970-tal. 

Tidigare forskning har visat att mycket av litteraturen skildrar det 

genusnormativa, men samtidigt att de kvinnliga karaktärerna får större utrymme. 

Oskamp et al förväntade sig att finna att modernare böcker är genusnormativa i 

mindre grad. De böcker som studerades är publicerade mellan år 1986 och 1991. 

Studien är kvantitativ och kollar främst på representationen av kvinnor och män i 

barnböckerna samt vilka egenskaper de tillåts ha. Resultaten visar en jämnare 

representation av kvinnor och män, det vill säga att böckerna innehöll fler 

kvinnliga karaktärer än böckerna i tidigare studier. Karaktärernas egenskaper var 

genuskodade, om än mindre än i äldre böcker. Det tydligaste mönstret var att 

kvinnliga karaktärer var underordnade och beroende medan de manliga 

karaktärerna var kreativa och oberoende. 

Taber och Woloshyn (2011b) studerar genus i tecknade serier i 

dagboksform. Böckerna som studeras är publicerade år 2004, 2007 och 2009. 

Resultatet visar att böckerna är genusnormativa då de skildrar hegemonisk 

maskulinitet och traditionell femininitet. Taber och Woloshyn menar att böckerna 

därmed förespråkar heteronormativa könsroller ”wherein girls are “girls” and 

boys are “boys”.” (Taber & Woloshyn, 2011b, s. 239). De kvinnliga och manliga 

karaktärerna agerar och tänker annorlunda som en följd av sitt genus. Böckernas 

illustrationer förstärker det normativa, främst genom färgval (ibid.). 
 

2.3.2. Exempel på rollteoretiska studier 

I denna del kommer det presenteras studier som visar hur rollteori appliceras i 

andra relevanta forskningsområden än i barnböcker, då vi fann i vår sökning att 

rollteoretiska studier om barnböcker i huvudsak är outforskat. 

Benne och Sheats har (1948) forskat kring rollers funktion inom grupper 

kring arbete och arbetsliv. I forskningen har det fokuserats på att studera 

diskussionsgrupper, vars uppgifter inom grupperna bestod i att välja, definiera och 

lösa gemensamma problem (ibid.). Utifrån undersökningens resultat identifierade 

Benne & Sheats (1948) beskrivningar av vissa rollfunktioner, som utgörs av tre 

olika grupperingar, där de bestämda rollerna har placerats in beroende på 

gruppens funktion, mål och inriktning. Benne & Sheats (1948) förklarar Group 

task roles/instrumentella rollfunktioner (Granér, 1991) som 

deltagarroller/arbetsroller och syftar till att relatera till den uppgift gruppen 

beslutar att genomföra eller har åtagit sig. Rollerna har identifierats i samband 

med funktioner för att underlätta och samordna problemlösningsaktiviteter, och 

Benne & Sheats (1948) tydliggör att varje aktör kan anta mer än en roll. I denna 

grupp skildras rollerna initiativtagaren, informationssökaren, åsiktssökaren, 

informationsgivaren, åsiktsgivaren, utvecklaren, samordnaren, vägledaren, 
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utvärderaren/kritikern, energigivare, praktikern och sekreteraren som betydande i 

dess funktion (ibid.). 

Benne & Sheats (1948) uppmärksammar även rollfunktioner som syftar till 

att tillgodose gruppens sociala och känslomässiga behov, och definieras som 

Groupbuilding/Maintenance roles (ibid.), alternativt Socioemotionella 

rollfunktioner (Granér, 1991). Benne & Sheats (1948) identifierar rollerna 

uppmuntraren, medlaren, kommentatorn, normgivaren, portvakten, observatören, 

medlöparen, följeslagaren och kompromissare som grundläggande funktioner 

inom denna grupp. 

Den sista typen av rollfunktioner kallar Benne & Sheats (1948) för 

självcentrerade roller och beskrivs som rollfunktioner som saknar betydelse för 

gruppens behov, och istället tillgodoser individuella behov. De menar att dessa 

rollfunktioner är irrelevanta för gruppuppgifter och istället är icke orienterad eller 

negativt orienterade, och kan ställa till problem i gruppsammanhang. Exempelvis 

på detta menar Benne & Sheats (1948) kan vara när en individ i en grupp använder 

gruppen för egna syften, utan att tillföra något och arbetsprocessen blir lidande. 

Roller som är självcentrerade presenterar Benne & Sheats (1948) som angriparen, 

blockeraren, uppmärksamhetsökaren, bekännaren, playboyen, den dominante, 

den hjälplöse och den egna försvararen. 

Enokson (2006) jämför i sin studie de två konkurrerande teoribildningar - 

rollstressteorin och rollexpansionsteorin. Syftet är att granska teoriernas 

generaliserbarhet och förklaringsvärde, samt använda teorierna för att analysera 

och tolka livsformers levnadsmönster i förhållande till självupplevd tid, stress och 

multipla roller. 

Enokson (2006) förklarar rollstressteorin som belyser att det kan uppstå 

konflikter och stress vid kombination av ett starkt engagemang i arbetslivet, med 

ett rikt familjeliv och aktiva fritidsförhållanden, vilket leder till begränsade 

handlingsutrymmen för en individs roller och psykisk ohälsa som resultat. 

På ett motsatt sätt redogör Enokson (2006) för rollexpansionsteorin, där 

multipla sociala roller är en tillgång för individen. Enokson (2006) beskriver 

utifrån forskning till teorin att engagemang och mellanmänsklig interaktion är en 

förutsättning för personlig utveckling och ger livet en riktning, vilket motverkar 

stress och ohälsa, där de sociala rollerna kan kompensera med varandra. 

Med utgångspunkt i undersökningens resultat visar Enokson 

(2006)  teoriernas applicerbarhet utifrån de fem studerade livsformerna de 

karriärsbundna, de obehövda, de oberoende, de omhändertagande och de 

balanserade. Enokson talar för att de karriärsbundna och de omhändertagande i 

regel är mer utsatta för en aktiv stresshantering, där flexibla levnadsvillkor och ett 

högt arbetstempo medför svårigheter att parera krav som ställs i vardagslivet. 

Tidsbristen som uppstår resulterar i konflikter i sociala relationer, i den mening 

konflikter bland rollhantering mellan arbets-, hem- och fritidsförhållanden, vilket 

indikerar på att rollstressteorin är brukbar. Enokson poängterar dock socialt 

erkännande som betydande, då det begränsar de multipla rollernas negativa effekt. 
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De tidrika livsformerna, det vill säga de oberoende och obehövda visar Enokson 

uttrycker frustration över att vardagslivet innehåller för få sociala roller, och 

förespråkar att rollerna inte ska begränsas, utan utökas för att uppnå rikare 

levnadsförhållanden. Dessa livsformer menar Enokson talar för att 

rollexpansionsteorin har ett högt förklaringsvärde. Den sista livsformen de 

balanserade utgör en intressant aspekt av teorierna enligt Enokson, då den 

gruppen lyckas upprätthålla en jämn balans mellan sina sociala roller i arbetet och 

i privatlivet. 

Xin Zhao et al (2015) använder sig av idén om social rollteori i en 

innehållsanalys av sociala medier och föreslår en ny reglerad ämnesmodell som 

förenar den sociala rollteorin med generativa processen av sociala mediers 

innehåll. 

Xin Zhao et al (2015) har valt att studera olika roller på Twitter. Rollerna 

har identifierats genom användarnas sociala aktiviteter, och med hänsyn till 

aktiviteternas frekvens. De har identifierat rollerna ”originators”, individer som 

publicerar originaltexter och ”propagators”, individer som reproducerar andra 

medlemmars texter. Xin Zhao et al (2015) menar utifrån deras modell att när en 

medlem på Twitter vill skriva ett inlägg, så väljer aktören först en social roll 

utifrån dennes ”rollönskemål”. Sedan efter varje ord, väljer medlemmen ett ämne, 

som antingen bygger på dennes intresse som hör till rollen eller individens 

”basintresse”, och därefter genererar ord enligt det valda ämnet. 

Vidare i forskningen studerar Xin Zhao et al (2015) social interaktion 

mellan de identifierade rollerna, då de pekar på att integrering inom sociala 

nätverk har en inverkan på medlemmarnas intressen (ibid.). Xin Zhao et al (2015) 

visar i sin forskning, ur sociala interaktioner kan likhetsmätningar härledas, vilket 

indikerar likhetsgraden mellan medlemmar rollspecifika intressen (ibid.). 

Resultatet från ett flertal experiment pekar på att rollerna ”propagators” och 

”originators” integrerar allt oftare än medlemmar med samma roller och är därför 

mer benägna att ha liknande intressen (ibid.). 
 

2.4. Sammanfattning 
Studien utgår från två olika teoretiska perspektiv; genus- och rollteori. 

Genusteorin grundar sig på Hirdman (1988) definition av genus, med dess två 

bärande principer; isärhållandets logik och den hierarkiska principen. Även de 

Beauvoirs (2002) syn på kvinnan som den Andre eller det andra könet är viktigt 

inom genusteorin. Ytterligare viktiga begrepp är Butlers begrepp performativitet 

(Gemzöe, 2002) liksom vad Nikolajeva (1998) kallar genusmanuskript samt “a 

hero in drag”. Nikolajevas tanke om att en karaktärs biologiska kön sällan är en 

slump är även den viktig. 

Rollteorin grundar sig i strukturfunktionalism, vilken ser samhällen och 

sociala system som organiska enheter, där olika delar fyller olika givna 

funktioner, som samarbetar till helhetens stabilitet, balans och ordning (Ritzer, 

2010). Centrala begrepp för rollteorin är roll, norm, sanktioner, tillskrivna och 
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förvärvade roller, intra- och interrollkonflikt (Eskola, 1977; Svensson, 1992; 

Angelöw & Jonsson, 2000; Gross et al, 1958, Dahrendorf, 1971). Även 

Dahrendorfs (1971) indelning av olika typer av rollförväntningar; 

tvångsförväntningar, pliktförväntningar och kanförväntningar, är viktiga för 

rollteorin. 

Tidigare forskning inom området genusteori och barnlitteratur var ett väl 

utforskat område. Forskningen visar att modernare barnböcker generellt sett är 

mindre genusnormativa, i jämförelse med böcker från 1960- och 1970-tal. 

Framförallt är det de kvinnliga karaktärerna som skildras mindre genusnormativt. 

Representationen av kvinnliga karaktärer i barnböcker har också blivit mer jämn 

i förhållande till representationen av manliga karaktärer. Forskningen menar dock 

att barnböckerna fortfarande är väldigt genusnormativa, även om en förbättring 

syns. 

Forskning inom områdena rollteori och barnlitteratur är ett mindre utforskat 

område, även vid en abstraktion av området till rollteori och litteratur eller 

rollteori och kultur. Därför visar den tidigare forskningen gällande rollteori 

områden inom vilka rollteori har tillämpats och framför allt; hur de har tillämpats. 

Därför presenteras två forskningsstudier som applicerat rollteorin på arbetslivet 

och en som applicerat rollteorin på sociala medier. Dessa tre studier har studerat 

ett visst område för att sedan identifiera olika roller och rollfunktioner. 
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3. METOD 
I följande avsnitt redogörs vetenskapliga grunder samt metodologiska 

utgångspunkter. Vi ger en redogörelse för och skildring av grundläggande 

perspektiv samt vilka som tillämpas i denna studie. Vi behandlar även i detta 

avsnitt praktiska tillvägagångssätt, urval, etiska aspekter och metoddiskussion. 

Studien har sin utgångspunkt i den kvalitativa forskningen och ett 

konstruktionistiskt perspektiv, där tillvägagångssätten är bild- och textanalys. 
 

3.1. Vetenskapliga grunder 
Alvesson och Sköldberg (2008) skriver att det centrala för 

socialkonstruktionismen är att verkligheten är socialt konstruerad. Forskning som 

har sin utgångspunkt i socialkonstruktionism får därmed i uppdrag att undersöka 

hur dessa konstruktioner blir till. Det som står i fokus är hur företeelser är socialt 

konstruerade (ibid.). 

Alvesson och Sköldberg (2008) talar om tre olika typer av 

socialkonstruktionism; ontologisk socialkonstruktionism, epistemologisk 

socialkonstruktionism och socialpsykologisk socialkonstruktionism. 

Den ontologiska socialkonstruktionismen kallar Alvesson och Sköldberg 

(2008) för “verkligheten som en social konstruktion” (Alvesson & Sköldberg, 

2008, s. 82). Centrala för denna typ av socialkonstruktionism är Berger och 

Luckmann, som med hjälp av fenomenologin har utvecklat det 

socialkonstruktionistiska tänkandet inom sociologin (ibid.). Berger och 

Luckmann (1998) menar att det behövs en kunskapssociologi som kan studera 

den sociala konstruktionen av verkligheten som sker i den sociala interaktionen 

mellan människor. De tar inspiration från flertalet viktiga teoretiker inom 

sociologin så som Marx, Durkheim, Weber och Schutz när de utvecklar sin egen 

syn på kunskapssociologin. Vad de ämnar att undersöka är den subjektiva 

upplevelsen av verkligheten och hur denna upplevelse är historiskt och kulturellt 

betingad. En fråga som blir av intresse för Berger och Luckmann är hur den 

subjektiva uppfattningen kan bli till objektiv fakta, alltså hur den enskilda 

individens upplevelser av verkligheten stämmer överens med den kollektiva 

uppfattningen av verkligheten. 

Det finns tre centrala element enligt Berger och Luckmann (1998) som 

bidrar till konstruerandet av den gemensamma livsvärlden; institutionalisering, 

legitimering och internalisering.  Institutionaliseringen innebär att människan 

skapar institutioner som består av typifieringar av vanemässiga handlingar. Varje 

typifiering är därmed en institution och dessa är gemensamma för en viss social 

grupp. Institutionaliseringen gör att vissa handlingar kopplas till vissa motiv och 

att handlingar kan förutspås. Genom språket objektivieras erfarenheter och 

typifieringar, så att även de som inte upplevt dem personligen kan ta del av och 

förstå dem. Legitimeringen beskrivs enligt Berger och Luckmann (ibid.) bäst 

“som en “andra ordningens objektivering” av betydelsen.” (Berger & Luckmann, 

1998, s. 111). Legitimeringen överför institutioner till nya generationer och 
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förklarar och försvarar dessa. Slutligen innebär internalisering att individen 

genom socialisation internaliserar andra individers subjektiva upplevelser till att 

bli meningsfulla för individen själv. Individer tar del av varandras världar, förstår 

dem och gör dem till sina egna (ibid.). 

Det är genom dessa tre element som Berger och Luckmann (1998) menar 

att en gemensam verklighet konstrueras. Genom institutionalisering av 

typifieringar kan subjektiva handlingar förstås av en viss social grupp. Dessa 

institutionaliseringar legitimeras och lever på så sätt vidare genom kommande 

generationer. Till sist internaliseras den sociala verkligheten av individen genom 

socialisationen, där individen lär sig att förstå andra individers världar och 

internaliserar dem till att bli sina egna (ibid.). 

Den andra typen av socialkonstruktionism som Alvesson och Sköldberg 

(2008) tar upp är den epistemologiska socialkonstruktionismen, där Latour och 

Woolgar (1986) är viktiga namn. Latour och Woolgar har applicerat 

socialkonstruktionistiska tankegångar på naturvetenskapen genom att exempelvis 

undersöka hur kunskap och fakta konstrueras i laboratorium (ibid.). Ordning 

konstrueras ur oordning (ibid.). Viktigt för Latour och Woolgar är att den sociala 

konstruktionen innebär att konstruktionsprocessen är social, inte att den består av 

något socialt (Alvesson och Sköldberg, 2008). Detta innebär att även icke-

mänskliga aktörer kan delta i konstruktionsprocessen (ibid.). 

Alvesson och Sköldbergs (2008) tredje typ av socialkonstruktionism är den 

socialpsykologiska, med Gergen som en viktig teoretiker. Denna riktning betonar 

språkets betydelse. Kunskapen är inte objektiv eller absolut utan är istället bunden 

till mänskliga praktiker. Olika teoriers popularitet beror inte enbart på fakta utan 

även på faktorer så som sociala och ekonomiska förhållanden samt popularitets-

cykler (ibid.). 

Alvesson och Sköldbergs (2008) sätt att förklara socialkonstruktionism på, 

genom att dela upp det i tre olika typer, är endast ett sätt av flera att förklara 

socialkonstruktionismen. Vi vill med denna uppdelning dels förklara vad 

socialkonstruktionism är, och dels visa att socialkonstruktionismen är komplex. 

Vi kommer inte utgå från Alvesson och Sköldbergs förklaring, utan redogör för 

deras uppdelning av socialkonstruktionismen för att förklara vad 

socialkonstruktionismen är, och för att visa ett sätt som socialkonstruktionismen 

kan förstås och tillämpas på.  

Wallén (1996) menar att konstruktivismen ser data som teoriladdad. 

Teorier påverkar data genom att den exempelvis styr hur data tolkas, hur 

problemformuleringar formuleras samt att de styr vad som eftersöks. 

Hacking (2000) urskiljer tre typer av ting som sägs vara socialt 

konstruerade. Objekt är den första typen, där exempelvis människor, åkommor, 

klasser och relationer ingår (ibid.). Idéer är den andra typen enligt Hacking, som 

kan vara både uppfattningar, teorier, trosföreställningar och begrepp. Den tredje 

och sista typen är vad Hacking kallar lyftarord, som är sanning, fakta, kunskap 

och verklighet. Dessa tre typer av socialt konstruerade ting är alla aktuella för 
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denna uppsats. Roller och genus ingår i objektkategorin och uppfattningarna och 

föreställningarna kring dem ingår i idékategorin. Kunskapen och den verklighet 

de uppfattas utgöra återfinns i kategorin för lyftarord. Vi kommer att utgå från 

Hackings syn på konstruktionism i denna studie, med de tre olika kategorierna 

som han definierar. 

Den konstruktionistiska vetenskapsteoretiska synen är lämplig för denna 

uppsats, då den tillåter oss att se på samhället och dess olika nivåer som 

konstruerade. Fakta, sanning och objekt ses som konstruerade inom 

konstruktionismen, vilket gör att vi kan se den världsbild och de fakta som 

barnböckerna förmedlar som konstruerade. Böckerna är inte fria från 

konstruerade bilder utan har påverkats av samhälleliga förhållanden, alltså den 

kontext vari de har författats. I denna uppsats ser vi konstruktionismen som en 

övergripande vetenskapsteoretisk position; som ett alternativ till positivism och 

interpretativism. Samtidigt påverkar denna position både vår ontologiska och 

epistemologiska ansats, då vår syn på vetenskap också påverkar vår syn på 

verkligheten och kunskap. 

Till skillnad från konstruktionismen så finns positivismen, en annan 

vetenskapsteoretisk riktning, som ser data som något som objektivt finns och som 

något som kan falsifieras (Bryman, 2011). Watt Boolsen (2007) skriver att 

positivismen menar att vetenskap bekräftas av sinnena samt att teorins roll inom 

positivismen är att generera hypoteser som kan verifieras eller testas. Vidare 

menar Watt Boolsen att positivistisk data oftast är kvantitativ samt att påståenden 

måste vara fria från värderingar, det vill säga objektiva. Allt detta gör 

positivismen olämplig som vetenskapsteori för denna uppsats då syftet med 

uppsatsen är att granska de konstruktioner som barnböckerna förmedlar. 

Dessutom kommer inte de påståenden som görs inom ramen för denna uppsats 

vara fri från värderingar i och med att det ligger ett tolkningsarbete i vår bild- och 

textanalys. Konstruktionismen menar, som tidigare nämnt, att data inte är objektiv 

utan att den är teoriladdad. De data vi kommer få fram och hur vi har tolkat data 

kommer att styras av våra teorier. Därför kan inte våra påståenden vara objektiva, 

då de har färgats av vår teori enligt konstruktionismens synsätt.   

Bryman (2011) menar att interpretativismen bygger på tolkning och 

förståelse och att denna kunskapsuppfattning skiljer sig från positivismen i flera 

avseenden. Grunduppfattningen är att det krävs en strategi som tar hänsyn till att 

naturvetenskapen och samhällsvetenskapen har olika studieobjekt och att 

samhällsforskaren därmed måste försöka fånga den sociala handlingens 

subjektiva innebörd. Det finns fyra huvudspår inom interpretativismen; Weber 

med sitt begrepp verstehen, den symboliska interaktionismen samt den 

fenomenologiska liksom den hermeneutiska traditionen (ibid.). 

Gottzén (2014) menar att Weber är kritisk till positivismens strävan efter 

att förklara samhället genom generella och abstrakta lagar. Sociologin bör istället 

sträva efter att tolka och förstå betydelsen av kulturella och sociala fenomen. Detta 

leder till begreppet verstehen som innebär att sociala handlingar ska förstås 
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(Månson, 2007; Gottzén, 2014). Enligt Månson (2007) innebär begreppet en 

förståelsemetod som tar hänsyn till samhällsvetenskapens studieobjekt.  

Giddens (2014) skriver att den symboliska interaktionismen har ursprung i 

ett intresse för mening och språk. En inflytelserik teoretiker är Mead, som menar 

att språket gör det möjligt för människan att bli självmedveten om sin 

individualitet och att kunna se hur andra ser på en själv. Symbol är ett viktigt 

begrepp inom den symboliska interaktionismen. “En symbol är något som står för 

något annat” (Giddens, 2014, s. 43). Exempel på symboler är ord, icke-verbala 

gester och kommunikationsformer. I fokus för den symboliska interaktionismen 

är den mellanmänskliga interaktionen och hur människor använder detaljer i 

interaktionen för att förstå varandra, samt hur mening konstrueras och överförs 

(ibid.). 

Fenomenologin härstammar från den filosofiska riktning som utvecklats av 

Husserl och har genom Schütz blivit till en del av den sociologiska forskningen 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011; Giddens, 2014). Fenomenologins avsikt är att 

studera verkligheten som människor uppfattar den, vilket bygger på ett antagande 

om att den viktigaste verkligheten är den människor själva upplever (Justesen & 

Mik-Meyer, 2011). Detta innebär att det är människors subjektiva upplevelser av 

specifika fenomen som är intressant, inte objektiva och “sanna” upplevelser. 

Motiven bakom handlingar är av intresse för den fenomenologiska forskaren 

(ibid.). Ett nyckelbegrepp inom fenomenologin är livsvärld, som betecknar den 

konkreta värld vari vi dagligen befinner oss, vårt vardagsliv (ibid.). Motsatsen till 

livsvärlden är naturvetenskapens formaliserade och abstrakta förklaringar av 

verkligheten (ibid.).  

Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) har hermeneutiken sin utgångspunkt 

i texttolkning. Syftet är att förstå och att skapa förståelse och bygger på tolkning 

som den främsta kunskapsformen (Ödman, 2003). Ett nyckelbegrepp är den 

hermeneutiska cirkeln som innebär att “delen kan endast förstås ur helheten och 

helheten endast ur delarna.” (Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 193). 

Texttolkningen består därmed i att växla mellan att se på den aktuella delen som 

man arbetar med nu och att se på den framväxande helheten (Wallén, 1996).  

Interpretativism är en mindre lämplig vetenskapsteori för denna studie av 

flera anledningar. Webers verstehen, den symboliska interaktionismen och 

fenomenologin är alla inriktade på människors handlingar. Verstehen handlar om 

förståelsen av sociala handlingar och den symboliska interaktionismen om det 

sociala handlandet i allmänhet och den sociala interaktionen i synnerhet. 

Fenomenologin studerar människors livsvärld i syfte att förstå motiven bakom 

människors handlingar. Mänskligt handlande och mänsklig interaktion är inte i 

fokus i denna studie, och det gör ovanstående vetenskapsteorier olämpliga för 

denna studie.  

Hermeneutiken använder sig av texttolkning för att tolka, förstå och 

förklara text. Detta ligger närmare denna studie, i och med att syftet är att 

analysera barnböcker. Däremot kan inte hermeneutiken synliggöra genus- och 
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rollkonstruktioner i barnböcker och därmed är inte heller hermeneutiken en 

lämplig vetenskapsteori för denna studie. Istället lämpar sig konstruktionismen 

bättre som vetenskapsteori, i och med att den som tidigare nämnt tillåter oss att se 

samhället och dess olika nivåer som konstruerade. Vi kan därmed söka 

konstruktioner i barnböckerna i syfte att granska dem och förstå vad dessa 

konstruktioner består i och förmedlar till läsaren. 

 

3.1.1. Ontologi 

Wallén (1996) skriver att ontologi är frågor om vad som verkligen finns och att 

det inom ontologin finns två huvuduppfattningar; realism och idealism (ibid.). 

Bryman (2011) benämner istället dessa två uppfattningar som objektivism och 

konstruktionism och menar att ontologin behandlar frågan om huruvida: 

 
[…] sociala entiteter kan eller ska uppfattas som objektiva enheter som 

besitter en för de sociala aktörerna yttre verklighet eller om de ska betraktas 

som konstruktioner som bygger på aktörernas uppfattningar och handlingar 

(Bryman, 2011, s. 35). 

 

För att undvika eventuell förväxling med vår vetenskapsteoretiska positionering 

(konstruktionism) kommer vi hädanefter att använda oss av begreppen realism 

och idealism när vi beskriver ontologins två huvuduppfattningar, även i fråga om 

Bryman (2011). 

Realism innebär enligt Wallén (1996) en ontologisk ståndpunkt där man ser 

objekt och företeelser som verkliga. Bryman (2011) menar vidare att realism 

innebär att man ser sociala företeelser som yttre fakta och att dessa existerar 

oberoende av sociala aktörer. Idealism däremot innebär enligt Barbosa da Silva 

och Wahlberg (1994) att verkligheten är av icke-materiell natur. Bryman (2011) 

menar ytterligare att idealismen innebär att man ifrågasätter sociala företeelser 

som på förhand givna enheter eller som en opåverkbar yttre verklighet. Idealismen 

menar istället att verkligheten skapas via socialt samspel och att sociala 

företeelsers mening skapas av sociala aktörer och att de befinner sig i ett tillstånd 

av ständig revidering (ibid.). 

I och med vår konstruktionistiska vetenskapsteoretiska positionering så har 

vi en bild av verkligheten som konstruerad. Detta gör ontologisk realism som 

ontologisk positionering mindre lämplig, i och med att denna uppfattning ser 

sociala företeelser som yttre fakta. Som konstruktionister menar vi att sociala 

företeelser är konstruerade, att individens uppfattning av en händelse är 

konstruerad utifrån den sociala och kulturella kontext som individen befinner sig 

i. Därför lämpar sig idealism bättre som ontologisk ansats för denna uppsats då 

den möjliggör en syn på verkligheten som konstruerad, eftersom att den menar att 

verkligheten skapas i det sociala samspelet. 
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3.1.2. Epistemologi 

Epistemologi beskrivs av Wallén (1996) som läran om kunskapers art, riktighet 

och relation till verkligheten. Barbosa da Silva och Wahlberg (1994) menar att 

epistemologi behandlar frågor om hur kunskap definieras, hur man får kunskap 

samt vad kunskapens natur är. Bryman (2011) beskriver epistemologi som en 

frågeställning om vad som ska betraktas som eller vad som är kunskap inom ett 

ämnesområde. Det finns två huvuduppfattningar inom epistemologin; empirism 

och rationalism (Barbosa da Silva & Wahlberg, 1994). 

Empirism innebär enligt Barbosa da Silva och Wahlberg (1994) att kunskap 

enbart erhålls eller förvärvas genom sinnena. Sinneserfarenhet är det enda som 

kan rättfärdiga kunskap (ibid.). Kunskapen kan enligt detta synsätt prövas 

empiriskt (Wallén, 1996). 

Rationalism innebär däremot enligt Barbosa da Silva och Wahlberg (1994) 

en kunskapsteoretisk syn där förnuft är det som förvärvar kunskap. Det är också 

förnuftet som rättfärdigar kunskapsanspråket. Wallén (1996) menar vidare att den 

epistemologiska rationalismen ser kunskap som subjektiv, och att 

kunskapsobjektet är beroende av våra egna föreställningar. 

Vi har presenterat ett konstruktionistiskt vetenskapsteoretiskt synsätt och 

ett ontologiskt idealistiskt synsätt. Därför blir också epistemologisk rationalism 

ett naturligt val. Vi menar att kunskap är något subjektivt och konstruerat, som 

skapas av sociala och kulturella kontexter. Enligt vårt synsätt kan inte kunskap 

prövas empiriskt, då det inte finns ”sann” kunskap. Kunskap bör istället förstås 

utifrån kontext. Detta innebär att den kunskap som denna studie kommer att 

producera också är subjektiv och konstruerad. Denna studies resultat ger inte den 

“sanna” kunskapen, utan resultaten är beroende av de teorier som studien utgår 

från och den kontext som studien produceras i. Resultaten är en produkt av ett 

tolkningsarbete och därför blir kunskapen subjektiv. 
 

3.2. Metodologiska utgångspunkter 
Bryman (2011) skriver att den vanligaste uppfattningen om förhållandet mellan 

teori och praktik inom samhällsvetenskapen återfinns i den deduktiva teorin. En 

deduktiv ansats utgår enligt Alvesson och Sköldberg (2008) från teori medan 

induktion utgår från empiri. Alvesson och Sköldberg menar att en deduktiv ansats 

innebär mindre risk än en induktiv ansats, då den deduktiva ansatsen utgår från 

en generell regel för att förklara ett visst, enskilt fall (ibid.). Detta till skillnad från 

den induktiva ansatsen som utgår från enskilda fall för att hävda ett allmängiltigt 

samband (ibid.). Wallén (1996) menar dessutom att man inom ramen för en 

induktiv ansats betonar betydelsen av att datainsamling ska ske helt 

förutsättningslöst. 

Den bild- och textanalys som gjorts inom ramen för denna uppsats kräver 

förkunskaper om genuskonstruktioner och rollteori; de två teorierna som bild- och 

textanalysen har utgått ifrån. För att kunna identifiera roll- och 

genuskonstruktioner krävs en förståelse om vad dessa perspektiv innebär och hur 
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de tar sig uttryck i konstruktioner. Därför utgår studien ifrån den deduktiva 

ansatsen. 

Dessutom har båda författarna med sig tidigare kunskaper om de perspektiv 

som ska användas. Som sociologstudenter har vi en förståelse om vad rollteori är. 

Författarna har även en förförståelse om genusteori, om än i olika grad, till följd 

av tidigare studier. Detta gör en induktiv ansats svår, då den enligt Bryman (2011) 

ger teori som ett resultat av en forskningsansats. Eftersom teorin finns med redan 

från början i form av rollteori och genusteori så lämpar sig en deduktiv ansats bäst 

för denna uppsats. Vid analysen har dock en mer induktiv ansats tagits i beaktning, 

då vi är öppna för empiri som inte omfattas av analysfrågorna. 
 

3.3. Bildanalys 
Fors och Bäckström (2015) menar att det finns en stor vetenskaplig potential i 

visuella metoder i den samhällsvetenskapliga forskning som har fokus och 

intresse för kulturella och sociala fenomen i samhället. De menar att det finns en 

social dimension i det visuella och att effekterna av visuellt material beror på fem 

kategorier; vem, var, hur, när och varför. Vem ser och använder det visuella 

materialet? Var sker detta seende? När sker detta seende? Hur sker detta skeende? 

Och varför sker detta seende? Enligt Fors och Bäckström är vårt seende en 

produkt av den sociala, kulturella och historiska kontext som vi befinner oss i; vi 

får lära oss hur vi ska se och vad vi ska se. 

Fors och Bäckström (2015) beskriver ny kunskap som kommit fram om 

kopplingen mellan visuellt material och sociala aspekter. För det första visar 

studier att sociala olikheter kan visualiseras eller osynliggöras via bilder och för 

det andra visar studier att bilder utöver att föreställa något också kan blir 

betraktade på olika sätt. Vidare visar studier att sociala olikheter reproduceras och 

produceras genom att bilder betraktas på olika sätt. Studier visar dessutom att 

betraktandet av bilder är en social praktik som påverkar betydelsen av bilder samt 

att bilder kan förstås som aktörer i sig själva (ibid.). Sammanfattningsvis belyser 

denna nya forskning bildernas sociala sida och att sociala och kulturella kontexter 

påverkar hur bilder tolkas och uppfattas. 

Fors och Bäckström (2015) menar att det finns tre platser där bilders 

betydelse skapas. Den första platsen är den plats där bilden producerats, den andra 

platsen bildens innehåll och den tredje platsen den situation där bilden används 

eller betraktas. Den första platsen är inom ramen för denna uppsats inte av 

betydelse, då det inte är vi själva som har producerat bilderna. Bildernas innehåll 

och platsen där de betraktas är däremot av större betydelse. Fors och Bäckström 

fortsätter med att formulera frågor som kan kopplas ihop till dessa platser. Till 

plats två är frågor om betydelsen av bildens innehåll centrala och till plats tre är 

frågor om hur bilden tolkas samt av vem och varför centrala (ibid.). 

En ytterligare del av analysen kan beröra avsikten bakom bilden. Fors och 

Bäckström (2015) menar att resonemang om vilka sanningsanspråk och 

världsbilder som representeras i bilderna kan expandera analysen. 
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Eriksson (2009) skriver att det första steget i en bildanalys är att beskriva 

bilden; ”Utan en beskrivning är det omöjligt att analysera och tolka bildens 

innehåll” (Eriksson, 2009, s. 66). Vidare menar Eriksson att man kan tala om 

relationen mellan vizualization och textuality. Vizualization, de synliga 

egenskaperna, är det första som framträder när individen tittar på en bild. 

Textuality, bildens beskaffenhet, är innehållet som bilden förmedlar till individen. 

Eriksson menar att man genom att studera vad som finns i bilder och hur det 

framträder har en möjlighet att blottlägga de värderingar som döljer sig bakom 

detta vad och hur. 
 

3.4. Textanalys 
Svensson och Starrin (1996) menar att “text” kan användas för att referera till 

språkliga uttryck som kan vara skriftligt och muntligt framställda. Med textanalys 

avses en undersökning av en text ur olika metodologiska synsätt för att få fram 

dess struktur, uppbyggnad, innehåll, mening eller budskap. Det är relevant att ta 

hänsyn till flertal faktorer som textens författare, de avsedda mottagarna, den 

historisk-kulturella situationen i vilken den är skriven, textens språk, dess genre, 

stil, grammatiska, semantiska och logiska uppbyggnad med avseende på hur man 

får fram eller kommer åt textens budskap (ibid.). 

Enligt Esaiasson (2010) går textanalys ut på att ta fram det väsentliga 

innehållet i texten genom noggrann läsning av textens delar, helhet och den 

kontext den ingår i. “Det handlar om att läsa aktivt, att ställa frågor till texten 

och att se efter om texten, eller om man själv, kan besvara dessa frågor” 

(Esaiasson, 2010, s. 237). Dessa frågor menar Esaiasson handlar om hur 

argumentationskedjan ser ut, och har med att göra textens poäng, om poängen 

stödjer det som sägs, vilka argumentationer det finns och vilka premisser 

slutsatserna vilar på. Esaiasson urskiljer två huvudtyper av tillvägagångsätt vid 

analyserande av texter. Sådana som handlar om att systematisera innehållet i de 

aktuella texterna och syftar på varianter av beskrivande analyser. Dessa varianter 

går ut på att klargöra tankestrukturer hos aktörer i texten, logiskt ordna innehållet 

i texten, samt klassificera innehållet i texten. Det andra tillvägagångsättet 

Esaiasson tar upp är att kritiskt granska undersökningarna, och går ett steg längre 

än de systematiserande analyserna i den mening att denna metod även behandlar 

samhällsaspekter. Det kritiska tillvägagångssättet delas in tre olika analysstudier. 

Den första kallar Esaiasson för idékritisk analys och går ut på att ta ställning till i 

vilken utsträckning en given argumentation lever upp till samhällets bestämda 

normer - rationella eller moraliska. En annan variant, som Esaiasson kallar för den 

ideologikritiska analysen, syftar till att lyfta fram de samhälleliga konflikter som 

återspeglas i given text, där man som forskare analyserar vad texten säger och 

vilka principer som styr samhället. Den tredje och sista varianten av kritisk 

textanalys är diskursanalys.  
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3.5. Urval 
I och med vår deduktiva ansats har vi en tidigare förståelse om vilka faktorer som 

är viktiga för att vi ska kunna använda oss av en viss barnbok. Detta gör att vi har 

satt upp vissa kriterier för att en bok ska vara lämplig för denna studie. Vi har 

alltså en strategi bakom vårt urval, vilket Bryman (2011) kallar för ett målstyrt 

urval. Bryman menar att man använder sig av målstyrt urval för att försöka skapa 

överensstämmelse mellan urval och forskningsfrågorna. Syftet är inte att 

slumpmässigt välja ut fall utan istället välja fall som är relevanta för de 

formulerade forskningsfrågorna (ibid.). Det är viktigt att forskaren är medveten 

om vilka kriterier som är väsentliga i valet om huruvida ett fall är relevant eller 

inte (ibid.). Magne Holme och Krohn Solvang (1997) kallar istället urvalsmetoden 

för ett subjektivt urval. Ett sådant urval kan man göra om man har god uppfattning 

om den population som urvalet ska göras från. Även Denscombe (2009) talar om 

ett subjektivt urval och menar att urvalet “handplockas” för urvalet. Urvalet kan 

användas i situationer då forskaren har god kännedom om det som ska studeras 

och vet vad som kan ge värdefulla data (ibid.). 

 
Mot bakgrunden av det jag redan vet om undersökningstemat och de 

människor eller företeelser som jag studerar, vem eller vad kommer sannolikt 

att ge den bästa informationen? (Denscombe, 2009, s. 37). 

 

I och med att studien utgått från den deduktiva ansatsen, och att teorin har 

funnits med från första början har vi haft god kunskap om det vi ska studera och 

vad som kommer att ge bra information. Vi har haft kunskap om vilka kriterier 

som är relevanta för att avgöra om ett fall är relevant eller inte. Därmed är ett 

målstyrt urval/subjektivt urval lämpligt som urvalsmetod för denna studie. 

De kriterier vi har satt upp för att en barnbok ska vara lämplig är: 
 

1.  Den riktar sig till barn som själva kan läsa 

2.  Den innehåller bilder  

3.  Den ska vara skriven efter år 2000 

4.  Det ska finnas tydliga huvudkaraktärer 

5.  Dessa ska vara både kvinnor och män 
 

Kriterium 1, att boken ska rikta sig till barn som kan läsa själva, har redan 

formulerats i och med vår definition av barnlitteratur. Detta är en avgränsning som 

vi har gjort som smalnar av vårt forskningsområde. Kriterium 2, att boken ska 

innehålla bilder, är naturligt i och med vår önskan om att leta konstruktioner i 

både bild och text i barnlitteratur. Kriterium 3, att boken ska vara skriven efter år 

2000, är dels ett försök att ytterligare smalna av forskningsområdet, dels att göra 

en analys av böcker “idag”. Vi vill se hur barnlitteratur ser ut idag, inte hur den 

har sett ut tidigare. De två sista kriterierna, att det ska finnas tydliga 

huvudkaraktärer och att dessa ska vara både kvinnor och män, har formulerats 

med tanke på de två teorier vi använder oss av. Det är viktigt att det finns några 



25 

 

tydligare karaktärer, så att det går att göra en bra rollteoretisk analys. Det är också 

viktigt att det finns mer betydande kvinnliga och manliga roller. Det går förvisso 

att göra en poäng av en barnbok utan en kvinnlig eller manlig karaktär, då detta 

blir en skev återskildring av samhället, men sedan går det inte att analysera mycket 

mer med hjälp av genusteori. Därför ser de två sista kriterierna, alltså att det ska 

finnas tydliga huvudkaraktärer samt att dessa ska vara både kvinnor och män, ut 

som de gör.  

De böcker som har valts ut för studien utifrån dessa kriterier är 

Guldmysteriet (Widmark, 2009), Simborgarmysteriet (Widmark, 2011), 

Födelsedagsmysteriet (Widmark, 2012a), Schlagersabotören (Widmark, 2012b), 

Cykelmysteriet (Widmark, 2013a), Cirkusmysteriet (Widmark, 2013b), 

Tidningsmysteriet (Widmark, 2015a) samt Tågsmysteriet (Widmark, 2015b). 

Samtliga av dessa böcker är del av bokserien LasseMajas detektivbyrå. Några av 

de valda böckerna är original medan andra är nypublikationer i färg. 

Beslutet att använda just LasseMajas detektivbyrå grundade sig i att en av 

författarna, Rebecka, kände till bokserien sedan tidigare och föreslog den som 

lämpligt urval för studien. Efter att ha kontrollerat om böckerna stämmer överens 

med urvalskriterierna så bestämdes det att till en början använda åtminstone någon 

eller några böcker ur serien. Senare togs beslutet att enbart använda böcker ur 

bokserien till studien. Detta beslut grundade sig i strävan efter att göra en djup 

analys, varpå att studera samma karaktärer över flera böcker tycktes vara lämpligt. 

En vidare reflektion kring betydelsen av att analysera böcker ur samma bokserie 

återfinns i metoddiskussionen. 
 

3.5.1. LasseMajas detektivbyrå 

Bokserien handlar om klasskompisarna Lasse och Maja som tillsammans har en 

detektivbyrå. Varje bok i serien behandlar ett specifikt fall, eller mysterium. 

Böckerna är upplagda på samma sätt, så de inleds med ett uppslag där bokens 

detektiver samt misstänkta presenteras. Detta innebär att det på vänster sida finns 

bild på Lasse, Maja och polismästaren och att det på höger sida finns bild på dem 

som misstänks för det aktuella brottet. Den enda studerade boken som skiljer sig 

från detta är Schlagersabotören (Widmark, 2012b). Denna bok är en cd-bok, som 

alltså innehåller möjligheten att lyssna till boken som ljudbok. Vidare innehåller 

boken låtar, som finns i textform i boken och sjungna på CD:n. Vi har valt att inte 

lyssna på boken, utan istället läsa den, precis som med de andra böckerna. 

LasseMajas detektivbyrå är skriven av Martin Widmark och illustrerad av 

Helena Willis. Widmark har flertalet gånger blivit etta i Bokjuryn och är dessutom 

en av de mest utlånade författarna (Bonnier Carlsen, u.å.). Serien om Lasse & 

Maja är Widmarks mest framgångsrika serie (ibid.). Berättelsen om LasseMajas 

detektivbyrå har också varit julkalender och blivit till flera filmer (ibid.). 
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3.6. Tillvägagångssätt 
Innan analysens start formulerades analysfrågor, i strävan efter en mer reliabel 

analys och tolkning. De frågor som har formulerats har använts både vid analys 

för genusteorin och rollteorin. Undantaget är två frågor, som var och en är 

specifika för ett av de två perspektiven. Analysfrågorna återfinns i sin helhet i 

bilaga 2 och där framkommer tydligt vilka frågor som är relevanta för vilket 

teoretiskt perspektiv. 

Viktigt att tillägga är att det funnits ett inslag av en induktiv ansats vid 

analysen; har viktig empiri uppenbarat sig som inte omfattats av de formulerade 

frågorna har den ändå tagits med i analysen. I och med den teoretiska förståelse 

vi har sedan tidigare så blir det svårt för oss att vara sant induktiva i detta steg. 

Samtidigt är det viktigt att vi förstår att det kan finnas data som är viktig för 

studien som inte omfattats av analysfrågorna. Därför har det varit viktigt att vi 

inte varit begränsade till att enbart se materialet utifrån de formulerade frågorna. 

I och med att vi är medvetna om detta, så har det alltså funnits ett inslag av 

induktiv ansats vid analysen. 

I analysskedet har böckerna noggrant studerats med hjälp av de 

formulerade analysfrågorna. Böckerna har studerats var och en för sig, och 

anteckningar har förts under analysskedet. Efter samtliga böcker analyserats har 

de förda anteckningarna bearbetats. I de fall där återkommande noteringar förts, 

exempelvis att en karaktär beskrivs på liknande sätt, eller att en karaktär 

porträtteras på liknande sätt, så har vad som i uppsatsen kallas ett mönster 

identifierats. Bearbetningen av anteckningarna ledde till tio olika mönster som 

återfinns i kapitel 4, kallat resultat. Ett mönster är alltså inte ett enskilt intressant 

fynd taget från en bok, utan något som kan urskiljas från ett flertal, om inte 

samtliga böcker. 
 

3.7. Etiska aspekter 
Det finns fyra grundläggande huvudkrav för att skydda individ eller 

forskningsmaterial vid utförandet av vetenskaplig undersökning 

(Vetenskapsrådet, u.å.). Kraven består av informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Dessa krav krävs att forskaren följer 

när denne använder sig av metoder som intervju, enkät och/eller observation. Inför 

varje vetenskaplig undersökning skall den ansvariga forskaren göra en vägning av 

värdet av det beräknande kunskapstillskottet mot möjliga risker som kan 

uppkomma. Detta kan exempelvis vara risker i form av negativa konsekvenser för 

undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare, samt eventuellt för tredje person. Såväl 

kortsiktiga som långsiktiga följder skall därvid betraktas (Vetenskapsrådet, u.å.). 

Vi har i denna studie gjort en bild- och textanalys och var därför inte i behov 

av någon individs tillstånd. Dock anser vi i vår bild- och textanalys att det har 

varit viktigt att tänka på de individer som kan komma till skada, i detta fall 

författarna till böckerna. Vi har därför visat hänsyn genom att vara noggranna med 

att använda korrekta referenser och källor. 
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En viktig aspekt som blir aktuell i denna uppsats är användning av bilder 

från den litteratur som analyseras. Bilderna blir viktiga i uppsatsen för att ge 

exempel på de resultat som analysen ger. Samtidigt är det inte tillåtet att kopiera 

bilderna och referera till dem, utan tillstånd måste inhämtas. Vi har därför mejlat 

det förlag som böckerna har givits ut på, alltså Bonnier Carlsen, för att få tillstånd 

till att använda oss av de bilder som vi anser kan tillföra något till denna uppsats. 

Det aktuella mejlet hittas i bilaga 3. 

Efter att ha mejlat förlaget Bonnier Carlsen fick vi till svar att både förlaget 

och illustratören bakom bilderna, Helena Willis, godkänner användningen av de 

aktuella bilderna i uppsatsen. 
 

3.8. Kvalitetsbedömning 
Bryman (2011) talar om validitet utifrån två begrepp: intern validitet och extern 

validitet. Den interna validiteten betecknar överenstämmelsen mellan de 

observationer som forskaren gjort och de teoretiska idéerna som utvecklas till 

följd av dessa. Den externa validiteten rör i vilken utsträckning en studies resultat 

kan generaliseras till andra miljöer och situationer. 

Genom att vi tillsammans har diskuterat de analyser och teoretiska 

kopplingar vi har gjort har vi strävat efter att nå intern validitet. Eftersom att vi är 

ansvariga för varsin teori i analysen så kan vi gå in med nya perspektiv när vi läser 

varandras analyser och därmed också belysa aspekter som den andra författaren 

inte har sett. Det tillåter också “nya ögon” att granska kopplingen mellan empiri 

och teori, vilket kan öka den interna validiteten. 

Extern validitet har varit svårare för oss att uppnå då vi inte har haft ett 

tillräckligt stort urval. Vi skulle behöva studera väldigt många olika böcker i olika 

genrer för att kunna komma fram till tendenser som kan generaliseras. Detta har 

tyvärr inte varit möjligt inom ramen för denna uppsats. 

Bryman (2011) delar upp begreppet reliabilitet i två begrepp: intern 

reliabilitet och extern reliabilitet. Den interna reliabiliteten innebär att man i de 

fall man inte utför en studie ensam kommer överens om hur tolkningar ska ske. 

Vi har som tidigare nämnt valt att dela upp ansvaret för de två teorierna mellan 

oss författare. Tolkningen utifrån genus- respektive rollteorin kommer därför vara 

konstant, i den mening att tolkningen kommer ske av samma person under hela 

studien. Detta bidrar till den interna reliabiliteten. 

Den externa reliabiliteten står för i vilken utsträckning en studie kan 

upprepas. Bryman (2011) menar att detta krav är svårt att uppfylla i en kvalitativ 

studie då sociala miljöer inte är konstanta, utan förändras och därför inte kan se 

likadan ut vid en replikerande studie. Vår studie är dock replikerbar, i den mening 

att vi inte studerar en social miljö utan böcker och tydligt beskriver hur vi ska 

genomföra vår analys. Böckerna förändras inte och kan därför användas igen för 

en ny studie. Därmed har vi haft möjlighet att nå extern reliabilitet. Samtidigt är 

data styrd av våra teorier och tolkningen är subjektiv och därför är det inte säkert 

att en upprepande studie skulle komma fram till samma resultat. 
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Bryman (2011) talar även om intrabedömarreliabilitet och 

interbedömarreliabilitet. Intrabedömarreliabilitet innebär enligt Bryman (2011) 

att en enskild person kodar konsekvent på samma sätt över tid. Detta har vi sökt 

uppnå dels genom att ha våra teorier med oss från början så att vi har förståelse 

för vad som är relevant, dels genom att ha våra analysfrågor med oss in i analysen. 

Detta gör att vi söker samma saker och att vi förstår dem på samma sätt genom 

hela analysen. 

Interbedömarreliabilitet innebär enligt Bryman (2011) “överensstämmelse 

mellan olika observatörer eller bedömare.” (Bryman, 2011, s. 160). Denna liknar 

till viss del den interna reliabiliteten (ibid.) i och med att båda begreppen söker 

överenstämmelse i analysen. Vi har strävat efter att nå interbedömarreliabilitet 

genom att utnyttja det faktum att vi är två i arbetet. Vi har granskat varandras 

analyser i syfte att verifiera eller motsäga vad den andra har skrivit. Om analysen 

har framstått som tydlig för den andra visar detta på en tydlig logik i 

framskrivandet av analysen. Om analysen har då fått chansen att ytterligare 

förtydliga hur analysen skett och vad den resulterat i. 
 

3.9. Metoddiskussion  
Denna studie utgick ifrån bild- och textanalys, i syfte att granska genus- och 

rollkonstruktioner i barnböcker. Vi menar att detta är den mest lämpliga metoden 

för vårt syfte och våra frågeställningar. Att istället utföra intervjuer med 

exempelvis barn som läser böckerna, förskolelärare som läser böcker för barn i 

förskolan eller de författare som skrivit böckerna skulle inte ge svar på de 

formulerade frågorna. Det skulle istället svara på hur de själva tänker kring genus 

och roller i böckerna. Dessutom kan det ge riktade svar, då varken författare, 

förskolelärare eller föräldrar kanske skulle vilja medge att de skrivit/läst böcker 

för sina barn som innehåller genus- och rollkonstruktioner. Vi menar att i och med 

vår deduktiva ansats har vi haft möjligheten att fördjupa oss i genusteori och i 

rollteori och har därför kunnat granska böckerna djupare än någon som läst 

böckerna utan denna teoretiska förförståelse. Därför menar vi att de för studien 

valda metoderna är de mest lämpliga. 

Den vetenskapsteoretiska positionen för denna studie är konstruktionism. 

Denna position ansågs lämplig då den tillåter ett sökande efter konstruktioner i 

barnböckerna. Det centrala i både syfte och frågeställningar i studien är genus- 

och rollkonstruktioner i barnböcker, vilket gör konstruktionismen som den 

vetenskapsteoretiska positioneringen naturlig. Varken positivismen eller 

interpretativismen ansågs vara lämpliga vetenskapsteoretiska positioneringar för 

denna studie, då de inte tar hänsyn till konstruktioner. Exempelvis hermeneutik 

eller fenomenologi hade kunnat användas i en studie av barnböcker enligt vår 

uppfattning, men inte med det syfte och de frågeställningar som har formulerats 

för denna studie. Detta eftersom att hermeneutiken och fenomenologin inte 

handlar om konstruktioner, vilket är det centrala i både syftet och 

frågeställningarna.  
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Det finns många olika sätt att se konstruktioner och vad som är konstruerat 

på. Vi har tidigare presenterat Alvesson och Sköldbergs (2008) tre olika synsätt; 

den ontologiska konstruktionismen, den epistemologiska konstruktionismen och 

den socialpsykologiska konstruktionismen. Vi har även presenterat Hackings 

(2000) uppdelning av det konstruerade; objekt, idéer och lyftarord. Detta visar att 

det finns olika sätt att se på vad som är konstruerat och det kan göra 

konstruktionismen svårbegriplig. Vi har försökt att göra den mer begriplig för 

både oss själva och läsaren. Genom att använda oss av Hackings (2000) synsätt 

på konstruktionism har vi förklarat vårt eget sätt att se på konstruktionismen, och 

genom att formulera analysfrågor har vi förklarat hur vi söker använda oss av 

konstruktionismen rent praktiskt. 

I och med att vi genom konstruktionismen menar att allt är konstruktioner, 

så bidrar även vi som författare till att konstruera verkligheten. De resultat vi har 

hittat är inte den objektiva sanningen, utan endast ett sätt att ordna verkligheten 

på. Vi är medvetna om att andra individer kan se böckerna på ett annat sätt än vårt 

och därmed komma fram till andra resultat. Även om vi hade valt en hermeneutisk 

vetenskapsteoretisk position så hade vi inte kommit fram till den enda och sanna 

tolkningen, utan endast en av flera möjliga tolkningar. Det viktiga att poängtera 

här är att det inte har varit ett mål att hitta den enda rätta tolkningen, utan att vi 

genom hela processen varit medvetna om att vår tolkning är en av flera möjliga 

tolkningar. För att kunna hitta någon form av “sann tolkning” hade vi varit 

tvungna att utgå från positivismen, vilket också hade betytt att hela studien hade 

behövt genomföras på ett annorlunda sätt. 

Det finns flera olika sätt att göra bild- och textanalyser på, vilket till en 

början var en svårighet. Detta innebar att vi själva var tvungna att specificera hur 

vi ville använda oss av metoderna. Vi valde att utforma analysfrågor (se bilaga 2) 

innan vi började analysen, i syfte att konkretisera bild- och textanalysen för att 

förtydliga vad vi ville titta på. Dessutom bidrog analysfrågorna till att samtliga 

böckerna analyserades på samma sätt, samt att båda författarna använde sig av 

bild- och textanalysen likadant. Samtidigt valde vi att ha ett induktivt synsätt i 

analysen, på så sätt att vi var öppna för att det kunde finns relevant empiri som 

inte omfattades av analysfrågorna.  

Valet av två olika metoder, alltså både bildanalys och textanalys, gjordes 

för att vi ansåg att både text och bild spelar viktiga roller i barnböcker. Björkvall 

(2009) menar att det finns två olika typer av relationer mellan bild och text: 

förankringsrelationer och avbytesrelationer. Förankringsrelationer mellan bild 

och text innebär att texten pekar och vägleder läsaren till att förstå vad som är det 

centrala i bilden eller att bilden specificerar textens betydelse. Avbytesrelationer 

innebär att texten har en delbetydelse och bilden har en delbetydelse och att dessa 

kompletterar varandra. Björkvall menar att det kan finnas en ytterligare relation 

mellan bild och text, som är att bild och text uttrycker samma saker; att det finns 

en likhet i betydelsen mellan bild och text. Eftersom att bild och text kan samspela 

på så många olika sätt, så förstärker det vår uppfattning att det är viktigt att 
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använda både bild- och textanalys. Med hjälp av våra analysfrågor har vi försäkrat 

oss om att vi granskar både bilderna och texterna i böckerna, i syfte att se om de 

studerade böckerna innehåller genus- och rollkonstruktioner. 

I och med att vi valde att studera böcker ur samma bokserie, alltså 

LasseMajas detektivbyrå, så kan vi inte generalisera vårt resultat till böcker 

utanför bokserien. Samtliga studerade böcker är skrivna av samma författare, och 

illustrerade av samma illustratör och därför blir det svårt att generalisera resultaten 

till andra böcker. Vad vi kan generalisera resultaten till däremot, är de böcker i 

LasseMajas detektivbyrå som inte omfattades av denna studie. Vi menar att vi kan 

göra detta i och med att vi studerat ett flertal böcker i serien och att böckerna 

liknar varandra.  

Hade vi istället valt att studera böcker ur olika bokserier hade vi haft större 

chans att kunna generalisera resultaten. Dock menar vi att vi inom tidsramen för 

denna uppsats inte hade kunnat studera tillräckligt många böcker för att nå 

generaliserbarhet iallafall. Störst chans att kunna generalisera hade vi kanske haft 

om vi hade riktat in oss mot en genre eller liknande. Om resultaten liknar de 

resultat som tidigare forskning visar, så menar vi att man bör kunna generalisera 

i högre grad än om resultaten inte stämmer överens med den tidigare forskningen. 

Detta eftersom att det visar på om resultaten är förankrade i vad som hittats inom 

samma område tidigare.  

Det vi menar hade kunnat förbättra studien hade varit om vi hade granskat 

fler böcker. Det hade gett möjligheten till att kunna generalisera i högre grad. Vi 

hade också kunnat utforma studien så att vi hade gjort en historisk jämförelse där 

moderna böcker jämförs med äldre böcker, i syfte att se om en förändring skett 

och isåfall hur den sett ut. Vi hade även kunnat göra en jämförelse mellan 

barnböcker från olika kulturer eller kunnat jämföra litteratur riktad mot olika 

åldrar; exempelvis barnlitteratur och litteratur för vuxna. Samtidigt menar vi att 

vi utifrån vårt urval har hittat mättnad i vår empiri; vi har alltså gjort ett tillräckligt 

stort urval för att se att våra resultat återkommer i samtliga böcker. 
 

3.10. Sammanfattning 
Studiens vetenskapsteoretiska syn är konstruktionism, med idealism och 

rationalism som ontologisk och epistemologisk syn. Detta innebär ett fokus på 

konstruktioner av vad Hacking (2000) kallar objekt, idéer och lyftarord. Den 

metodologiska utgångspunkten för studien är deduktion, vilken utgår från teorin 

för att sedan förklara empirin. Därför kommer vi att ha med oss våra två teorier; 

genusteori och rollteori från början för att sedan kunna förklara den insamlade 

empiri. 

Studiens metoder är bild- och textanalys i syfte att identifiera 

konstruktioner i de för studien utvalda böckerna. Urvalet är vad Bryman (2011) 

kallar målstyrt urval, eller vad Magne Holme och Krohn Solvang (1997) liksom 

Denscombe (2009) kallar för subjektivt urval. Denna urvalsmetod innebär att fall 

väljs därför att de anses vara relevanta för studiens syfte. Förförståelse om vilka 
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kriterier som är viktiga i bedömningen om huruvida ett fall är relevant eller inte 

blir därmed viktigt. Denna förförståelse har vi i och med vår deduktiva ansats 

eftersom att vi har med oss teorierna från start. Urvalskriterier, grundade i 

kunskapen om genusteori och rollteori, har därmed satts upp i syfte att hitta 

barnböcker relevanta för studien. 

Urvalet ledde till empiri bestående av 8 böcker. Samtliga böcker är del av 

Martin Widmarks bokserie LasseMajas detektivbyrå.  
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4. RESULTAT 
I följande avsnitt presenteras studiens resultat, utifrån de mönster som läsningen 

av de utvalda böckerna gett genom analys. Dessa mönster presenteras med egna 

underrubriker. Dessa mönster har på olika sätt koppling till studiens två teorier; 

genusteori och rollteori, vilket kommer att tydliggöras i diskussionen. 

 

4.1. Den genusnormativa yrkesdelningen 
Ett mönster i de studerade böckerna är att fördelningen av yrken mellan 

karaktärerna är tydligt genuspräglad. Kvinnor har ”kvinnoyrken” medan män har 

”mansyrken”. Dessutom innehas högt uppsatta yrken, så som chefsyrket, nästan 

utan undantag av män endast.  

Yrkesdelningen i böckerna blir väldigt tydlig genom den presentation av 

bokens misstänka som inleder samtliga böcker, bortsett från Schlagersabotören 

(Widmark, 2012b). Nedan kommer ett exempel ur Tågmysteriet (Widmark, 

2015b). 

Bild 1. (Widmark, 2015b, s. 12-13). Illustratör: Helena Willis 
 

 



33 

 

På vänster sida av bilderna porträtteras de tre detektiverna, eller de tre som 

utreder brotten; Lasse, Maja och polismästaren. På höger sida porträtteras de 

misstänkta. I Tågmysteriet (Widmark, 2015b) är alltså de misstänka lokföraren 

Fritiof Andersson, prästen, konduktören Agneta Wikander och servitrisen. 

Vad bilden visar är alltså mönstret den genusnormativa yrkesordningen; att 

de yrken som traditionellt sett anses vara ”kvinnoyrken” innehas av kvinnor, att 

de yrken som traditionellt sett anses vara ”mansyrken” innehas av män, samt att 

det är män som innehar de mer prestigefyllda och högt uppsatta yrkena. 

Servitrisen i boken är kvinna; alltså innehålls både det traditionellt kvinnliga yrket 

liksom det minst statusfyllda yrket av en kvinna. Prästen och lokföraren är män; 

alltså innehas de traditionellt ”manliga” yrkena. Polismästaren är också ett bra 

exempel på ett traditionellt manligt yrke som innehas av en man, och som 

dessutom har hög status. Undantaget i denna bok är konduktören, som i detta fall 

är kvinna. Huruvida konduktörsyrket kan ses som traditionellt kvinnligt eller 

manligt är mer oklart än yrken så som servitris, polis och präst. Om det faktum att 

konduktören är kvinna kan ses som genusnormativt eller mer normbrytande 

lämnas därmed osagt. 

Andra exempel på kvinnor som innehar ”kvinnoyrken” i de studerade 

böckerna är exempelvis kassörskan Ellen Asp i Simborgarmysteriet (Widmark, 

2011), liksom konditorerna Anita Fatima och Renate Gloss i 

Födelsedagsmysteriet (Widmark, 2012a). Andra män i traditionella ”mansyrken” 

är exempelvis den starke mannen Ali Pascha, trollkarlen Trocadero och clownen 

Bobo i Cirkusmysteriet (Widmark, 2013b). Prästen, polismästaren, 

cirkusdirektören, bankdirektören och tidningschefen är alla exempel på högt 

uppsatta yrken som innehas av män (Widmark, 2015b; Widmark, 2013b; 

Widmark, 2009; Widmark, 2015a). Det enda undantaget till detta är den kvinnliga 

vaktchefen i Guldmysteriet (Widmark, 2009). 

Värt att nämna är också den karaktären i Cirkusmysteriet (Widmark, 

2013b) som kallas ”frun”. I boken arbetar hon med att sälja popcorn, men 

presenteras i början av boken samt benämns också senare i boken som ”frun” eller 

som ”bankdirektörens fru”. 

Detta mönster, att yrkesdelningen är genusnormativ samt att män innehar 

de hierarkiskt sett högre posterna, är återkommande i samtliga studerade böcker. 

 

4.2. Hur kvinnor och män porträtteras i bild 
Ett annat mönster i de studerade böckerna är att genusattribut särskiljs i böckerna. 

Detta i och med att det går att särskilja vilken karaktär som är kvinna och vilken 

karaktär som är man utan större svårigheter. Detta visar sig inte jättetydligt i text, 

då karaktärerna överlag inte beskrivs mycket. Undantaget är givetvis 

karaktärernas namn, som ofta avslöjar personens kön. Istället blir detta tydligare 

i bokens bilder. Det går i stort sett alltid att se i bilderna huruvida en karaktär är 

kvinna eller man, vilket innebär att de på något sätt skildras olika. 
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Bild 2. (Widmark, 2012a, s. 42-43). Illustratör: Helena Willis. 

 

Bilden från Födelsedagsmysteriet (Widmark, 2012a) visar fyra gäster på 

den fest som boken handlar om, samt Maja och polismästaren. De två manliga 

gästerna och polismästaren har på sig kostym med slips eller fluga samt 

kostymskor. Polismästaren har även på sig en röd gördel till sin kostym och har 

hår på sina händer. En av männen har skägg och mustasch och samtliga män är 

tunnhåriga. 

De två kvinnliga gästerna har på sig en överdel kombinerat med kjol. De är 

båda sminkade med både ögonskugga, mascara och läppstift. Den ena kvinnan 

har örhängen och halsband, den andra en blomma i håret. De båda har även 

handväska. En av kvinnorna har även högklackade skor på sig. Båda kvinnorna 

har bröst. 

De mönster vi kan se i bilden, och som också avspeglar de andra böckerna 

är att det först och främst finns vissa mer biologiska aspekter som skiljer 

kvinnorna och männen åt. De vuxna kvinnorna har bröst och polismästaren har 

hår på händerna. En av de andra vuxna männen har skägg och mustasch. Generellt 

är detta också ett mönster i böckerna; kvinnorna har oftast bröst och männen har 

oftast hår på armar, ben och bröstet samt skägg och/eller mustasch. 

Vad som vidare går att se är att dessa biologiska attribut kombineras med 

andra attribut i ett förutsägbart mönster. Så som visas på bilden ovan har 

kvinnorna kjol och är sminkade och männen bär kostym. Av de vuxna 

karaktärerna är det ingen som avviker från detta mönster i bilden, och detta 

mönster återfinns också i resten av böckerna. Männen i bokserien har aldrig smink 

och de har inte heller på sig kjol eller klänning. På samma sätt har kvinnorna aldrig 

på sig kostym. 

Denna skillnad blir tydligast mellan de vuxna, som ovan beskrivet. 

Skillnaderna mellan Lasse och Maja är mindre. Bilden nedan är ett exempel på 
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hur Lasse och Maja ofta porträtteras i böckerna och är tagen från 

Tidningsmysteriet (Widmark, 2015a). 

Bild 3. (Widmark, 2015a, s. 69). Illustratör: Helena Willis. 

 

Bilden visar Lasse och Maja som står utanför ingången till Vallebybladet. 

Maja har på sig en rosa långtröja med vita ärmar. På tröjan är det ett “M” tryckt. 

Hon har ljusblåa jeans och röda gympaskor. Hennes hår är brunt och långt. Lasse 

har på sig en orange långtröja med två svarta och en vit rand. Han har blåa jeans, 

med svart-vita gympaskor. Han har kort, brunt hår. 

Vad bilden visar, och som också är ett mönster för samtliga böcker är att 

Lasse och Maja har på sig samma typ av kläder, om än i olika färg och mönster. 

Har den ena på sig t-shirt har den andra också det och så vidare. Dock har Maja 

ibland på sig kjol, vilket Lasse inte har. 

Lasse och Maja är dessutom porträtterade precis likadant i ansiktet, och det 

enda som skiljer deras frisyr åt är längden på håret. Vad gäller Lasse och Maja 

finns det alltså många likheter, om än några skillnader som gör att karaktärerna 

kan skiljas åt. En av dessa skillnader presenteras härnäst som ett eget mönster. 
 

4.3. M:et på Majas tröjor 
Ett ytterligare mönster som återfinns i de studerade böckerna är att Maja har på 

sig tröjor med ett ”M” på. Till höger visas ett exempel på detta från 

Simborgarmysteriet (Widmark, 2011). 

Bilden visar Maja, som har på sig en blå långärmad tröja med ett vitt M på. 

Till det har hon en gul kjol och randiga strumpbyxor. 

Som redan nämnt, så har Lasse och Maja alltså samma typ av kläder, med 

den enda skillnaden att de har olika färg och mönster. I sex böcker av åtta är 
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mönstret på Majas tröjor ett M. Lasse har inte i någon av böckerna en tröja med 

ett L på, istället har han ränder på tröjan som oftast är enfärgad i övrigt. 

Bild 4. (Widmark, 2011, s. 69). Illustratör: Helena Willis. 

 

4.4. Maja den ledande karaktären 
I bokserien porträtteras Lasse och Maja på ett sådant sätt så att det framstår som 

att Maja är den mer betydande karaktären. Detta framkommer inte helt tydligt 

genom texten, utan där ges snarare bilden av att Lasse och Maja kommer på olika 

delar eller listar ut saker tillsammans. Dock är det oftare Maja än Lasse som listar 

ut bitar som leder till att bokens mysterium kan lösas. 

I bilderna blir detta mönster tydligare, för där framställs Maja mer som den 

drivande karaktären. Hon är oftast längst fram när de gör saker. Hon ser 

fundersam ut, eller glad eller ivrig medan Lasse väldigt ofta ser bara rädd ut. Ett 

bra exempel på detta kommer från Cirkusmysteriet (Widmark, 2013b). 

Bild 5. (Widmark, 2013b, s. 18-19). Illustratör: Helena Willis. 
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Bilden visar Lasse och Maja som cyklar. Längst fram är Maja, som pekar 

framåt. Bakom henne cyklar Lasse. Maja ser förväntansfull ut och glad, medan 

Lasse ser rädd och orolig ut. 

Detta är genomgående i många av böckerna, att Maja oftast ser modig och 

glad ut, medan Lasse väldigt ofta ser rädd, orolig eller ängslig ut. Bilderna 

signalerar alltså att Maja skulle vara modig och Lasse rädd. Detta i kombination 

med att Maja oftast är den som får stå längst fram eller vara den som gör något i 

bilderna leder till uppfattningen att Maja också är den som tar initiativen och är 

den karaktären som driver historien framåt. 
 

4.5. Grundläggande normer 
I bokserien skildras en enighet, kring vad som ska eftersträvas för att bibehålla 

ordning. Mönstret grundläggande normer klargör vad som är riktigt och önskvärt 

i givna sociala situationer och belyser hur karaktärer med dess olika roller bör 

handla för att upprätthålla ordning.  Vi har identifierat fem kategorier, där 

kategorierna har namngivits efter dess budskap, om vad bokserien förmedlar vad 

som ska eftersträvas. 

Den första kategorin brott i gott syfte visar att det är socialt acceptabelt att 

utföra brott, ljuga eller fuska i gott syfte. Böckernas handling utgörs av olika typer 

av brott och andra dåd som lögn och fusk. Det är dessa mysterier som 

huvudkaraktärerna Lasse, Maja och polismästaren ska lösa, och i slutet av varje 

bok får den skyldige antingen ett straff, eller så slipper personen undan ostraffad. 

Det är just straffet som skildrar vad som anses vara socialt acceptabelt eller inte, 

då straffet konstaterar att karaktären inte har handlat riktigt eller önskvärt i den 

sociala situationen. Denna kategori utgörs av två exempel, där det ena exemplet 

visar att det inte är acceptabelt att utföra brott, ljuga eller fuska för eget ändamål, 

då straff blir som påföljd. Det andra mönstret visar att det är socialt acceptabelt 

att begå brott, ljuga och fuska i gott syfte, då inte något straff skildras. Exempel 

på straff förekommer endast i två böcker, Guldmysteriet (Widmark, 2009) och 

Simborgarmysteriet (Widmark, 2011), med den utgångspunkten att motiv till 

agerande inte var i gott syfte. Nedan exemplifieras dessa mönster i form av citat 

från två böcker. Det första visar från Vallebys tidning, när den kända simhopparen 

Racke Bolinder straffas och hamnar i fängelse som påföljd av att ha lurat 

kassörskan Ellen Berg att stjäla badgästers värdesaker. Det andra exemplet är när 

lokföraren Fritiof Andersson blir påkommen för stöld av en stor summa pengar 

och slipper undan, utan påföljd. 
 

Igår greps en hårdhudad bedragare i Vallebys simhall. Det var en viss Racke 

Bolinder som genom list och ivrigt flirtande har lurat kassörskan Ellen Asp 

att stjäla för hans räkning. (Widmark, 2011, s. 91). 

 
– Jag tyckte att när de ändå skulle brännas och ungdomarna i 

brottarklubben… -...Så tänkte du, fyller polismästaren i, att när du såg 

pengarna låg helt obevakade i godsvagnen, så borde du ta hand om dem, tills 
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du hade tillfälle att lämna tillbaka dem till polisen- eller hur?– Nu kör Fritiof 

till Kristinelund och vi andra samlas i kupén. (Widmark, 2015b, s. 84-85). 

 

Vidare i den andra kategorin differentiering av rollers olika värden åskådliggörs 

att vissa karaktärer med dess bestämda roller inte har lika stor betydelse som andra 

karaktärer med andra roller. Det finns flera faktorer som indikerar på rollers olika 

betydelse. Dels beskrivning av rollers utseende och utförande, andra karaktärers 

dialog om dessa roller och rollers grad av medverkan i ett större sammanhang. 

Dessa faktorer beskriver hur roller värderas, efter vad som är önskvärt och 

funktionellt, i olika kontexter. Nedan belyses två exempel där roller värdas olika. 

Det första exemplet visar när karaktärerna frun och cirkusdirektören för en dialog 

om karaktärerna i personalgruppen. Det framgår att cirkusen har ont om pengar 

samt att frun nedvärderar och kränker cirkuspersonalen. Ur dialogen skildras 

personalens bristande medverkan i större sammanhang, där av cirkusens 

ekonomiska tillstånd samt en negativ bild av personalens utförande. Det andra 

exemplet visar när Racke Bolinder med roll som känd simhoppare har en 

uppvisning för invånarna i Valleby och beskrivs och värderas positivt, och har 

därmed en stor betydelse. 
 

– Snart blir det bättre fortsätter rösten. När publiken förstår vilka världsartister 

jag har, då kommer pengarna att börja rulla in. – Världsartister! vrålar 

kvinnan, som måste vara cirkusdirektörens fru. Du har: en trollkarl som har 

suttit i fängelse, en kraftkarl som bryter näsan på åskådarna och värst av allt, 

din dotter som är bästis med en apa! Vilket liv! – Kom viskar Lasse, Vi sticker 

vidare (Widmark, 2013b, s. 24-25). 

 
– Får jag presentera…, ropar Ellen, … Racke Bolinder! – Halleluja! Skriker 

jultomten igen, äntligen. Simhopparen, Racke Bolinder tittar nöjt på 

jultomten (s.32) – Publiken applåderar och Racke klättrar upp på tre-meters-

svikten. – Åh, suckar Ellen i mikrofonen. Allas ögon är riktade mot 

trampolinen (Widmark, 2011, s.39). 

 

I den tredje kategorin betecknas normen empati, en norm som eftersträvas för att 

bibehålla ordning. Denna kategori visar på om någon far illa så är medkänsla hos 

andra angeläget och värderas högt. Nedan visas två exempel från 

huvudkaraktärerna Lasse och Maja. Det ena är när Lasse är med i en cykeltävling 

och förlorar och Maja visar att hon bryr sig. Det andra exemplet är när Maja blir 

instängd i ett kassavalv och Lasse visar sin empati. 
 

Du ska inte vara ledsen, säger Maja tröstande till Lasse. Du gjorde verkligen 

ditt bästa i tävlingen. (Widmark, 2013a, s. 62). 

 
– Stackars Maja, säger Lasse. Det är säkert jätteläskigt att sitta instängd där 

inne! (Widmark, 2009, s. 79). 
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I den fjärde kategorin rollers värdesättning beskrivs den norm som visar vad som 

uppskattas i en rolls uppträdande. Med andra ord hur innehavaren av en bestämd 

roll bör bete sig och se ut. Vi kommer att förtydliga detta genom att visa ett 

exempel på ett tillfälle då en karaktär i sin roll kritiseras negativt och ett annat 

exempel när en annan karaktär med samma roll kritiseras positivt. Citaten under 

är från boken Födelsedagsmysteriet (Widmark, 2012a), där bagare tävlar om att 

göra den godaste tårtan på ett kalas. Gästerna på kalaset klargör vad som är 

uppskattat och inte uppskattat. Det första citatet visar när bagaren Renate Gloss 

skildras som opassande i sin roll, i den mening inte handlar efter de förväntningar 

som ställs. Det andra citatet visar den andra bagaren Anita Fatima, som skildras 

som mer korrekt i sin roll och uppfyller de förväntningar som råder. 
 

Hon är väldigt kort och ser hemsk nervös ut. Men det som är mest förvånande 

är hennes kläder. De är fulla med stora fläckar. – Vad smutsig hon är viskar 

Lasse. Hon torkar av sina fingrar på förklädet. – Hoppas hon har tvättat 

händerna, viskar Maja till Lasse (Widmark, 2012a, s. 23-24) Renate Gloss tar 

av sig sin mössa. Hon visar hur tom den är för polismästaren och sedan räcker 

ut tungan. Polismästaren muttrar något om att visa respekt för en polisman i 

arbete (Widmark, 2012a, s. 49). 

 
– Och slutligen har vi Anita Fatima. Vilken ängel! Stönar prästen. Med det 

håret, och de runda kinderna. Barbro berättar: -Anita Fatima kanske en del 

kommer ihåg? Hon valdes till hela landets Lucia för några år sedan. – Jaaa, 

ropar prästen. Det kan man verkligen förstå. – Men nu har Anita alltså utbildat 

sig till sockerbagare. – Anitas jordgubbstårta är mycket känd, till och med 

utomlands. Alla klappar händerna och den vackra Anita Fatima niger och går 

tillbaka till sin plats (Widmark, 2012a, s. 24-25). 

 

Den sista kategorin prestation för belöning pekar på att gott arbete resulterar i 

någon form av belöning och på så sätt bevaras den önskvärda ordningen. Exempel 

på detta finns i slutet av vardera bok i bokserien, där det visas en sida från 

Vallebys tidning. I tidningen skrivs det om varje mysterium Lasse och Maja har 

lyckats lösa och fått utmärkelse för, vilket tyder på bra arbete och ett resultat om 

fortsatt god prestation. I böckerna skrivs det bland annat “efter ett sedvanligt 

effektivt spaningsarbete av Lasse och Maja” (Widmark, 2012a, s. 91), “tack vare 

de två unga detektiverna Lasse och Maja och ett alert spaningsarbete” (Widmark, 

2015b, s. 91), “återigen har de unga detektiverna Lasse och Maja hjälpt rättvisan 

i kampen mot brottsligheten” (Widmark, 2009, s. 92). Då den önskvärda 

ordningen inte upprätthålls och prestation inte är god, tillkommer det ingen 

belöning. Ett exempel som visar på denna företeelse är när receptionisten Rune 

Andersson försöker få ett simborgarmärke först utan att simma, sedan utan att 

prestera tillräckligt. 
 

– Kan man inte få ett sånt där märke ändå? – Hur menar du då, Rune? Frågar 

polismästaren. – Jag har varit förkyld… och så där, försöker Rune. Kan jag 

inte få märket utan att simma? – Kommer aldrig på fråga säger polismästaren 
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strängt (Widmark, 2011, s. 28-30). – Klara, färdiga, gå, sa du! Jag gjorde som 

du sa. Jag gick! Polismästaren skakar på huvudet igen. – Det heter simborgar-

märke, säger han. Inte gåborgar-märke! (Widmark, 2011, s. 38). 

 

4.6. Pengar som grundfunktion 
I bokserien LasseMajas detektivbyrå utmålas pengar som kärnan i handlingen. I 

sju böcker utav åtta består berättelserna av stölder, där ”tjuvarna” stjäl 

pengarsedlar eller föremål som motsvarar stora summor pengar, eller på något sätt 

fuskar till sig pengar.  Pengar är ett bidragande motiv till karaktärers olika 

funktioner. Lasse, Maja och polisen får funktionen att lösa de mysterium som 

råder, ”tjuvarna” får funktionen att stjäla och fuska samt de misstänkta funktionen 

som skapar ett mysterium. Karaktärerna har på något sätt en anknytning till 

pengar, och många visar stort behov av pengar, vilket tyder på att pengar är en 

grundläggande del i ett socialt system. Någonting som även är viktigt att 

poängtera är att det tycks vara väsentligt att skildra pengarnas och föremålens 

värde, vilket ytterligare påvisar pengarnas betydelsefullhet. Exempel nedan är 

citat från bokserien där pengar uttrycks som en viktig detalj och någonting som är 

väsentligt för bokseriens handling. 
 

Ur boken Cykelmysteriet: -Den som kommer först över mållinjen vinner 

en guldmedalj och - inte minst- 10 000 kronor (Widmark, 2013a, s. 29). 

 

Ur boken Schlagersabotören: – Ja egentligen skulle ju tävlingen kunna 

sluta här, eller hur? Vi behöver ju inte höra fler bidrag. Nu vet vi vem som 

kommer vinna de 50 000 kronorna (Widmark, 2012b, s. 26). 

 

Ur boken Tågmysteriet: “- En stor summa pengar ska transporteras från 

Valleby till Kristinelund. En säck med sedlar ska förstöras. Det kräver 

bevakning.” Maja responderar detta med: “- Hur mycket innehåller säcken?” 

(Widmark, 2015b, s. 16). 

 

Ur boken Guldmysteriet: Här kommer guldet, säger polismästaren, 250kg 

rent guld! – Jag undrar hur mycket det är värt säger Lasse. – Tja, säger 

polismästaren och skjuter bak mössan i nacken. En sådär, tio, tolv miljoner 

kronor skulle jag gissa. – Wow säger Lasse imponerat (Widmark, 2009, s. 

13). 

 

4.7. Polismästarens och prästens rollfunktioner 
Bokserien består av cirka 50 karaktärer, varav två är polismästaren och prästen. 

Detta mönster beskriver polismästarens och prästens rollfunktioner som centrala 

i böckernas berättelser, vilket belyser graden av en polis och en prästs medverkan 

i ett större socialt system. Vikten av karaktärers betydelse beror på vilka roller 

som återkommer i böckerna, beskrivning av rollers tjänst eller namn och 

beskrivning av rollers handlande, egenskaper och därmed vilka funktioner de 
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utgör. Polismästaren och prästen finns med i näst intill hela bokserien och vid 

utmärkande drag beskrivs dessa karaktärer endast vid yrkestiteln, i jämförelsevis 

med övriga karaktärer som beskrivs vid namn och yrkestitel, eller bara vid namn. 

Karaktärerna är centrala för bokseriens handling, då de utgör funktioner som är 

viktiga medel för skapandet av böckernas berättelser. 

Ur polismästarens roll urskiljer vi egenskaper och handlingssätt som är 

arbetsrelaterade, och inslag som är normativa och känslomässiga, någonting som 

anses vara betydande i sociala situationer. Rollegenskaper polismästaren innehar 

är trevlig, godhjärtad, social, positiv, bestämmande, ledande, ordningsam, 

tillitsfull, klantig, stark, rättslig, skämtsam, rolig, hjälpsam och arg vid felsteg. Vi 

påvisar några egenskaper och handlingssätt ur endast en bok, då de är tydligt 

upprepade i vardera bok. Detta skildras i Cirkusmysteriet (Widmark, 2013b):  
 

Trevlig och positiv: Polismästaren är en gammal bekant till Lasse och 

Maja och alltid lika trevlig att prata med. – En fantastisk dag, säger han. En 

dag som gjord för att äta glass, inte sant? (Widmark, 2013b, s. 13). 

 

Tillitsfull: Jag ska egentligen inte berätta det här för er, säger polismästaren. 

Men ni har ju hjälpt mig förut, och ni kan säkert behålla en hemlighet, eller 

hur? (Widmark, 2013b, s. 15). 

 

Klantig och rolig: med ett ploff ramlar polismästarens glasskula ur struten 

och landar på trottoaren (Widmark, 2013b, s.17), det är polismästaren. Utan 

uniform! Lasse och Maja börjar nästan skratta. Han har på sig en grå kostym 

som spänner ordentligt över magen (Widmark, 2013b, s. 38). 

 

Bestämmande och ledande: -Polisman i arbete, säger polismästaren och 

tar fram sin polisbricka ur innerfickan på kavajen (Widmark, 2013b, s.39), -

de bästa platserna måste man ha när man ska spana yrkesmässigt (Widmark, 

2013b, s.40), ingen lämnar lokalen skriker polismästaren (Widmark, 2013b, 

s. 48). 

 

Karaktären prästen med sin roll gestaltas även som central i böckernas berättelser 

och innehar återkommande egenskaper och handlingssätt som presenteras med 

inslag av missnöje och förbättring. Rollegenskaperna är religiös, mystisk, 

irriterande, pratglad, lustig, arrogant, vimsig, gåtfull, oförståelig, orolig och 

protesterande. Exempel skildras nedan: 
 

Mystisk och arrogant: Den mystiska jultomten svarar inte på flickans 

fråga, utan frågar vidare: -Är det idag som Racke Bolinder ska hoppa? Va? 

Stämmer det? Ellen i kassan nickar. Utan ett ord går då tomten bara vidare 

förbi kassan. – Nämen…, protesterar Ellen. Ska du inte betala? (Widmark, 

2011, s. 22-23). 

 



42 

 

Lustig, protesterande och religiös -ehmm…, mumlar prästen. 

Naturen… så som en porlande bäck. Som fågeln slår en drill… -Va? Säger 

polismästaren. (Widmark, 2015b, s. 37), Lasse och Maja tittar på varandra. 

Prästen drog i nödbromsen, som en protest mot all stress i livet (Widmark, 

2015b, s. 65). 

Bild 6. (Widmark, 2015b, s. 64). Illustratör: Helena Willis. 

 

4.8. Hög- och lågstatusyrken 
Hierarki är ett mönster som utmärks i böckerna, där särskilda yrken är mer 

statusfyllda. Det vill säga statusfyllda roller som anses vara viktigare än andra. Ett 

exempel på detta är ur boken Tidningsmysteriet (Widmark, 2015a). Karaktärerna 

med rollerna tidningschef, fotograf, reporter och tidningsbud är utplacerade i en 

hierarkisk ordning, det vill säga en ”pyramidform”, där över- och underskikt bland 

personalen finns. Marklund med rollen som tidningschef är utplacerad i 

tidningshusets översta våning och innehar det finaste rummet. Fotografen Pia 

Penn-Tax och reportern Sigge Jansson är utplacerade våningen under 

tidningschefen, och längst ner sitter tidningsbudet Uno Svan. Tidningschefen 

utmärks i sin yrkesroll att ha hög status då han har auktoritära inslag och beskrivs 

med egenskaperna:   

 

Stressad: -Tjenare, tjenare ungar! Marklund var namnet. Ni får ursäkta mig 

lite. Lite bråttom (Widmark, 2015a, s. 29). 
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Upptagen, oartig, bestämmande: -Bra-bra, säger tidningschefen 

Marklund och pekar med tummen mot dörren (Widmark, 2015a, s. 30). 

 

Falsk: -Ja, naturligtvis polismästaren, säger tidningschefen i telefonen. Nej, 

det kan ja verkligen förstå. Inte trevligt alls. Vi ska göra vårt bästa. 

Tidningschefen beklagar naturligtvis det hela, men han ser inte helt missnöjd 

ut (Widmark, 2015a, s. 43). 

Bild 7. (Widmark, 2015a, s. 42-43). Illustratör: Helena Willis. 

 

Bilden förtydligar dessa karaktärsdrag och porträtterar en stereotypisk 

chefsposition. På bilden skildras chefen i en blå kostym, med fluga, sittandes 

bakåtlutande på en kontorsstol. Rummet beskrivs på detta sätt: “tidningschefen 

sitter vid ett stort skrivbord som står vid fönstret, ut mot kyrkogatan och stora 

torget. Härifrån har han utsikt över nästan hela stan tänker Lasse” (Widmark, 

2015a, s. 41). 

Uno Svan, med rollen som tidningsbud utmärks istället i sin yrkesroll att ha 

låg status och har mer betydelselösa och mindre bestämmande inslag. Ur citatet 

nedan skildras egenskaper hos tidningsbudet ur dialoger, där det framkommer att 

han är oviktig, missnöjd, överarbetad, obegåvad och olaglig.  
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Men att Uno Svan, som är tidningsbud, vill bli journalist! Det låter ovanligt 

(Widmark, 2015a, s. 26-27), Men han har klagat en del på sistone. Hans arbete 

har blivit tyngre säger han.- Men om han bara delar ut tidningar, varför 

behöver han då ett eget rum, och vad använder han datorn till? (Widmark, 

2015a, s. 46), Skriver han några egna artiklar? frågar Maja. Nu skrattar 

Marklund till. – Nej, det gör han inte Gud ske lov! Att bli reporter är hans 

högsta dröm, men karln stavar som en kratta (Widmark, 2015a, s. 46). – Det 

är en böteslapp. Han har fått 400 kr i böter (Widmark, 2015a, s. 27) -Uno 

Svan jobbar också med annonserna i tidningarna (Widmark, 2015a, s. 46). 

 

Bilden nedan porträtterar tidningsbudets roll. Bilden är densamma i hela boken, 

där identiska kläder och blick visualiseras. Han bär träningsoverall, keps och har 

en arg blick.     

Bild 8. (Widmark, 2015a, s. 54). Illustratör: Helena Willis. 

 

4.9. Skyldigheter inom givna relationer  
En viss roll är förknippad med andra roller och utgörs av olika relationer. Detta 

betyder att rollerna framställs på ett sådant sätt att de har skyldigheter gentemot 

varandra. Exempel på skyldigheter mellan roller är bilden nedan. Fotografen Pia 

Penn Tax skriver elaka och påhittade artiklar om byns kända invånare, vilket leder 

till kaos och missnöjde. Pia blir sedan påkommen och erkänner allt. Förklaringen 

låg i ilska mot vuxna och hämnd, med budskapet att det är vuxnas ansvar att hjälpa 

till när ett barn blir retat. Bilden illustrerar när karaktärer och några bland dem 

som är de drabbade av Pias gärning räcker upp sina händer för att visa att de 

förlåter henne. Pia är i mitten på bilden. Vid en beskrivning av händelsen efter 

rektorns reaktion om att förlåta Pia skrivs det: ”Alla som förlåter Pia räcker upp 

en hand. Prästen som tycker om att förlåta andra, dagisfröken Britt, 

tidningschefen och polismästaren räcker alla upp handen. Polismästaren tittar 

strängt på Muhammed Karat, som till slut också han räcker upp sin hand i luften” 

(Widmark, 2015a, s.90-91). Rektorn till Pia stannar sedan en stund för att prata 

med Pia, och be om ursäkt, samt bjuda henne till hans skola för att prata 

mobbning. De nämnda karaktärerna ovan har alla på något sätt relationer till Pia 
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förutom Muhammed, och på så sätt har skyldigheten att visa i detta fall hänsyn, 

samt skyldigheter att lyssna och agera efter behov och vädjan. 

Bild 9. (Widmark, 2015a, s. 90-91). Illustratör: Helena Willis. 

 

4.10. Rollproblematik; kollision och samstämmighet 
Det skildras i flera sammanhang att vissa roller en karaktär i bokserien innehar, 

krockar med varandra på ett eller annat sätt. Detta mönster beskriver särskilda 

roller som icke funktionella i karaktärens utförande och i den sociala kontexten. 

Ett exempel på detta är när Krister Lönn framför sitt bidrag “yxan i sjön” i en 

schlagertävling. Texten beskriver hans dilemma med att ha rollen som 

sjubarnspappa och rollen som man, vilket förtydligas ur det första citatet. Det 

andra citatet beskriver presentationen av Krister och hans bidrag, som vidare 

belyser kollision av två roller. 
 

De sju små odjuren, de sliter och drar, i det lilla skägget jag har kvar. Jag får 

aldrig va´ ifred, för de ska jämt va brevé, särskilt när jag sitter där, framför 

sporten på min teve (Widmark, 2012b, s. 14). 

 
Det är nattvakten, och sjubarnspappan, Krister Lönn som ska framföra sin 

melodi Yxan i sjön. Lycka till Krister, lille vän. Du kan verkligen behöva 

prispengarna. (Widmark, 2012b, s. 11). 

 

Ett annat mönster som även framställs som ett problem i karaktärens utförande 

och i den kontext som skildras, är när olika förväntningar på samma roll beskrivs. 

Exemplet nedan visar hur cirkusdirektören kämpar med att hålla cirkusen vid liv, 

samtidigt som frun skäller ut honom, och påstår att han är misslyckad. Detta kan 

synliggöras i första citatet. Det andra citatet åskådliggör när samma cirkusdirektör 

blir konfronterad av sin dotter “ballongflickan”, där det framgår att hon inte alls 

vill att han ska arbeta så mycket som han gör. Boken speglar alltså en problematik 

som kan uppstå vid olika förväntningar på en given roll, i detta fall rollen som 

cirkusdirektör. 
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– Jag skulle ha gift mig med Bobbo i stället för dig, din... misslyckade 

direktörsfjant! (Widmark, 2013b, s. 23), Snart blir det bättre, fortsätter rösten. 

När publiken förstår vilka världsartister jag har, då kommer pengarna att börja 

rulla in (Widmark, 2013b, s. 24). 

 
– Om ni bara visste hur det är att åka land och rike runt i ur och skur. Sätta 

upp tältet, ta ner tältet, att aldrig få gå i en riktig skola, att inte ha några 

kompisar (Widmark, 2013b, s. 72). 

 

4.11. Sammanfattning 
Tabell 4.11.1. Tabellen sammanfattar de mönster som presenterats i resultaten. 
 

Mönster Beskrivning av mönster 

Den 

genusnormativa 

yrkesdelningen 

Mönstret visar att kvinnorna i böckerna har traditionella 

“kvinnoyrken” medan männen har traditionella 

“mansyrken”. Dessutom innehas chefsposterna, eller andra 

mer statusfyllda poster, i de flesta fallen av män. 

Hur kvinnor och 

män porträtteras 

i bild 

Genusattribut särskiljs i böckerna, då det går att se vilken 

karaktär som är kvinna och vilken karaktär som är man. 

Kvinnor har bröst, är sminkade och bär klänning eller kjol 

tillsammans med handväskor medan männen har mustasch 

och skägg, hår på bröst, armar och ben samt kostym enligt 

detta mönster. 

M:et på Majas 

tröjor 

I böckerna har Lasse och Maja liknande typer av kläder, med 

skillnaden att dessa har olika färg och mönster. Maja har ett 

M på sina tröjor medan Lasses tröjor istället har ränder på 

sig. 

Maja den 

ledande 

karaktären 

Maja framstår som den karaktär som driver handlingen 

framåt. Detta blir tydligast i bilderna, där hon oftast 

porträtteras längst fram och som ivrig och glad medan Lasse 

ofta ser orolig och rädd ut. 

Grundläggande 

normer 

De olika kategorierna, brott i gott syfte, differentiering av 

rollers olika värden, empati, rollers värdesättning samt 

prestation för belöning beskriver bokseriens grundläggande 

normer. 

Pengar som 

grundfunktion 

Handlingens kärna består i olika typer av brott eller det som 

anses vara socialt förbjudet, och där värdet på pengar och 

föremål uttrycks som en grundläggande del i ett socialt 

system. 
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Polismästarens 

och prästens 

rollfunktioner 

Polismästaren och prästen framställs som centrala utifrån 

dess yrkesroll med den utgångspunkt att de återkommer ofta, 

de beskrivs endast vid dess tjänst, och det skildras som 

betydelsefulla i dess funktioner. 

Hög- och 

lågstatusyrken 

Det skildras ett mönster av hierarkisk ordning. Då 

tidningschefen har hög status med auktoritära inslag och är 

utplacerad högst upp i tidningshuset, samt att tidningsbudet 

har låg status med betydelselösa inslag och är placerad på 

våningen längst ned i tidningshuset.  

Skyldigheter 

inom givna 

relationer 

Mönstret visar att det råder vissa skyldigheter beroende på 

vilka relationer roller har. Fotografen Pia Penn Tax blir 

förlåten trots kaos och missnöje, och blir inbjuden till att 

prata om mobbning hos sin gamla rektor. 

Rollproblematik 

kollision och 

samstämmighet 

Bokserien visar tecken på rollproblematik. Detta i form av 

roller som kolliderar med varandra och förväntningar på en 

och samma roll som krockar, vilket leder till konflikter inom 

karaktärers rollframträdande. 
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5. DISKUSSION 
I följande avsnitt återfinns resultatdiskussion, teoretisk tillämpning, studiens 

betydelse för sociologin samt en slutsats. Dessutom tillkommer förslag till vidare 

forskning. 

 

5.1. Introducerande resultatdiskussion 
Syftet med studien var att granska genuskonstruktioner och rollkonstruktioner i 

barnböcker. Utifrån syftet formulerades två frågeställningar; hur ser 

genuskonstruktioner ut i de studerade böckerna och hur ser rollkonstruktioner ut 

i de studerade böckerna? 

Analysen av LasseMajas detektivbyrå resulterade i tio olika mönster som 

synliggör normer som presenteras i böckerna. Dessa normer är på ett eller annat 

sätt kopplade till genusteori eller rollteori.  

Det genuskonstruktionerna i böckerna förmedlar är att kvinnor ska vara 

kvinnliga och män manliga, alltså att vart kön ska följa det genus som kopplas 

samman med det biologiska könet. De normer som har identifierats i böckerna 

bidrar alla till detta; att kvinnor och män ska vara olika och att de måste särskiljas.  

De rollkonstruktioner som återfunnits i böckerna förmedlar att det måste 

finnas ordning, balans och stabilitet i det sociala systemet. Detta leder till olika 

roller som alla har olika funktioner och som upprätthålls genom sanktioner, i syfte 

att bevara ordningen i systemet.   

Hacking (2000) menar att man kan dela upp socialt konstruerade ting i tre 

olika typer; objekt, idéer och lyftarord. Objekt är exempelvis människor och 

klasser, idéer exempelvis uppfattningar och trosföreställningar och lyftarord 

exempelvis sanning, kunskap och fakta (ibid.). De konstruktioner vi har 

identifierat kan ses som objekt, för både genus och roller ingår i objektkategorin. 

Även konstruerade idéer är en del av studiens resultat. Att olika yrkesroller är 

olika viktiga eller att olika roller ska vara på ett visst sätt är två typer av 

uppfattningar och föreställningar som förmedlas i böckerna, men som kan ses som 

konstruktioner. Dessutom kan även lyftarord identifieras bland de konstruktioner 

som förmedlas i böckerna, för sanningar så som att tjejer har klänning och killar 

kostym kan ses som en konstruerad sanning. 

Vi tänker oss att resultatet ser ut som det gör, därför att böckerna är ett 

resultat av hur samhället ser ut. Den verklighet som böckerna förmedlar är en 

verklighet som går att återfinna i dagens samhälle. Böckerna är en produkt av hur 

samhället ser ut idag, och dagens samhälle är å ena sidan både genusnormativt 

och hierarkiskt men å andra sidan så förs också en debatt om jämställdhet och 

jämlikhet. Därför kan vi se vissa normbrytande inslag i böckerna; framförallt det 

att Maja tillåts ta det utrymme som hon faktiskt gör. Hade dagens samhälle sett 

annorlunda ut så menar vi att detta också hade speglats i böckerna. Att resultatet 

blev som det blev menar vi därmed är ett resultat av att dagens samhälle ser ut 

som det gör. 
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5.2. Teoretisk tillämpning 
Nedan tillämpas den teori som presenterats i kapitel två på resultaten. 

Teoritillämpningen sker på ett mönster i taget. 

 

5.2.1. Den genusnormativa yrkesdelningen 

Mönstret den genusnormativa yrkesdelningen visar hur de studerade böckerna är 

genusnormativa då kvinnorna hade traditionella ”kvinnoyrken” och männen 

traditionella ”mansyrken”. Dessutom var det nästan uteslutande män enbart som 

hade chefsposter eller andra högt uppsatta poster. 

Nikolajeva (1998) menar att karaktärers kön sällan är en slump, utan att det 

handlar om trovärdighet. Det går förvisso att skildra en kvinna i en traditionellt 

manlig roll, men det ger inte en trovärdig skildring. Detta kan vara ett sätt att 

förstå den genusnormativa yrkesdelningen i LasseMajas detektivbyrå på. Det blir 

visserligen inte “otrovärdigt” om tidningschefen i Tidningsmysteriet (Widmark, 

2015a) istället hade skildrats som kvinna, men det blir mer trovärdigt när 

karaktären istället är man. På samma sätt blir det mer trovärdigt om lokföraren i 

Tågmysteriet (Widmark, 2015b) är man än om karaktären istället varit kvinna, då 

yrket anses vara traditionellt manligt. Dessutom blir det också mer trovärdigt om 

cheferna i böckerna är män, för högt uppsatta poster innehas oftast av män. 

Nikolajeva (1998) menar även att det är möjligt att skildra en kvinna i en 

traditionellt manlig roll, men att resultatet av detta endast blir ett könsbyte, vilket 

hon kallar ”a hero in drag”. Alltså, det är möjligt att låta en kvinna vara lokförare 

eller chef, men det resulterar egentligen bara i ett könsbyte, att kvinnan i alla 

avseenden egentligen porträtteras som en man, men att det ändå framgår att hon 

är kvinna. Och då blir trovärdigheten aktuell igen, för blir det trovärdigt att skildra 

en kvinna som i alla avseenden förutom det rent utseendemässiga egentligen 

skildras som man?  

Nikolajeva (1998) använder sig även av begreppet genusmanuskript. Om 

en kvinna beter sig manligt följer hon det manliga manuskriptet, men beter hon 

sig istället kvinnligt följer hon istället det kvinnliga manuskriptet. Att 

yrkesdelningen är genusnormativ kan därmed förstås som om karaktärerna tillåts 

följa det egna könets genusmanuskript. 

Butlers begrepp performativitet är även det applicerbart på detta mönster. 

Performativitet innebär att kön/genus ses som något som görs, inte något som är 

(Rosenberg, 2002). Genom genustypiska handlingar konstitueras och uttrycks 

genus (Gemzöe, 2002) vilket innebär att genus stabiliseras genom upprepade 

genustypiska handlingar (Butler, 2006). Den genusnormativa yrkesdelningen kan 

i och med detta förklaras med att kön/genus iscensätts genom yrkesvalen. Genom 

att låta kvinnor har traditionella kvinnoyrken och män ha traditionella mansyrken 

liksom att låta män ha chefsposterna så uttrycks genus genom handlingarna i de 

normativa yrkesvalen och yrkeshandlingarna. Alltså, det är inte bara genom det 
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faktum att servitrisen i Tågmysteriet (Widmark, 2015b) är kvinna som genus 

uttrycks och görs, utan också genom de handlingar som hon gör i sitt yrke. 

Hirdman (1988) menar att genus har två ordningsstrukturer; isärhållandets 

logik och den hierarkiska principen. Framförallt det Hirdman kallar isärhållandets 

logik är en del i att förstå den genusnormativa yrkesdelningen. Isärhållandets 

logik innebär enligt Hirdman (1988) att det kvinnliga och manliga är en dikotomi 

och att dessa inte får blandas. Dessutom innebär logiken ett maktskapande då 

”sort 1:s görande legitimeras genom urskiljandet och avskiljandet av en sort 2.” 

(Hirdman, 1988, s. 52). Det manliga legitimeras genom att det särskiljs från det 

kvinnliga, för den äkta mannen kan inte vara kvinnlig eller ha drag av kvinnlighet. 

Att kvinnorna i LasseMajas detektivbyrå har traditionella kvinnoyrken medan 

männen har traditionella mansyrken kan därmed tolkas som ett sätt att särskilja 

kvinnor och män från varandra på. Kvinnor kan inte ha traditionella mansyrken, 

för det strider mot dikotomin kvinna-man. Om mannen har ett traditionellt 

kvinnoyrke så är inte hans manlighet legitim, för som tidigare konstaterat kan inte 

den äkta mannen vara kvinnlig eller ha drag av kvinnlighet. Därmed blir 

isärhållandets logik ett sätt att förstå den normativa yrkesdelningen på. 

 

5.2.2. Hur kvinnor och män porträtteras i bild 

Hur kvinnor och män porträtteras i bild är ett mönster som visar att genusattribut 

särskiljs i böckerna. I och med att det går att särskilja vilken karaktär som är 

kvinna och vilken karaktär som är man så måste det alltså finnas något som 

särskiljer de kvinnliga och manliga karaktärerna. Mönstret visade sig tydligast i 

bild där det finns en tydlig skillnad i hur kvinnliga och manliga karaktärer 

porträtterades. Först och främst fanns det vissa mer fysiska attribut som skilde 

karaktärerna åt; exempelvis hade kvinnorna bröst medan männen hade hår på 

armar och ben. Dessa attribut kan kopplas till det biologiska könet. Det råder viss 

oenighet kring i vilken grad även det biologiska könet kan ses som konstruerat, 

Butler är exempelvis en teoretiker som menar att det måste talas om både kön och 

genus då de båda är konstruerade och att det inte går att göra en distinktion kring 

begreppen (Gemzöe, 2002). Oavsett om det går att se dessa mer biologiska attribut 

som konstruerade eller inte så visar mönstret hur kvinnor och män särskiljs i bild 

att dessa attribut kombineras med andra attribut i ett förutsägbart mönster. Ett 

tydligt exempel på dessa “andra attribut” är karaktärernas kläder. Kvinnorna hade 

ofta klänning och kjol medan männen hade kostym. Dessutom var kvinnorna 

sminkade och bar smycken, något männen inte hade. När de biologiska attributen, 

som tydligt signalerar om en karaktär är kvinna eller man, kombineras med andra 

attribut blir detta genusnormativt, i och med att liknande attribut ständigt tillskrivs 

samma kön. Om alla karaktärer med bröst också bär klänning eller kjol blir det 

väldigt tydligt att klänningar och kjolar är något som kvinnor har på sig. Därmed 

räcker det att se vad en karaktär har på sig för att ta reda på karaktärens kön. 

Det Hirdman (1988) kallar isärhållandets logik, en av genusordningens två 

bärande strukturer, är aktuell i försöket att förstå detta mönster. Som tidigare 
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nämnt innebär isärhållandets logik att det kvinnliga och manliga liksom kvinnan 

och mannen är en dikotomi. Kvinnan och mannen är motsatser och får inte 

blandas. Det är också det som går att återfinna i de studerade böckerna. Det går 

enkelt att se vilken karaktär som är kvinna och vilken karaktär som är man, 

eftersom det kvinnliga och manliga är dikotomt. Kvinnorna är klart skilda från 

männen och vice versa, för kvinnor och män måste porträtteras olika så att läsaren 

inte blandar ihop dem. I och med att isärhållandets logik är en av två bärande 

strukturer i genusordningen är det viktigt att den upprätthålls; därmed måste 

karaktärerna skildras genusnormativt. 

Nikolajevas (1998) begrepp genusmanuskript liksom Butlers (2006) 

begrepp performativitet är även de tillämpbara på detta mönster. 

Genusmanuskript innebär som ovan nämnt att man följer de normer som 

tillskrivits individens egna genus (Nikolajeva, 1998). Performativitet innebär att 

kön/genus är något som görs, inte något som är (Gemzöe, 2002). Mönstret hur 

kvinnor och män särskiljs i bild kan förstås genom dessa begrepp. Karaktärerna 

följer respektive genusmanuskript genom att porträtteras genusnormativt. Genom 

att de kvinnliga karaktärerna porträtteras med kvinnligt utseende så följer de sitt 

genusmanuskript. Och genom sitt utseende iscensätter också karaktärerna 

kön/genus. Detta bidrar i förlängningen till att genus stabiliseras, som Butler 

(2006) menar. 

Både Nikolajeva (1998) och Josefson (2005) talar om könsstereotyper, och 

listar egenskaper och aktiviteter som traditionellt har setts som kvinnliga eller 

manliga. Dessa återfinns i bilaga 1. Flera av dessa visar sig också i porträtteringen 

av de kvinnliga karaktären men däremot inte för de manliga karaktärerna. Detta 

beror på att det kvinnliga i stor utsträckning är centrerat kring utseende, något det 

manliga inte är till samma grad. Nikolajeva (1998) menar att kvinnor och flickor 

ofta ses som vackra och Josefson (2005) fortsätter med att det ofta uppfattas som 

kvinnligt att ha kjol, vara söt, gå i högklackat, ha nagellack och använda mascara, 

samt att det finns krav på kvinnor att vara snygga. Detta är också vad som återfinns 

i mönstret hur kvinnor och män särskiljs i bild. Liknande traditionellt manliga 

egenskaper och aktiviteter som rör utseende nämner varken Nikolajeva (1998) 

eller Josefson (2005) vilket stärker det tidigare nämnda; nämligen att det ingår i 

det kvinnliga att vara mån om sitt utseende och därmed vara intresserad av både 

kläder och smink, men att det inte gör det i den manliga. Detta kan förklaras med 

hjälp av Hirdmans (1998) isärhållande logik som menar att det kvinnliga och 

manliga är dikotomt och måste särskiljas. Då blir detta fullkomligt naturligt; om 

det är kvinnligt att gilla kläder och smink så kan inte detta vara manligt. 

 

5.2.3. M:et på Majas tröjor 

Mönstret M:et på Majas tröjor visar att Lasse och Maja har liknande typer av 

kläder i de studerade böckerna, men att dessa skiljer sig genom att de har olika 

färger och mönster på. På Majas tröjor finns i sex av åtta böcker ett stort M, men 

på Lasses tröjor finns det inget L. 
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Hirdman (1998) redogör för genusordningens två bärande 

ordningsstrukturer; isärhållandets princip och den hierarkiska ordningen. 

Isärhållandets princip innebär att det kvinnliga och manliga är en dikotomi och att 

dessa måste särskiljas. Den hierarkiska ordningen innebär att mannen är normen, 

människan och det normala. Båda dessa ordningsstrukturer kan användas för att 

förklara det M som finns på Majas tröjor i böckerna. Att Maja har ett M på tröjan 

kan ses som ett sätt att skilja Lasse och Maja åt, alltså mannen och kvinnan. 

Eftersom att Lasse och Maja i övrigt är väldigt lika; de har liknande typer av 

kläder, liknande ansiktsdrag och liknande frisyrer så får trycket på Majas tröja 

funktionen att skilja Lasse och Maja åt. Det är alltså så viktigt att särskilja kvinnan 

och mannen från varandra att man rent bildligt markerar ut vem som är kvinnan. 

Den hierarkiska principen menar att mannen är normen och det normala, vilket 

förklarar varför det är Maja som ”markeras ut” och inte Lasse. Eftersom mannen 

är det normala så blir det Maja som måste särskiljas från Lasse. 

de Beauvoir (2002) menar att kvinnan är det andra könet, eller den Andra, 

som definieras i förhållande till mannen. Mannen är normen, alltså är kvinnan den 

Andre. Kvinnan särskiljs i förhållande till mannen, inte tvärtom (ibid.). När Maja 

särskiljs från Lasse i form av M:et på sin tröja så definieras även hon i förhållande 

till mannen, alltså Lasse. Hon blir annorlunda i förhållande till Lasse; hon blir den 

Andre. 

 

5.2.4. Maja den ledande karaktären 

Maja den ledande karaktären är ett mönster som visar att det i de studerade 

böckerna framstår som om Maja är den av henne själv och Lasse som driver 

böckernas handling framåt. Detta blir tydligast i böckernas bilder, där Maja ofta 

porträtteras som längst fram i bilden samt att hon ser både ivrig och glad ut, medan 

Lasse ofta se rädd och orolig ut. 

Nikolajeva (1998) använder sig av begreppet genusmanuskript för att 

beskriva ett genus förväntade normer. Om en kvinna beter sig kvinnligt, alltså 

enligt normen, så följer hon det kvinnliga genusmanuskriptet. Vad gäller Maja 

som den drivande karaktären i böckerna om LasseMajas detektivbyrå så kan 

följande fråga ställas; följer Maja det kvinnliga manuskriptet? Nikolajeva (1998) 

menar även att en karaktärs kön sällan är en slump, då det handlar om 

trovärdighet. Det är mer trovärdigt att cirkusdirektören i Cirkusmysteriet 

(Widmark, 2013b) är man än kvinna då yrket är ”traditionellt manligt”, alltså 

porträtteras karaktären som man. Därmed kan ytterligare en fråga ställas; blir 

karaktären Maja trovärdig? Eller är det vad Nikolajeva kallar ”a hero in drag”; 

alltså en karaktär som porträtteras med ett visst kön men beter sig i alla andra 

avseenden som det andra könet? De ställda frågorna är inte helt lätta att besvara, 

för å ena sidan så har det tidigare varit otänkbart att en kvinna skulle kunna vara 

den mer utåtriktade parten i ett par av en man och kvinna, men å andra sidan så 

har det kvinnliga genusmanuskriptet blivit mer tillåtande på senare tid. 
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Butler (2006) talar om performativitet, som innebär att genus är något som 

görs, inte något som är. Handlingar stabiliserar genus genom upprepning, det vill 

säga en handling får starkare koppling till genus ju oftare handlingen utförs (ibid.). 

Kanske är det detta som kan ses i Majas fall. Genom hennes upprepande 

handlingar där hon ”tar för sig” så uttrycker detta genus, och handlingen får en 

starkare koppling till genus. Karaktären Maja kan därmed ses som en del i det 

kvinnliga genusets omvandlingsprocess, som söker omvandla det kvinnliga till 

något som får ta plats på samma villkor som det manliga. 

 

5.2.5. Grundläggande normer 

De fem kategorierna brott i gott syfte, differentiering av rollers olika värden, 

empati, rollers värdesättning och prestation för belöning visar mönstret om de 

normer som tycks vara grundläggande i böckernas handling. Dessa kategorier kan 

förklaras genom Parsons och Mertons teoribildning om strukturfunktionalismen, 

där olika delar fyller givna funktioner och som arbetar till helhetens stabilitet, 

balans och ordning (Ritzer, 2010). Delar som i LasseMajas Detektivbyrå förklaras 

ur de fem kategorierna, och som visar sig vara grundläggande faktorer till 

stabilitet, balans och ordning, då de är utmärkande och utses som naturliga och 

normala.  En grundtes ur strukturfunktionalism, är att värdegemenskap råder i 

sociala system och samhällen, som upprätthåller och fortplantar tillstånd i att hålla 

balans och ordning (Ritzer, 2010). Individer har på så sätt kommit överens om 

vilka värden och mål som ska prioriteras (ibid.), och genom individers roller som 

existerar i ett samhälle, byggs den önskvärda ordningen (Svensson, 1992). 

Svensson (1992) menar att rollerna därför blir knutna till specifika förväntningar 

och sociala påverkningar, vilket rollinnehavare anpassar sig till, att bete sig med 

rollen. I LasseMajas Detektivbyrå granskas därför de fem kategorierna utifrån 

”görandet” av karaktärer och dess givna roller. 

Brott i gott syfte visar att det är socialt acceptabelt att begå brott, ljuga eller 

fuska när syftet med handlingen är god, samtidigt som brott, lögn eller fusk för 

eget ändamål, inte anses som acceptabelt. Det är följden av handlingen, i form om 

det råder ett straff eller ej efter handlingen som avgör vad som värderas som 

acceptabelt i rollen. Eskola (1977) belyser att rollbegreppet förklaras ur begreppet 

norm, som betyder en beteenderegel och upprätthålls genom sanktioner. Normer 

visar alltså om ett visst beteende är önskvärt och riktigt i en given situation. Det 

mönster som skildras när Racke Bolinder får fängelsestraff är en typ av sanktion, 

som visar på att hans beteende inte är önskvärt och riktigt, samtidigt som Fritiof 

Andersson följer normen, i att bete sig önskvärt i en passande situation. 

På samma sätt inom kategorin differentiering av rollers olika värden är 

sanktioner i utmärkande drag betydande för mönstret om karaktärer med olika 

värden. Karaktären frun för en dialog med cirkusdirektören, där hennes informella 

förväntningar upprätthålls genom socialt ogillande. Karaktärer med roller som 

före detta fånge, kraftig karl och bästa vän med djur, ter sig som inte tillräckligt 

dugliga för att inneha rollen ”världsartist”. Parson för ett resonemang, då en aktör 
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försöker uppnå sina egna intressen, främjar, som ett resultat av detta, samtidigt de 

intressen som råder inom systemet som helhet (Ritzer, 2010). I detta fall aktören 

”frun”, som med hennes egna intressen visar vilka värden och önskvärda ordning 

som prioriteras i ett system. 

Tillrättavisande i fruns agerande kan heller inte åskådliggöras, i den mening 

att hennes beteende inte upprätthålls genom någon form av sanktion, som visar på 

om beteendet är riktigt. Eskola (1977) talar för att den som bryter mot normer 

kommer att utsättas för någon form av bestraffning från den sociala omgivning 

den befinner sig i. Med utgångspunkt i resultatet där karaktärer har bristande 

medverkan i större sammanhang, yttrar sig i cirkusen som en organisation, där 

den beskrivs som mindre funktionell, då organisationen har knapert med pengar 

och att personalen är ständigt i konflikt. Svensson (1992) förklarar en 

dysfunktionell institution, som passande i detta exempel. Han klarlägger att en 

social institution består av ett komplex av roller, och hänger samman med 

varandra, det vill säga medroller, som samverkar och är funktionella, med 

uppgiften bevara stabilitet samhället. (ibid.). Om institutionen istället minskar 

harmoni och stabilitet i samhället (ibid.), vilket cirkusgruppen indikerar på, är de 

dysfunktionella. Tvärtom beskrivs Racke Bolinder, med utgångspunkt från hans 

uppträdande och de kommentarer som ges, en annan typ av värdesättning, som 

anses vara korrekt, då positiva sanktioner kan utläsas. 

Kategorin empati skildrar betydelsen i att visa empati, speciellt för 

närstående, då Lasse och Maja är dels nära vänner och även samarbetspartners 

inom en detektivbyrå. Deras relation är vad Eskola (1977) kallar medroller, och 

med dess funktion om att främja empati i samhället, för att bidra med helhetens 

stabilitet, balans och ordning. 

Vid exemplet i kategorin rollers värdesättning synliggörs hur vissa 

bestämda yrkesroller bör bete sig och se ut, och kan förklaras ur Dahrendorf 

(1971) begrepp rollbeteende och rollattribut. Dahrendorf (1971) menar att det är 

dessa två krav som bygger upp den sociala rollen, det vill säga det beteende som 

rollinnehavaren faktiskt gör och det utseende och egenskaper som rollinnehavaren 

har. De krav som Dahrendorf (1971) beskriver formas från vad han kallar 

rollsegment, som han förklarar som de relationer en viss roll har. De två bagarna 

Renate Gloss och Anita Fatima porträtteras med olika utseende, egenskaper och 

beteenden, där vi genom dess rollsegment som består av gäster på kalaset avgör 

vad som anses vara korrekt i dess roll. Angelöw & Jonsson (2000) tydliggör att i 

sociala samspel är rollförväntningar viktiga, då individer tenderar att värderas 

positivt, beroende på om rollbeteende överensstämmer med rollförväntningar. I 

detta exempel är gästernas rollförväntningar tydliga av rollen som bagare. Renate 

Gloss beskrivs bland annat som smutsig, ovårdad och respektlös, vilket 

upprätthålls genom negativa sanktioner i form av ”skitsnack” och tillrättavisande. 

Medan Anita Fatima beskrivs som vacker, utbildad, känd i sitt yrke och artig, 

vilket skildras som mycket passande i sin roll, då sanktioner består av beröm, 

applåder och en tilltalande presentation. 
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Prestation för belöning beskriver normen om att individer bör i sin roll 

prestera “tillräckligt”, för att få någon slags belöning. Angelöw & Jonsson (2000) 

beskriver förvärvade roller, roller där prestation och egna ansträngningar är 

betydande för dess påverkan. En typ av förvärvade roller är yrkesroller (Angelöw 

& Jonsson, 2000). Lasse och Majas yrkesroller är detektiver, och utgör en stor 

funktion i böckerna, då handlingen i böckerna är att lösa mysterier, vilket Lasse 

och Maja lyckas göra. De uppfyller det beteendemönster och de förväntningar 

som råder för att prestera korrekt. Någonting som även kan visas, är att de i 

rollerna som detektiver presterar utöver dess förväntningar. Detektiverna löser 

inte endast mysterier, utan publiceras i tidningen, vilket kan förklaras ur 

Dahrendorf (1971) begrepp kanförväntningar. Det vill säga handlingar som inte 

ses som nödvändiga i den position innehavaren har. Att individer gör någonting 

extra i sin roll och där socialt gillande är en förekommande sanktion. På så sätt 

får Lasse och Maja en extra belöning, som pekar på dess handlande som mycket 

önskvärt. På ett motsatt sätt beskrivs Rune Andersson att inte prestera tillräckligt 

i den förvärvade rollen som tävlingssimmare, då polismästaren visar bestämt att 

hans beteende inte är riktigt i den givna situationen, och förtjänar därför inte någon 

belöning i form av simborgarmärke. Polismästaren markerar med negativa 

sanktioner, i form av utskällning. 

 

5.2.6. Pengar som grundfunktion 

I mönstret pengar som en grundfunktion beskrivs pengar som kärnan till 

böckernas handling. Pengar tilldelar karaktärer olika funktioner, samt att det är 

påtagligt att pengar är någonting viktigt, då karaktärer har en anknytning till 

pengar och i många fall behov av pengar. Parson och Merton redogör för att olika 

delar fyller givna funktioner (Ritzer, 2010) samt att Svensson (1992) belyser om 

en given ordning, som upprätthåller ett socialt system och utgör grunden för 

rollers olika funktioner. Ur detta kan pengar förklaras som en grund till rollers 

olika funktioner ur ett samhällsperspektiv och där pengar vidmakthåller ordning. 

Ur citaten skildras böckernas olika handling. Det en cykeltävling med pengar som 

pris, schlagertävling med pengar som pris, stöld, där stöldgodset är pengar och 

stöld, där stöldgodset värderas i pengar. De inblandade har alla funktioner, som 

är relaterade till pengar. Ritzer (2010) skriver att större delen av individer i ett 

samhälle har genom uppfostran och social påverkan kommit överens om vilka 

värden som ska prioriteras högst och vilka överordnade mål som ska eftersträvas. 

Värden som skildras i denna bokserie att pengar ska prioriteras och överordnade 

mål om att ständigt sträva efter pengar eller vara i behov av pengar.  

 

5.2.7. Polismästarens och prästens rollfunktioner 

Polismästaren och prästen beskrivs som särskilt betydelsefulla i böckerna, då de 

beskrivs med rollfunktioner som är viktiga för böckernas handling. Mönstret anför 

att yrkesrollerna polis och präst fyller särskilda funktioner i ett socialt system. Det 

framgår i bokserien att polismästarens och prästens yrkestitel endast benämns, 
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vilket utmärker vad Linton (1936) kallar dess allmänna roll, där många olika 

egenskaper, funktioner och handlingssätt ingår. Svensson (1992) skriver 

“Rollerna är det som förenar och binder samman individen och den sociala 

struktur han ingår i. Det är genom sina roller han blir en integrerad del av sitt 

samhälle” (Svensson, 1992, s. 80).   

Vi tolkar dessa yrkestitlar som viktiga, då de utgör en stor del av bokserien 

med dessa påtagliga funktioner, egenskaper och handlingssätt, vilket bestämmer 

vad de gör för ett socialt system. Ett socialt system, som Parson och Merton 

redogör för är en organisk enhet, där olika delar fyller givna funktioner, som 

samarbetar till helhetens stabilitet, balans och ordning (Ritzer, 2010).  

Bokserien består av cirka 50 karaktärer, med olika givna roller och 

funktioner. Vid analys om identifierade funktioner, kan Benne och Sheats 

forskning (1948) appliceras. Benne och Sheat (1948) har tagit fram tre olika 

grupperingar, där olika rollfunktioner ingår och där bestämda roller har placerats 

in, beroende på gruppens funktion, mål och inriktning. Någonting som kan 

skildras i LasseMajas detektivbyrå, då olika karaktärer bidrar med olika 

funktioner, för att skapa en berättelse. Benne och Sheats (1948) talar om den första 

grupperingen, där arbetsroller ingår, och med innebörden att relatera till den 

uppgift gruppen beslutar att genomföra, vilket i LasseMajas detektivbyrå är att 

dels lösa mysterium och framför allt skapa en berättelse. Vid undantag av Lasse 

och Majas medverkan fyller polismästaren här bestämda funktioner.  

Tidigare presenterat innehar polismästaren arbetsrelaterade inslag, vilket 

passar in på Benne och Sheats arbetsroller. Benne och Sheats nämner här bland 

annat rollerna initiativtagaren, samordnaren och vägledande som betydande i dess 

funktion, vilket matchar polismästarens rollbeskrivning. Den andra grupperingen 

kallar Benne och Sheats (1948) för socioemotionella rollfunktioner, som syftar 

till att tillgodose gruppens sociala och känslomässiga behov. Vad som tidigare 

beskrivet har polismästaren normativa och känslomässiga inslag. I denna grupp 

framställs bland annat rollerna uppmuntraren, normgivaren, portvakten och 

medlöparen, som därmed passar in på rollen polismästaren, men även medlaren, 

kommentatorn och observatören, som stämmer överens med prästens roll. Den 

sista grupperingen kallar Benne och Sheats (1948) för självcentrerade roller, som 

saknar betydelse för gruppens behov, vilket i detta sammanhang innebär roller 

som inte tillför något till att lösa mysteriet eller medverka i någon grupp som 

böckerna presenterar. Dock en funktion för skapa en berättelse, det vill säga skapa 

ett mysterium. Prästen beskrivs med inslag av missnöje och förbättring och visar 

bland annat egenskaper som protesterande, mystisk och pratglad. Benne och 

Sheats (1948) självcentrerade roller passar in på prästen då de dels utgörs av 

rollerna blockeraren, uppmärksamhetssökaren och den egna försvararen som väl 

matchar prästen samt att han är skapad på ett sådant sätt där han saknar betydelse 

för någon grupps behov och istället är självcentrerad i att visa missnöje och 

förbättring. 
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5.2.8. Hög- och lågstatusyrken 

Ur Tidningsmysteriet (Widmark, 2015a) exemplifieras hierarkisk ordning. Detta 

visas dels ur framställningen av egenskaper och attribut av rollen tidningschef och 

rollen tidningsbud. Ralph Linton (1936) menar att roller hör ihop med status. 

Status ger rättigheter och skyldigheter, och när individen utför dessa rättigheter 

och skyldigheter går denne in i en roll. Angelöw och Jonsson (2000) skriver att 

rollteoretiker studerar hur sociala roller påverkar människans sociala beteende och 

hur förväntningar som riktas mot personer i en bestämd ställning, eller vid en 

bestämd uppgift ser ut. Tidningschefen och tidningsbudet speglar i detta fall 

stereotypiska roller inom chefspositionen och budpositionen, där mönster av 

beteenden och förväntningar på hur individen ska vara framställs i dess rättigheter 

och skyldigheter. 

Rollens sociala egenskaper som tidningschef visas vara stressad, upptagen, 

oartig och falsk. Ett handlingssätt som endast visas inför Lasse och Maja, som är 

barn. När vi granskar citatet ur det falska beteendet, visar han dels en annan sida, 

där egenskaper kan tolkas som förstående och hjälpsam, vilket han visar inför 

polismästaren. Detta ger föreställningen att polismästarens beteendeförväntningar 

och hans sanktioner är betydligt viktigare än barns beteendeförändringar.  

Rollen som tidningsbud visar däremot andra normer vad som önskvärt och 

riktigt i hans position, vilket påverkar han sätt att vara. I citatet där tidningsbudet 

Uno Svan framställs, skrivs det att han i sin yrkesroll jobbar med två poster 

samtidigt, han har inte kvalifikationer till att bli journalist, han jobbar tungt och 

han är olaglig. Eskola (1977) talar om att ett avvikande beteende, den som bryter 

mot normen kommer att utsättas för någon form av bestraffning. Tidningsbudet 

vill bli journalist, dock visar rollen med högre status, det vill säga tidningschefen 

sitt tycke, med respons av förlöjligade inslag och att det inte lämpar sig i den roll 

Uno befinner sig i. Alltså sitt tycke i form av negativa sanktioner. Det rollattribut 

som bägge rollerna porträtteras som skiljer sig starkt, då tidningschefen bär blå 

kostym med fluga, medan tidningsbudet bär träningsoverall och keps. Detta 

skildrar i jämförande drag hur en chefsposition och en position med rollen som 

tidningsbud bör se ut.  

Vid analys av placeringen i kontorsbyggnaden sitter tidningschefen högst 

upp, i det finaste rummet och tidningsbudet längst ned, där det dessutom 

förekommer tvivel varför han ens har eget rum. I övrigt förekommer det inga 

tvivel om varför de är placerade på ett sådant sätt och heller inte att det råder 

dysfunktionalitet inom institutionen, vilket visar på en funktionell social 

institution. Svensson (1992) beskriver en social institution som ett komplex av 

roller med beteendekrav. Är rollerna funktionella bygger de upp den sociala 

institutionen och därmed samverkar till den samhälleliga ordningen. En 

samhällelig ordning som visas genom denna hierarkiska sociala institution.  
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5.2.9. Skyldigheter inom givna relationer 

Exemplet om Pia Penn Tax visar ett mönster att roller har givna relationer med 

andra roller, där det ställs förväntningar om önskvärt och riktigt beteende. 

Dahrendorf (1971) beskriver att varje individ spelar olika roller, som är komplexa 

och består av olika rollsegment. Varje segment utgörs av olika relationer till andra 

roller, vilket i Pias fall är rektor-elev, polis-medborgare, präst-hjälpsökande, 

dagisfröken-barn och chef-kollega. Dahrendorf (1971) förklarar vidare att det är 

segmenten inom varje roll som avgör rollens rollbeteende och rollattribut. Utifrån 

Pias handlande och det budskap som gavs skildras det i denna bok tillrättavisande 

från Pia på rollerna rektor, polis, präst, dagisfröken och chef, där alla även har 

rollen som vuxen. Det förväntas i vuxenrollen gentemot barn utifrån Pias budskap 

att visa hänsyn, lyssna och agera vid behov eller vädjan. Vid beskrivning av 

händelsen räcker alla upp händerna och därmed upprätthåller Pias förväntningar i 

rådande situationen. Muhammed Karat som inte utgörs vara Pias segment tvekar 

att räcka upp handen och har därför ingen skyldighet till att agera som resterande 

karaktärer. På bilden illustreras en karaktär med rollen som rektor, vars betydelse 

i detta sammanhang är intressant. Han gör något extra och inte bara handlar med 

rätt beteende och räcker upp handen för att visa sin för förlåtelse, utan även 

stannar en extra lång stund för att personligen be om ursäkt. Pliktförväntningar 

förklarar Dahrendorf (1971) som hur rollinnehavaren i sin plikt ”bör” handla, och 

kan innebära både negativa och positiva sanktioner. Plikten i rollen som rektor 

skildras därför som viktigast av Pias alla segment. Rektorn hade Pia Penn Tax 

tidigare som elev, där det visar sig att hans roll som rektor inte uppfyllde de 

beteendekrav som Pia förväntade sig, det förekommer bestraffning från Pia i form 

av missvisande artikel. Pia har alltså till följd av hennes agerande med budskapet 

att vuxna ska ta ansvar vid mobbning tillrättavisat rektorn i sin roll, med negativa 

sanktioner. 

 

5.2.10. Rollproblematik; kollision och samstämmighet 

Vissa roller en karaktär utför krockar med varandra eller inte är samstämmiga. 

Detta gör det problematiskt för karaktären att uppvisa det ”korrekta” 

rollbeteendet, till följd av förväntningar. Svensson (1992) pekar på oklarheter 

kring hur rollinnehavaren ska förhålla sig till dennes beteendeförväntningar, som 

påverkar sättet att spela rollen kan vara problematiska. Vid tecken på detta, har en 

rollkonflikt skapats (Svensson, 1992). Vid exempel på en sådan problematik 

skildras det ur citatet om Krister Lönn, att den tillskrivna rollen som man 

kolliderar med rollen som pappa. Tillskriven roll förklarar Angelöw och Jonsson 

(2000) en roll en individ föds och utvecklas till och kan inte påverkas. Rollen som 

pappa och rollen som man strider mot varandra i detta fall, då det tydliggörs ur 

citaten att det är dyrt, det finns ont om tid och det är besvärande att uppfylla kraven 

rollerna ställer samtidigt. Gross et al (1958) redogör för begreppet 

interrollkonflikt som är tillämpbart på detta mönster. Interrollkonflikt betyder en 

konflikt, då olika förväntningar på de roller som rollinnehavare samtidigt har 
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kolliderar (Gross et al, 1958). Ett annat exempel på rollkonflikt är när 

cirkusdirektören konfronteras av hans fru om att han är misslyckad i sin roll och 

jobbar för dåligt, samtidigt som det framgår från dottern att han jobbar för mycket. 

Ett begrepp som är applicerbart i denna kontext är intrarollkonflikt. Gross et al 

(1958) beskriver intrarollkonflikt, som en rollkonflikt där förväntningar på en roll 

inte är eniga, på ett sådant sätt så rollinnehavaren finner att kraven av korrekt 

beteende är motstridiga. Boken poängterar i detta fall att en roll som 

cirkusdirektör kan vara problematisk, då det ställs olika krav. Dessa rollkonflikter 

tyder på att den samhälleliga värdegemenskapen kan skiljas bland olika kontexter, 

ett sätt att visa på att den önskvärda ordningen inte alltid är enhetlig, “In certain 

situations an individual may find himself exposed to conflicting expectations: 

some people expect him to behave in one way, others in another, and these 

expectation are incompatible” (Gross et al, 1969, s. 494).  

 

5.3. Studien, sociologin och den tidigare forskningen 
Denna studie har utgått från genusteori och rollteori. Efter att sökning av tidigare 

forskning genomförts stod det klart att rollteorin inte använts tidigare, vad vi har 

kunnat se, för att analysera barnböcker eller böcker i allmänhet. Vi menar att 

denna studie därmed är en tillgång för sociologin, för den visar att rollteorin kan 

användas i studiet av böcker för att synliggöra normer. 

I studien har vi använt oss av vedertagna sociologiska metoder och teorier. 

Med hjälp av dessa har vi visat att konstruktioner finns i vår värld, i detta fall i 

barnböcker. Vårt bidrag till sociologin är därmed att vi har reproducerat 

sociologiska teorier och metoder liksom sociologisk kunskap.  

Den tidigare forskningen gällande genus i barnlitteratur visade att 

barnböcker fortfarande innehåller inslag av genusnormativitet, även om detta 

blivit bättre på senare tid. Framför allt de kvinnliga karaktärerna tillåts bete sig 

annorlunda i nyare böcker, då de bland annat tillåts ta mer plats och får vara 

huvudkaraktärer i högre grad. De studerade böckerna i denna studie verkar följa 

den utveckling som den tidigare forskningen presenterat. Maja, som är en av 

huvudkaraktärerna, tillåts ta stor plats. Samtidigt finns det flera inslag av 

genusnormativitet, så som att kvinnliga och manliga karaktärer porträtteras olika 

i böckernas bilder. 

Vad gäller rollteori och barnlitteratur så har vi inte kunnat hitta någon 

tidigare forskning. Istället presenterades forskning som har använt sig av rollteori 

inom andra områden, för att visa hur rollteorin kan användas i forskning. Det blir 

därmed omöjligt att uttala sig om huruvida resultaten i denna studie följer 

resultaten i annan forskning. Denna studie har dock visat att det är fullt möjligt att 

använda sig av rollteori för att analysera barnböcker.  
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5.4. Slutsats 
Studiens syfte var att granska genus- och rollkonstruktioner i barnböcker. 

Frågeställningarna var; hur ser genuskonstruktioner ut i de studerade böckerna 

och hur ser rollkonstruktioner ut i de studerade böckerna?  

Det resultatet visar i vår mening är dels genusnormativa mönster som 

skildras i böckerna och dels mönster som visar att det är viktigt att sträva efter 

ordning och stabilitet i sociala system. Vi menar alltså att det finns både genus- 

och rollkonstruktioner i böckerna, men att dessa är mer dolda. Men genom att ha 

med sig genus- och rollteori i analysen så går det att synliggöra dessa 

konstruktioner. 

Det viktigaste resultatet av undersökningen är enligt oss att vi har visat att 

det finns normativa inslag i böckerna som studerats. Det skildras både hierarkier 

och genusnormativitet. Vi menar att studiens syfte, att granska genus- och 

rollkonstruktioner i barnböcker, är viktigt därför att det syftar till att synliggör vad 

barnböcker faktiskt förmedlar till de barn som läser böckerna. Om det finns ett 

missnöje kring vad som förmedlas kanske man i framtiden väljer att skriva 

barnböcker på ett annat sätt.  

Vi valde att studera nyare böcker, för att undersöka om vi kunde se genus- 

och rollkonstruktioner i dessa, vilket kanske inte är det förväntade. Vi tror att man 

tänker att nyare barnböcker ska vara både jämlika och jämställda, vad man anser 

vara “modernt”. På ytan kan också böckerna förefalla vara “moderna”, men går 

man in på djupet så visar sig detta inte stämma. Det är detta som vi menar har 

synliggjorts genom denna studie. 

De resultat som kommit fram genom studien förhåller sig till viss del till 

vad den tidigare forskningen visar. Analysen med genusteorin resulterade i 

mönster som förhåller sig till vad även den tidigare forskningen visar; nämligen 

att det finns genusnormativa inslag i barnböckerna men att det blivit bättre med 

åren, speciellt för de kvinnliga karaktärerna som tillåts ta utrymme på ett annat 

sätt än tidigare. Analysen med rollteorin resulterade däremot i något nytt, eftersom 

att vi inte funnit någon tidigare forskning att jämföra med. Vad vår studie visar är 

att böckerna skildrar sociala system med olika delar och roller, med specifika 

funktioner. Detta leder till olika beteendeförväntningar, som till viss del kan sägas 

vara normativa.  

Att det finns konstruktioner i böckerna innebär att barn som läser böckerna 

genom socialisationsprocessen tar del av dess konstruktioner. Berger och 

Luckmann (1998) menar att individen genom socialisationsprocessen blir 

samhällsmedlem, och att framför allt den primära socialisationen spelar mycket 

stor roll. Böcker är en viktig del i socialisationsprocessen (Hulth & Schönbäck, 

2011) då de bland annat bidrar till barnets formande av den egna personligheten 

(Kåreland, 2013). Är det då samhällshierarkier och genusordningar som man vill 

förmedla till barnen genom böckerna?  
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5.5. Vidare forskning 
Först och främst vill vi se mer forskning som använder sig av rollteori i analyser 

av böcker i allmänhet och barnböcker i synnerhet. Vi menar att rollteorin är 

användbar i sådana analyser därför att den synliggör beteendeförväntningarna på 

olika roller. Även rollteorier så som den konfliktorienterade rollteorin eller 

Goffmans rollteori kan vara användbara i analyser av böcker enligt oss.  

Annan intressant forskning som vi menar saknas är mer historiska 

jämförelser av barnböcker eller jämförelser av barnböcker mellan olika kulturer. 

Hur skiljer sig exempelvis barnböcker på 1950-talet och 2000-talet, eller finns det 

en skillnad mellan amerikansk och svensk barnlitteratur och isåfall varför finns 

denna skillnad? Detta menar vi kan forskas ytterligare om.  

När vi utförde vår egen studie på LasseMajas detektivbyrå så insåg vi att 

det fanns ett till perspektiv som hade kunnat användas i analysen, nämligen 

etnicitetsperspektiv. Vi menar att detta hade kunnat ge intressant resultat och att 

det därför borde finnas forskning kring detta. 

Till sist är vi också intresserade av forskning som visar hur barnböckers 

påverkan på barn ser ut. Vi förstår att socialisationsprocessen är central i denna 

påverkan, men är intresserade av hur stor denna påverkan faktiskt är samt hur den 

tar sig uttryck hos barnen.  
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BILAGA 1 
Figur 1. Egenskaper som enligt Nikolajeva (1998, s. 129) ses som “kvinnliga” och 

“manliga”. 
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Figur 2. Egenskaper och aktiviteter som enligt Josefson (2005, s. 8) ofta uppfattas 

som “kvinnliga” eller “manliga”. Värt att notera är att endast de för studien 

intressanta egenskaperna och aktiviteterna redovisas. Exempel som ”ha sex med 

många” som enligt Josefson är en egenskap som uppfattas som ”manlig” är inte 

relevant i en studie om genuskonstruktioner i barnlitteratur och redovisas därför 

inte nedan. 
 

Vad vi ofta uppfattar som ”kvinnliga” 

egenskaper/aktiviteter 

Vad vi ofta uppfattar som ”manliga” 

egenskaper/aktiviteter 

intuition 

osäker 

inkännande 

mjuk 

gråta 

ta hand om 

trösta 

krama sin kompis 

ha kjol 

vara rar 

fnittra 

söt 

logisk 

teknisk 

auktoritär 

krigare 

slåss 

tuff 

självsäker 

boxas 

praktisk 

bygga muskler 

gilla spänning 

tävla 



68 

 

barnkär 

gå i högklackat 

omtänksam 

ha nagellack 

visa känslor 

tvivla på sig själv 

visa omsorg 

empatisk 

ha en bästis 

använda mascara 

krav på att vara snygg 

prata problem 

självständig 

aggressiv 

ta initiativ 

bygga saker 

ta för sig 

spotta 

rapa 

vara en hjälte 

påhittig 

bestämma 

aktiv 

makt och status 

 

 

 

  



69 

 

BILAGA 2 
Frågor till bildanalys för genus- och rollteori: 

 Vilka färger används och till vilken karaktär i bilden? 

 Vad händer i bilden? 

 Hur porträtteras karaktärerna i bilden? 

 Vilka karaktärer är i fokus i bilden? 

 Finns det gömda/underliggande budskap i bilden och vad är dessa? 

 Skildras några normbrytande element i bilderna? 

 

Frågor till textanalys för genus- och rollteori: 

 Med vilka ord beskrivs karaktärerna? 

 Vilka karaktärer framställs som viktiga/är i fokus? 

 Vem/vilkas synvinkel får vi ta del av? 

 Skildras några normbrytande element i texten? 

 Vilka konsekvenser kommer av att bryta normer? 

 I vilka sammanhang förekommer karaktärerna tillsammans? 

 I vilka sammanhang förekommer karaktärerna själva? 

 Vad tillåts karaktärerna göra/inte göra? 

 Vad har karaktärerna för relationer till varandra? 

 Vilka likheter och skillnader finns det mellan karaktärerna? 

 Finns det någon typ av karaktär som återkommer? (Alltså inte samma 

karaktär som skildras ofta, utan att det finns många karaktärer med liknande 

drag) 

 Vilka karaktärer får störst utrymme? 

 Vilka karaktärer är viktiga för budskapet som boken vill förmedla? 

 

Analysfråga specifikt för genusteorin: 

 Har personernas kön/genus betydelse för handlingen? 

 

Analysfråga specifikt för rollteorin: 

 Är karaktärerna funktionella/dysfunktionella ur ett samhällsperspektiv? 
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BILAGA 3 
Hej! 

 

Vi heter Rebecka Söderström Gardevåg och Patrik Malm och är studenter vid 

Linköpings universitet. Just nu läser vi Sociologi 3 och i den kursen ingår det att 

skriva en c-uppsats. Vår uppsats har till syfte att studera genuskonstruktioner och 

rollkonstruktioner i Martin Widmarks bokserie LasseMajas detektivbyrå. 

Vi önskar att få använda oss av ett fåtal bilder från böckerna till vårt resultat. Detta 

skulle innebära att bilderna finns med i en inscannad svart-vit version i vår 

uppsats. Denna uppsats kommer att publiceras elektroniskt efter dess att vi 

färdigställt uppsatsen. Syftet med uppsatsen är inte på något sett kommersiellt, 

utan den skrivs i utbildningssyfte. Anledningen till att vi vill ha med bilderna är 

att dessa skulle höja kvaliteten på resultatdelen i vår uppsats avsevärt. 

 

De bilderna som vi önskar använda oss av är: 

Sida 18-19 i Cirkusmysteriet. 

Sida 42-43 i Födelsedagsmysteriet. 

Sida 69 i Simborgarmysteriet. 

Sida 12-13 i Tågmysteriet. 

Sida 64 i Tågmysteriet. 

Sida 42-43 i Tidningsmysteriet. 

Sida 45 i Tidningsmysteriet. 

Sida 69 i Tidningsmysteriet. 

Sida 90-91 i Tidningsmysteriet. 

 

Vi hoppas att ni godkänner användandet av dessa bilder i vår c-uppsats, men 

respekterar givetvis ert beslut oavsett. 

 

Med vänliga hälsningar, 

Rebecka Söderström Gardevåg och Patrik Malm 

 


