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Syftet med denna studie är att ta reda på om flickor och pojkar i böckerna skildras 
enligt stereotypiska könsroller. Genom en enkät fick vi fram de fyra mest populära 
böckerna enligt några flickor och pojkar i årskurs 4. En intervju genomfördes även för 
att få en bakgrund till bokvalet. De böcker som var populärast och som vi har 
analyserat är Rum 213, Harry Potter och hemligheternas kammare, Dagbok för alla 
mina fans – Gregs bravader och Pax 2 – Grimmen. Samtliga böcker visar på 
karaktärer med både kvinnliga och manliga egenskaper. Gemensamt för de böcker 
som pojkarna valde, Gregs bravader och Grimmen, är att det är manliga huvudroller 
med mestadels manliga egenskaper. Böckerna valdes för att pojkarna blivit 
rekommenderade dessa böcker av sina kompisar. Böckerna som flickorna valde, Rum 
213 och Harry Potter och hemligheternas kammare, hade både kvinnliga och 
manliga huvudroller och karaktärerna i böckerna var till största del inte 
stereotypiska. Vår tolkning av detta är att, precis som Hirdman (1988) säger, män 
och pojkar har svårare att ta sig ur normer då de representerar en och därför väljer 
”typiska pojkböcker”.  
______________________________________________________ 

Nyckelord: Barnböcker, bokval, Dagbok för alla mina fans, flickor, genus, Harry 

Potter, karaktärsanalys, Pax: Grimmen, pojkar, Rum 213. 
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1. Inledning 

Samhället och miljön vi lever i bidrar till de normer och förväntningar på kön som 

barn får. Men även de böcker som barn och unga läser påverkar deras sätt att se på 

könsroller och hur kvinnor och män förväntas vara och bete sig (Bibliotekstjänst, 

2003). Utöver detta så menar Hirdman (1988) att det, i samhället, råder en manlig 

norm som innebär att det är svårare för män än för kvinnor att bryta normer och 

könsroller. Detta beror, enligt henne, på att det ses som bakåtsträvande att som man 

bryta normer då de kvinnliga egenskaperna ses som ”svagare” än de manliga. I och 

med detta blir det lättare för kvinnor att bryta normer då de blir ”starkare” om de gör 

det. Detta fångar vårt intresse för att bland annat se om den manliga normen även 

påverkar karaktärsgestaltningen i barnböcker.  

      Det som gör detta relevant för vår yrkesutövning är att många elever idag lämnas 

ensamma i sin läsning enligt Reichenberg (2008) och får därför ingen möjlighet att 

reflektera över de könsroller som de möter i böcker. Detta gör att den manliga 

normen som Hirdman (1988) nämner kan fortsätta existera utan att den ifrågasätts. 

Att prata med elever om könsroller och att jobba mot dem är något som styrks av 

läroplanen (Skolverket, 2011). I läroplanens första kapitel står det att ”Skolan har ett 

ansvar för att motverka traditionella könsmönster.” (Skolverket, 2011:8). För att 

bidra i motverkandet av de traditionella könsmönstren som barn utsätts för har vi 

valt att gå in i böckernas värld för att ta reda på om de karaktärer de möter är 

stereotypiska eller könsöverskridande. Vi har därför valt att analysera de centrala 

manliga och kvinnliga karaktärerna i de fyra mest populära böckerna bland några 

flickor och pojkar.  
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1.1. Syfte 

Syftet med denna studie är att ta reda på om flickor och pojkar i böckerna skildras 

enligt stereotypiska könsroller. 

Forskningsfrågor 

1. Varför valdes just dessa böcker som favoritböcker av några elever? 

2. Hur skildras de centrala manliga och kvinnliga karaktärerna i böckerna? 

1.2. Avgränsning 

För att karaktärsanalysen ska vara relevant och inte bli för stor har vi valt att 

analysera de karaktärer som har stor betydelse för bokens handling. Därför har vi valt 

att analysera de som Nikolajeva (2017) beskriver som ”centrala karaktärer”.  

1.3. Begreppsförklaring 

I detta kapitel kommer vi att förklara ett begrepp som är relevant att förstå för att 

förstå vår studie. Det begrepp som vi har valt att beskriva för att öka förståelsen för 

vår studie är det som Nikolajeva (2017) beskriver som ”centrala karaktärer”.  

1.3.1. Centrala karaktärer 

De karaktärer som innefattas i begreppet centrala karaktärer är huvudpersonen och 

motspelare. Nedan följer Nikolajevas beskrivning av centrala karaktärer. 

”Alla karaktärer utöver huvudpersonen är bipersoner. Motspelare är sådana 

bipersoner som är oumbärliga för handlingen. Tillsammans utgör huvudpersonen 

och bipersonerna centrala personer. Handlingen kan inte utvecklas utan dem.” 

(Nikolajeva, 2017:160). 

1.4. Reliabilitet 

För att analysen av böckerna ska bli tillförlitlig och inte färgas av vad endast en 

författare anser vara typiskt kvinnligt och manligt, har vi valt att sammanställa 

tabeller av totalt fyra olika författares åsikter. Detta för att få flera infallsvinklar kring 

vad som är ”typiskt kvinnligt” och ”typiskt manligt”  och på detta sätt ha starkare 

uppbackning vid vår analys.  
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1.5. Uppsatsens disposition 

Vi inleder denna studie med en förklaring kring varför just detta ämne är intressant 

för att sedan presentera vårt syfte och våra forskningsfrågor. Inledningen följs av 

kapitel 2 där tidigare forskning, kring vad som är typisk manligt och kvinnligt i 

barnböcker, presenteras. I kapitel 3 presenterar vi vårt material samt vårt val av 

metod. Detta kapitel följs av det fjärde kapitlet där vi presenterar vårt resultat från 

enkäten som genomfördes för att ta reda på några flickor och pojkars favoritböcker.  I 

detta kapitel presenterar vi även intervjuresultaten från de fyra intervjuer vi 

genomförde med två flickor och två pojkar. Efter resultatkapitlet följer en analys av  

de två mest populära böckerna bland flickorna och de två mest populära böckerna 

bland pojkarna. Samtliga böcker har först sammanfattats sedan har genren 

identifierats och sist har de centrala karaktärerna i böckerna analyserats. Efter detta 

avsnitt följer diskussionen där vi diskuterar vår metod, analys och vårt resultat. 

Avslutningsvis så avslutar vi med en kort sammanfattning av våra slutsatser.  
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2. Tidigare forskning  

I det här kapitlet kommer vi att redogöra för begreppet genus i avsnitt 2.1. I avsnitt 

2.2. kommer vi även att presentera hur några författare ser på typiskt manliga och 

kvinnliga karaktärsdrag i barnböcker. Vi kommer att redogöra för fyra olika 

författares syn på kvinnliga och manliga karaktärsdrag i barnböcker. Detta 

presenterar vi i form av tabeller. Tabell 1 är Nikolajevas (2017) egen tabell som hon 

själv har sammanställt. För att göra det så tydligt som möjligt valde vi att även 

sammanställa de övriga författarnas (Svaleryd, 2002; Nasiell, 2007; Andræ, 2001) 

syn på kvinnliga och manliga karaktärsdrag i liknande tabeller. 

2.1. Genus 

Innan begreppet genus introducerades i Sverige, vilket gjordes i mitten på 80-talet, så 

använde man sig av begreppen könsroller och kön. Begreppet kön syftar på biologiska 

skillnader och genus syftar på de sociala, kulturella och samhälleliga aspekterna av 

kön. Begreppet genus innebär en öppenhet för förändringar och överskridanden. 

Genus är ett begrepp som fokuserar på kvinnor och mäns sysslor, beteenden och vad 

som sägs är kvinnligt respektive manligt. Genus fokuserar också på relationer mellan 

könen (Svaleryd, 2002).  

En annan genusforskare är Yvonne Hirdman (1988) som har publicerat en artikel 

kring kvinnans underordning och genussystemet. Enligt Hirdmans genussystem 

betraktas manligt som en norm. Hon påpekar då att män och pojkar har svårare att 

bryta normer på grund av att de representerar en norm. Detta gör att det blir något 

positivt för kvinnor och flickor att uppvisa manliga egenskaper medan det blir något 

negativt om en man eller pojke uppvisar kvinnliga egenskaper (Hirdman, 1988).  

2.2. Kvinnligt och manligt i barnböcker 

Föreställningar om hur man ska vara som man eller kvinna finns runt om oss hela 

tiden även i böckerna vi läser. Ofta så talas det om typiska böcker för pojkar och 

typiska böcker för flickor. Den typiska pojkboken har oftast en pojke som 

huvudperson medan flickböckerna har både pojkar och flickor som huvudpersoner. 

Pojkarna väljer ofta böcker med en huvudroll som framstår som en hjälte medan 

flickor väljer böcker som handlar om känslor (Nasiell, 2007; Andræ, 2001).  
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      Enligt tabell 1–4 kan vi se att författarna/forskarna är överens om vad som är 

typiskt kvinnliga och manliga karaktärsdrag i barnböcker. Förväxla inte detta med 

dagens samhälleliga normer kring vad som är manligt och kvinnligt då dessa tabeller 

endast speglar manliga och kvinnliga karaktärers drag i böcker.  

      Nikolajeva (2017) håller med om att pojkar beskrivs som äventyrare och busiga 

och flickor som lydiga och omtänksamma. Nikolajeva (2017) har sammanställt en 

konkret tabell där de kvinnliga och manliga egenskaperna är varandras motpoler. 

Tabell 1 visar på några typiskt kvinnliga och manliga karaktärsdrag i barnböcker.   

T abell 1. Nikolajevas (2017:193) tabell över kv innliga och manliga karaktärsdrag.  

Män/Pojkar Kvinnor/Flickor 

Starka Vackra 

Våldsamma Aggressionshämmade 

Känslokalla, hårda Emotionella, milda 

Aggressiva Lydiga 

Tävlande Självuppoffrande 

Rovgiriga Omtänksamma, omsorgsfulla 

Skyddande Sårbara 

Självständiga  Beroende 

Aktiva Passiva 

Analyserande Syntetiserande 

Tänker kvantitativt Tänker kvalitativt 

Rationella Intuitiva 
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I Svaleryds (2002) bok Genuspedagogik beskriver hon hur ordet pojkar kan 

associeras till aktiviteter som brottning och fäktningslekar. Bilar, klätterträd, 

blåmärken och höga ljudnivåer nämns också som saker som många tänker på när de 

hör ordet pojkar. Hon fortsätter att skriva om associering och nämner dockor, 

bästisar, målarböcker, rosetter och pyssel som många associerar till flickor. 

Vardagsföreställningarna som människor har kring pojkar och flickor namnges också 

i form av egenskaper. Vi har sammanställt Svaleryds (2002) syn på de kvinnliga och 

manliga egenskaperna till en tabell (tabell 2).  

T abell 2. Vår sammanställda tabell över Svaleryds (2002) sy n på vad som är ty piskt kv innliga och 
manliga karaktärsdrag. 

Kvinnor/Flickor Män/Pojkar 

Söta Aktiva 

Snälla Dominerande 

Hjälpsamma Tävlande 

Lyhörda Högljudda  

Omtänksamma Busiga 

 

I tabell 3 har vi sammanställt Andræs (2001) syn på vad som är typiskt kvinnliga 

respektive manliga karaktärsdrag. I sin avhandling Rött eller grönt? tittar Andræ på 

ungdomsböckerna från B. Wahlström 1914–1944. Wahlströms böcker introducerade 

en ny idé då serien till största del vände sig till flickor. Senare kom det en uppdelning 

mellan böckerna som gjorde det ännu mera tydligt vad som var pojk- respektive 

flickböcker. Pojkböckerna fick gröna ryggar och flickböckerna fick röda ryggar. 

Andræ (2001) bestämde sig för att se närmare på dessa böcker och menar att det 

typiska för just pojk- och flickböcker är att böckerna verkligen signalerade 

könsuppdelning. Vidare menar hon att detta fenomen, än idag, har en betydelse i 

samhället. Andræ beskriver också i sin avhandling hur flickor och pojkar beskrivs i 

böcker. 
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T abell 3. Vår sammanställda tabell över Andræs (2001) sy n på vad som är typiskt kvinnliga och 

manliga karaktärsdrag. 

Kvinnor/Flickor Män/Pojkar 

Hjälpsamma  Äventyrslystna 

Omtänksamma Söker spänning 

Tålmodiga Bekräftelsebehov 

Kloka Aktiva 

Väluppfostrade Självkontroll 

Begåvade  

Söta  

 

Tabell 4 har vi sammanställt utifrån Turner-Bowkers (1996) artikel ”Gender 

stereotyped descriptors in children’s picture books” där hon har analyserat olika 

bilderböcker och kommit fram till några specifika karaktärsdrag som är typiskt 

manliga och kvinnliga. Inom parenteserna i tabellen presenterar vi vår översättning 

och tolkning av orden. 

T abell 4. Vår sammanställda tabell över Turner-Bowker (1996) syn på vad som är typiskt kv innliga 

och manliga karaktärsdrag. Inom parenteserna i tabellen presenterar v i vår översättning och tolkning 
av  orden. 

Kvinnor/Flickor Män/Pojkar 

Beautiful (Vackra) Big (Stor) 

Caring (Omtänksam) Horrible (Hemsk/avskyvärd) 

Worthy (Värdiga) Fierce (Våldsam) 

Sweet (Rara/söta) Brave (Modig) 

Weak (Svaga) Proud (Stolt) 

Scared (Rädda) Active (Aktiv) 

Kind (Snälla) Important (Viktig) 
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3. Metod och material 

I detta kapitel kommer vi att presentera och motivera vårt val av metod. Vi kommer 

även förklara hur vi gått tillväga vid genomförandet av enkäten och intervjun. I 

avsnitt 3.1. forskningsetiska principer, kommer vi att presentera hur vi haft dessa i 

åtanke vid genomförandet av denna undersökning.  

      Vi har genomfört en enkät i två klasser i årskurs 4. Syftet med enkäten var alltså 

att undersöka vilka som är elevernas favoritböcker inom skönlitteratur. Anledningen 

till att vi valde att genomföra en enkät var för att detta gav oss fler informanter vilket 

gjorde att vårt resultat var mer tillförlitligt (Bryman, 2011). Utifrån enkäten 

genomförde vi fyra semistrukturerade intervjuer med två flickor och två pojkar. 

Anledningen till att vi valde att genomföra intervjuer var för att kunna ställa 

följdfrågor och på så sätt få djupare förståelse för deras val av böcker (Bryman, 2011). 

Vi valde att intervjua två pojkar och två flickor för att det gav oss en möjlighet att få 

fler än ett perspektiv från respektive kön. Anledningen till att vi valde att analysera 

just fyra böcker var att vi ansåg att fyra böcker var en rimlig mängd för att kunna 

analysera böckerna på djupet.  

      Anledningen till att vi valde att intervjua elever istället för att använda böcker från 

till exempel en topplista, var att vi ville veta varför de från början valde att läsa dessa 

böcker samt om de anser sig påverkas av karaktärerna. Då Bibliotekstjänst (2003) 

nämner att böcker som barn och unga läser påverkar deras syn på hur män och 

kvinnor förväntas vara, var det intressant för oss att veta om eleverna var medvetna 

om denna påverkan.  

      Enkäten vi gjorde var anonym för att informanterna skulle känna sig trygga och 

att för de inte skulle känna sig pressade. För att säkra informanternas anonymitet vid 

enkäten valde vi att koda dem. Kodningen gick till så att en lista med 30 nummer 

delades ut, varje informant fick skriva sitt namn bredvid ett nummer och denna lista 

samlade sedan klassläraren in. Läraren tog inte heller del av de olika enkätsvaren och 

på detta sätt kan informanterna vara anonyma till dess att vi valde ut fyra 

informanter att intervjua. Detta gjorde vi även för att vi ville kunna göra ett objektivt 

val av böcker utan att vi påverkades av vem som svarat på enkäten. När vi fick fram 

vilka två böcker som var flickornas favoritböcker samt vilka två böcker som var 

pojkarnas favoritböcker lottade vi fram vilka vi skulle intervjua.  Bland de fem pojkar 

(se tabell 5) som valt Pax: Grimmen så lottade vi fram en av dem som vi skulle 
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intervjua. Samma procedur skedde med samtliga favoritböcker. Lottningen gjordes 

för att så rättvist som möjligt välja ut vem som vi skulle intervjua. När vi lottat fram 

två pojkar och två flickor att intervjua kontaktade vi klasslärarna för att få veta vilket 

nummer som hörde ihop med vilken elev för att kunna genomföra intervjuerna. 

Intervjuerna gjorde vi enskilt för att eleverna inte skulle kunna påverka varandras 

svar. De spelades in på band för att minimera risken att vi missförstår eller glömmer 

bort svaren (Bryman, 2011). Intervjuerna genomförde vi var för sig för att 

informanternas skulle känna sig trygga och inte bli pressande av att flera vuxna 

närvarade.    

3.1. Forskningsetiska principer 

Enligt Bryman (2011) och Vetenskapsrådet (2011) måste en studie följa 

forskningsetiska principer. Den princip som beskrivs först är informationskravet och 

den innebär att vi är skyldiga att förklara för de berörda vilket syfte vi har med 

studien samt att deltagandet är frivilligt och att den kan avbrytas när som helst 

(Bryman, 2011). För att följa de forskningsetiska principerna så skickade vi ut 

informationsmail till lärarna där vi beskrev syftet med vår studie. I det mailet 

medföljde även ett missivbrev som lärarna i sin tur fick skicka vidare till 

vårdnadshavarna.  

      Andra principen är samtyckeskravet och den förklarar ännu en gång att 

deltagandet i vår studie är helt frivilligt och att vårdnadshavare bör kontaktas om 

deltagarna är minderåriga (Bryman, 2011). Vi tog hänsyn till samtyckeskravet och 

bifogade en blankett i missivbrevet som vårdnadshavarna fick skriva på för att 

godkänna sitt barns deltagande. Vi informerade även eleverna om detta både vid 

enkäten och intervjun.  

      Den tredje principen är konfidentialitetskravet. Därför informerades alla 

deltagare och vårdnadshavare om att deras personuppgifter kommer behandlas så att 

inga utomstående kan få tillgång till dem (Bryman, 2011).  

      Sista principen är nyttjandekravet och det innebär att vi, vid genomförandet av 

enkäten och intervjun informerade om att informationen som genereras från studien 

bara används för forskningsändamålet (Bryman, 2011).  
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4. Resultat 

I detta kapitel kommer vi att först presentera enkätresultaten i avsnitt 4.1. Enkäterna 

presenteras i form av tabeller för att få en överblick över de resultat enkäten 

genererade. I tabell 5 presenteras pojkarnas resultat och i tabell 6 presenteras 

flickornas resultat. Under avsnitt 4.2 presenterar vi svaren från våra intervjuer med 

två flickor och två pojkar.  

4.1. Enkätresultat  

I detta avsnitt presenterar vi resultaten av enkäten i tabellform. I tabell 5 står topp 5 

av pojkarnas favoritböcker och i tabell 6 står topp 5 av flickornas favoritböcker. 

Böckerna har listats i popularitetsordning i tabellerna för att tydligt kunna se vilka 

böcker som var mest populära. Sammanlagt så deltog 52 informanter i studien.  

4.1.1. Pojkarnas favoritböcker 

I detta avsnitt presenteras topp 5 av pojkarnas favoritböcker i popularitetsordning. 

Av de som deltog i studien var det sammanlagt 24 av 52 informanter som 

identifierade sig som pojkar. 

T abell 5. Vår sammanställda tabell över pojkarnas fem mest populära favoritböcker. 

Bok Originaltitel Författare Publicerad 
Original-

språk 

Översatt 
till 

svenska 

Antal 
röster 

Dagbok för 

alla m ina 
fans: Gregs 
bravader 

Diary  of a 
wimpy  kid 

Jeff Kinney  2007  Engelska 2008 5 

Pax 2: 
Grim m en 

 
Åsa Larsson  
&  
Ingela Korsell 

2014 Svenska  5 

Vandraren 
utan ansikte: 
skräckhistorier 
för orädda 

 
Andreas 
Palmaer 

2016 Svenska  3 

Pax 6: Näcken  
Åsa Larsson 
& 
Ingela Korsell 

2016 Svenska  2 

Dagbok för 
alla m ina 
fans: satsa allt 

Diary  of a 
wimpy  kid: 
double down 

Jeff Kinney  2016 Engelska 2016 2 
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4.1.2. Flickornas favoritböcker 

I detta avsnitt presenteras topp 5 av flickornas favoritböcker i popularitetsordning. 

Av de som deltog i studien identifierade sig 28 av 52 informanter som flickor.   

T abell 6. Vår sammanställda tabell över flickornas fem mest populära favoritböcker.  

Bok Originaltitel Författare Publicerad 
Original-

språk 

Översatt 
till 

svenska 

Antal 

röster 

Rum  213  
Ingelin 
Angerborn 

2011 Svenska  6 

Harry  Potter 
och 
hem ligheternas 
kam mare 

Harry  Potter 
and the 
chamber of 
secrets 

J.K. Rowling 1998 Engelska 2000 4 

Glasbarnen  
Kristina 
Ohlsson 

2013 Svenska  3 

Nikkis dagbok 
#3: Berättelser 
om en (inte så) 
talangfull 
popstjärna 

Dork Diaries: 
Tales from a 
not-so-
talented pop 
star 

Rachel Renèe 
Russel 

2011 Engelska 2014 2 

Harry  Potter 
och de vises 
sten 

Harry  Potter 
and the 

philosopher’s 
stone 

J.K. Rowling 1997  Engelska 1999 2 

 

4.2. Intervjuresultat 

I detta avsnitt presenteras intervjuresultaten från intervjuerna som genomfördes med 

fyra elever totalt, varav två var flickor och två var pojkar. Informanterna lottades fram 

och lottningen skedde mellan de som valt de två mest populäraste böckerna bland 

pojkarna och de två mest populära böckerna bland flickorna, som favoritbok. Detta 

för att få en representant för varje bok.  

      Det som framgick av intervjuerna var att samtliga elever väljer böcker utifrån 

framsidan med viss hjälp av texten på baksidan. Att barn tittar på framsidan när de 

väljer bok är något som Reichenberg (2008) bekräftar i sin bok Vägar till 

läsförståelse.  

      Enligt pojkarna ska framsidan se rolig eller spännande ut, gärna mörk. Enligt 

flickorna ska framsidan gärna återspegla deras intressen och se spännande ut. Svaren 
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visade även att kompisarnas rekommendationer har stor betydelse för barns bokval, 

detta gällde framför allt pojkar. Intervjun visade att båda pojkarna vi intervjuade 

hade valt att läsa dessa böcker på grund av att en kompis läst den innan och 

rekommenderat den.  

      Det som är intressant är att en av flickorna hade valt sin bok på grund av att 

läraren läste den högt i klassen. Detta visar på att lärarnas högläsningsbok kan vara 

av betydelse för vad barnen själva vill läsa. Gemensamt för alla informanter är att de 

gärna läser spännande böcker.  

      När det kommer till frågan om de påverkas av karaktärerna i böckerna säger tre av 

fyra informanter att de inte påverkas särskilt mycket av karaktärerna i boken. 

En av informanterna förklarar att hon blir påverkad av karaktärerna vilket ger henne 

mod. Den andra flickan vi intervjuade förklarade att hon såg ett beteende som hon 

inte gillade hos en av karaktärerna men ansåg att hon i övrigt inte påverkades av 

dem. Ingen av pojkarna ansåg att de påverkades särskilt mycket av karaktärerna.  
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5. Analys av böckerna 

I det här kapitlet följer en karaktärsanalys av de centrala karaktärerna i de två mest 

populära böckerna bland flickorna och de två mest populära böckerna bland 

pojkarna. I varje avsnitt presenterar vi böckernas handling, genrer, gör 

karaktärsanalyser samt en sammanfattning. Först presenteras analysen av flickornas 

populäraste favoritböcker därefter presenteras analysen av pojkarnas populäraste 

favoritböcker.  

5.1. Rum 213 

Rum 213 publicerades år 2011 på originalspråket svenska och är skriven av Ingelin 

Angerborn. Huvudpersonen i boken är en flicka vid namn Elvira som är 12 år 

gammal. 

5.1.1. Bokens handling 

Boken Rum 213 är del 1 av 3 i Mebeltrilogin.  

      Den handlar om en flicka som heter Elvira som är 12 år. Hon åker i sista minuten 

iväg på ett kollo över sommaren och på vägen dit ser hon en bil med ett lite udda 

registreringsnummer, RUM213. Hon samlar nämligen på registreringsskyltar som 

faktiskt betyder något. Väl framme på kollot träffar hon Meja och Bea, de ska bo 

tillsammans i rum 213. Bea är lite orolig över att de ska bo i ett rum med ett nummer 

som slutar på 13, för 13 betyder otur. De skakar av sig obehagskänslorna och beger sig 

ner till badplatsen istället. Där träffar de Melker, Kevin och Isak några pojkar som är 

på lägret som Elvira och hennes vänner blir väldigt intresserade av. Vid stranden 

upptäcker Elvira att hennes ring är borta. De hittar den i Elviras örngott men nästa 

dag är den borta igen. De misstänker att någon har kommit in på natten och stulit 

ringen men Bea tror att det beror på att det är otur att bo i rum 13. 

      Vid lägerelden på kvällen tar Meja fram sin kamera och ska ta kort på Elvira och 

Melker. Men något blir konstigt när hon tar kort på Elvira, det blir en vit skugga 

bakom henne. Varje kort Meja tar på Elvira blir likadant och de viftar bort det med 

att det måste vara något fel på kameran. Nästa morgon upptäcker de att även Mejas 

kamera har försvunnit under natten och de börjar bli misstänksamma mot varandra.  

      Bea börjar se vita skepnader i rummet på nätterna men Elvira och Meja menar att 

Bea måste ha drömt. De upptäcker också att Beas glitterpenna, som hon älskar, nu 
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också är borta. De bestämmer sig för att vaka hela natten för att se vem det är som 

stjäl deras saker. Mitt i natten öppnas dörren till deras rum men det är ingen där. 

Men innan de hinner undersöka saken närmare har de somnat. På morgonen dagen 

efter finner de en lapp vid dörren, skriven med Beas glitterpenna men med en väldig 

gammaldags handstil. Det står att de ska prata med damen i det röda huset. Det finns 

ett rött hus en bit från området och de smiter dit och träffar Hjördis, damen som bor 

där. Hon visar gamla bilder och berättar om en flicka som heter Mebel som av en 

olyckshändelse dog på kollot, i rum 213. De misstänker att det måste vara hon som 

spökar i deras rum och stjäl deras saker. 

      De skakar av sig obehagskänslorna och går för att se när Melker, Kevin och Isak 

ska tävla med deras flotte. De förlorar men är ändå stolta över sin flotte som de har 

gett namnet MEBEL. Flickorna tror först att det är dem som har stulit alla deras 

saker men pojkarna förklarar att de slagit ihop de första bokstäverna i flickornas 

namn, Meja, Bea och Elvira, och fått fram namnet Mebel. På kvällen är det disco och 

Elvira blir då tillsammans med Melker, Meja med Kevin och Bea med Isak. 

      Sista natten vaknar Elvira och Meja av att Bea skriker. Hon ser nämligen spöket 

sitta på Elviras säng. Men Meja ser bara Elvira och Elvira kan inte röra sig, hon 

försöker skrika men kan inte, hon är som förlamad. Helt plötsligt ser Meja att Elvira 

håller Beas penna i handen och när hon pratar med Elvira är det som att greppet om 

henne släpper och hon kan röra sig igen. Hon ser pennan i sin hand och texten hon 

har skrivit men kan inte minnas att hon skrivit det. Det är samma handstil som i det 

första brevet som de fick den där mystiska natten. I brevet som ligger i Elviras knä 

står det var de försvunna sakerna finns och är undertecknat av Mebel. De hittar 

sakerna i en vedbod och både Meja och Bea är helt säkra på att det är Elvira som har 

varit tjuven hela tiden. Men när de ska ta en sista bild tillsammans ser inte Elvira ut 

som Elvira längre, hon ser ut som någon annan, som Mebel. Då förstår de att det hela 

tiden har varit Mebel som har gjort allt och använt sig av Elvira för att göra det. 

(Angerborn, 2011). 

5.1.2. Genre 

Rum 213 är en rysare som till stor del även handlar om kärlek och relationer. Boken 

är en jagberättelse skriven ur Elviras, huvudpersonens, perspektiv. Ett exempel som 

styrker detta kan vi läsa redan i den inledande texten ”Vi träffas fortfarande ibland, 

Bea, Meja och jag.” (Angerborn, 2011:4). 
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5.1.3. Karaktärsanalys 

Elvira 

Elvira är huvudpersonen i denna bok. Hennes egenskaper passar in under vad som 

Nikolajeva (2017) beskriver som typiskt kvinnliga egenskaper. Hon beskrivs genom 

sina handlingar och tankar som intuitiv, bland annat när hon får en konstig 

magkänsla när hon först anländer till kollot (Angerborn, 2011:9). Det beskrivs även 

igen senare i boken när hon i kapitel 18 vaknar ”med en känsla av att det var något 

som inte riktigt stämde…” (Angerborn, 2011:64). Redan i kapitel 4, och under flera 

gånger i boken, får vi också veta att Elvira har lätt för att gråta (Angerborn, 2011:17) 

vilket beskrivs av Nikolajeva (2017) som en typisk kvinnlig egenskap. Elviras 

beteende i boken visar även på att hon är skötsam och får lätt dåligt samvete om hon 

gör något hon inte borde. Detta yttrar sig bland annat i början av boken när Elviras 

mamma kommer på henne med att ha sin mormors ring på sig (Angerborn, 2011:8) 

samt när Elvira, Meja och Bea smiter från kollot för att spana in det röda huset 

utanför kollots område (Angerborn, 2011:74). Att flickor är skötsamma och ofta får 

dåligt samvete om de gör något fel eller något som de inte borde är något som Andræ 

(2001) nämner i sin bok Rött eller grönt?.  

      Ett av de vanligaste karaktärsdragen som beskrivs som typiskt kvinnligt är att vara 

omtänksam (Nikolajeva, 2017; Svaleryd, 2002; Andræ, 2001). Detta visar Elvira upp 

vid ett flertal tillfällen när hon bland annat visar medkänsla och oro för Bea, bland 

annat så tänker hon ”Själv var jag mest rädd för att Bea kände sig utanför. Hon hade 

verkat lite ledsen i morse, när Meja och jag berättade om spökrundan.” (Angerborn, 

2011:50).  

Meja 

Meja är Elviras kompis som hon träffar på kollot. Det enda man får veta om hennes 

utseende är att hon har ljust hår och att hon är kortare än Elvira (Angerborn, 

2011:11). Genom texten kan man utläsa att Meja är populär bland pojkar då det i 

boken nämns att ”Meja och Bea hade haft killar förut. Meja hade haft flera stycken, 

Bea en.” (Angerborn, 2011:15). Något som skiljer Meja från Bea och Elvira och visar 

på att hon bryter mönstret för vad som är typiskt kvinnliga egenskaper enligt 

Nikolajeva (2017) är att hon inte är passiv i utmanande situationer. Ett exempel på 

detta är när de träffar Hjördis, en gammal dam som de inte känner. Både Bea och 

Elvira är relativt passiva i mötet med henne medan Mejas nyfikenhet och 
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äventyrslystnad tar över och hon väljer att följa sina impulser och följa med Hjördis 

in i huset (Angerborn, 2011:73). Meja är den karaktären som bryter de kvinnliga 

karaktärsdragen mest och visar på ett betydligt mer aggressivt beteende till skillnad 

från Elvira som är mycket mer passiv. Detta märks bland annat när de hamnar i 

konflikt med varandra när Meja tror att Elvira är den som har stulit allas saker 

(Angerborn, 2011:96). 

Bea 

Bea är en relativt passiv karaktär som inte tar lika my cket plats som Meja. Genom 

hennes handlingar så förstår man att hon är väldigt passiv och tillbakadragen. Denna 

passiva sida kommer framför allt fram när Bea får veta att pojken hon gillar är kär i 

en annan flicka (Angerborn, 2011:57).  

      Man får veta att även Bea har lätt för att gråta, bland annat när hennes 

favoritpenna försvinner (Angerborn, 2011:52). Detta betraktas som ett typiskt 

kvinnligt karaktärsdrag (Nikolajeva, 2017).  

Pojkarna 

I boken finns det tre pojkar som är centrala i berättelsen, Melker, Kevin och Isak. 

Pojkarna visar intresse för flickorna, Melker för Elvira, Kevin för Meja och Isak för 

Bea. Om man jämför med det som Nikolajeva (2017) beskriver som typiskt manliga 

karaktärsdrag bryter dessa ar mot normen då de ej kan ses som känslokalla. Detta 

märks bland annat när de döper sin flotte efter flickornas initialer eftersom att de är 

kära i dem (Angerborn, 2011:87).  

      Vad det gäller pojkarnas utseende får man inte veta mycket mer än att Kevin har 

lockigt hår och Melker har fina ögon enligt Elvira (Angerborn, 2011:15).  

Den av pojkarna som utmärker sig mest är Kevin och han är också den som uppvisar 

flest manliga karaktärsdrag. Melker och Isak är mer tillbakadragna och försiktiga 

medan Kevin är väldigt aktiv, pratar mycket, tar stort utrymme och är aggressiv  vilket 

flera författare nämner som typiskt manliga karaktärsdrag (Andræ, 2001; Turner-

Bowker, 1996; Nikolajeva, 2017; Svaleryd, 2002). Kevin visar sitt aggressiva beteende 

bland annat när de röstade om vilken film de skulle se och det blev en kärleksfilm 

(”till tjejernas förtjusning”) och inte en actionfilm som han ville se (Angerborn, 

2011:57). Under hela bokens gång får vi även ta del av Kevins busiga sida då han 

ständigt busar och retas med flickorna (Angerborn, 2011). Svaleryd (2002) beskriver 

just denna busiga sida hos pojkar som ett typiskt manligt karaktärsdrag.  
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Sammanfattning av boken 

Överlag så beskrivs inte utseendet på karaktärerna mer än hårfärgen (Angerborn, 

2011:11). I slutet av boken får man en liten beskrivning av hur de sminkar sig till 

discot (Angerborn, 2011:93) vilket gör att flickorna ändå faller in under ”kravet” att 

flickor ska vara söta vilket flera av författarna nämner som ett typiskt kvinnligt 

karaktärsdrag (Svaleryd, 2002; Turner-Bowker, 1996; Andræ, 2001; Nikolajeva, 

2017).  

      Flickorna i boken beskrivs överlag som rädda och lättskrämda vilket är typiskt 

kvinnliga karaktärsdrag enligt Turner-Bowker (1996). Att det är ”typiskt tjejer” att 

vara rädda är även något som Angerborn (2011) förmedlar då hon i boken har skrivit:  

”– shit, vad ni kommer att bli rädda! sa Kevin.  

– Vadå v i? sa Meja. Ni då? 

– Jamen, ni är ju tjejer, sa Kevin. 

– Och? sa Meja. 

Kevin flinade.  

– Ja, och tjejer är fegare än ar, sa han. Det vet ju alla!”  (Angerborn, 2011:44). 

      Det finns många exempel på flickornas lättskrämdhet genom boken, bland annat 

när de vakar hela natten för att få reda på vem som spökar i deras rum och dörren 

plötsligt öppnas utan att någon är där (Angerborn, 2011:63). Viktigt att påpeka är att 

Meja i vissa situationer framstår som mer modig än de andra två. Det som flickorna 

har gemensamt är att de alla är väldigt känslosamma och relationen med pojkarna tar 

upp mycket av deras tid. Även om pojkarna ger gensvar och visar intresse tillbaka 

mot flickorna så är det ändå flickorna som för relationen framåt.  
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5.2. Harry Potter och hemligheternas kammare 

Harry Potter och hemligheternas kammare, eller Harry Potter and the chamber of 

secrets som originaltiteln är, publicerades för första gången år 1998. Den 

publicerades då på originalspråket som är engelska och det dröjde till år 2000 innan 

den översattes till svenska. Boken som är skriven av J.K. Rowling har en manlig 

huvudkaraktär vid namn Harry Potter som är 12 år gammal.  

5.2.1. Bokens handling 

Harry Potter och hemligheternas kammare är andra boken i serien om Harry Potter. 

I denna bok börjar Harry och hans vänner Hermione och Ron sitt andra år på 

Hogwarts skola för häxkonster och trolldom.  

      Harry och Ron är på väg till tåget som går mot Hogwarts men en husalf vid namn 

Dobby vill inte att de ska åka och stänger portalen till perrong 9¾. De tvingas ta 

Rons pappas flygande bil till skolan med risk för att bli upptäckta av mugglare (icke 

magiker). De lyckas med nöd och näppe ta sig dit i ett stycke. När de väl kommer dit 

möter de sin nye lärare i ”försvar mot svartkonster”, Gyllenroy Lockman. Han är en 

känd äventyrare som har gjort hjältedåd och räddat många människor, i alla fall 

enligt hans egen självbiografi.  

      Väl på Hogwarts slutar inte konstigheterna, Harry börjar höra röster i 

korridorerna. En sen kväll efter att Harry varit tvungen att skriva idolkort med 

Gyllenroy Lockman möter han upp sina vänner. Helt plötsligt upptäcker de att Mrs. 

Norris, en katt som tillhör skolans vaktmästare, har blivit förstenad. Hon hänger i sin 

svans och på väggen står det: ”HEMLIGHETERNAS KAMMARE HAR ÖPPNATS. 

ARVTAGARENS FIENDER, TAG ER I AKT.” (Rowling, 2000:178). Alla på skolan hör 

talas om texten och rykten sprids om ett monster som sägs finnas i kammaren. Harry 

och hans vänner börjar misstänka att det kan vara Harrys fiende Draco Malfoy som 

har öppnat hemligheternas kammare. Men samtidigt så tror andra elever på skolan 

att det är Harry som är den som har öppnat kammaren när de får veta att han kan 

prata ormspråk precis som Slytherins grundare, Salazar Slytherin, kunde. Det sägs 

nämligen att det var Salazar som byggde kammaren.  

      För att ta reda på om det är Draco som är arvtagaren är Hermione tvungen att 

göra en avancerad trolldryck, ett ”polyjuice-elexir”. Men det går snett när hon själv 

ska dricka det och hon hamnade på skolans sjukhus. Harry och Ron besöker 

Hermione varje dag men en dag, när de är på väg därifrån hittar de en dagbok. De tar 



19 
 

hand om dagboken som det står ”Tom G. M. Dolder” på. Tom Dolder är en person 

som gick på skolan för 50 år sedan så om det är hans dagbok de håller i så innebär det 

att den borde vara 50 år gammal. De börjar misstänka att Dolder kanske vet något 

om hemligheternas kammare för Harry och Ron vet att kammaren senast öppnades 

för 50 år sedan. Nyfikna som de är öppnar de den för att läsa men det står inget i den.  

    För en tid lugnar det ner sig med överfallen på skolan och Gyllenroy Lockman är 

helt övertygad om att det är hans förtjänst men Harry är inte lika övertygad. Därför 

bestämmer sig Harry för att undersöka dagboken lite närmare men hittar inte det 

minsta tecken på att det någonsin funnits något skrivet i boken. Till slut bestämmer 

han sig för att själv skriva något och skriver: ”Jag heter Harry Potter” (Rowling, 

2000:304). Helt plötsligt suddas det han skrivit ut och ersätts av en annan text, ”Hej, 

Harry Potter. Jag heter Tom Dolder. Hur fick du tag i min dagbok?” (Rowling, 

2000:304). Harry fortsätter spänt konversationen med dagboken och får reda på att 

den som man tror är den som öppnat hemligheternas kammare för 50 år sedan är 

Hagrid, skolans skogsvaktare och Harrys vän. Harry vägrar att tro det och berättade 

för sina vänner vad han fått veta från dagboken. De bestämmer sig för att fråga 

Hagrid men innan de fått chansen tvingas Hagrid lämna skolan på grund av det som 

hänt.  

      Kort därefter förstenas även Hermione och Harry och Ron lämnas ensamma i sitt 

sökande. Men i Hermiones förstenade hand hittar de en liten lapp med text utriven 

från en bok. Texten handlar om det hemska monstret som kallas för ”Basilisk”, en 

jättelik orm som kan döda med sina blickar. Med ens blir allt glasklart, det är ju den 

som måste finnas i hemligheternas kammare. Harry och Ron bestämmer sig för att 

prata med sin lärare och berätta vad de vet. Men innan de hinner komma så långt 

ekar det över hela skolan att alla elever ska återvända till sina elevhem. Men innan de 

hinner ta sig till sitt elevhem hör de några lärare prata. Någon har tillfångatagits och 

hålls fången i hemligheternas kammare, nämligen Ginny, Rons lillasyster. Lärarna 

pratar med varandra och det framkommer att Gyllenroy Lockman minsann har sagt 

sig veta hur man tar sig in i hemligheternas kammare. Eftersom att han är en känd 

äventyrare och hjälte blir det hans uppdrag att ta sig ner dit och rädda Ginny. Men 

när Gyllenroy Lockman går för att göra sig i ordning försöker han istället fly från 

skolan men han stoppas av Harry och Ron. Harry har nämligen listat ut hur man tar 

sig in i hemligheternas kammare och tvingar med sig Lockman dit. Harry öppnar 

porten och Ron knuffar ner Gyllenroy Lockman och de hoppar sedan efter. När de 
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kommer ner försöker Lockman stjäla Rons trollstav men misslyckas och får istället 

hela tunneln att rasa. Ron och Lockman hamnar på ena sida och Harry på andra 

vilket innebär att Harry får fortsätta själv. Väl inne i hemligheternas kammare hittar 

han Ginny men även Tom Dolder. Det är alltså Tom Dolder som har öppnar 

hemligheternas kammare med hjälp av dagboken. Ginny hade nämligen dagboken 

innan Harry och Dolder styrde Ginny genom den. Nu avslöjar Dolder att han är 

Voldemort och förklarar att han suger själen ur Ginny för att själv kunna leva. Innan 

Harry hinner agera kommer basilisken men Harry får hjälp av Dumbledores fågel, 

Fawks, som ger Harry sorteringshatten med ett svärd i. Harry tar svärdet och lyckas 

döda basilisken men Voldemort har nu nästan sugit ut hela Ginnys själ och hon ligger 

livlös på golvet. Bredvid henne ligger Dolders (Voldemorts) dagbok, Harry 

bestämmer sig då för att förstöra den i ett sista försök att bli av med Voldemort. Han 

sticker en av basiliskens tänder genom boken och Voldemort tappar all sin kraft som 

han tagit från Ginny och upplöses i tomma intet. Utan dagboken kunde han inte leva 

(Rowling, 2000). 

5.2.2. Genre 

Harry Potter och hemligheternas kammare tillhör fantasy- och äventyrsgenren. 

Detta bekräftas då man i denna bok får möta många fiktiva djur, träd som kan röra 

sig, samtidigt som de ger sig ut på äventyr för att lösa mysteriet med hemligheternas 

kammare. 

5.2.3. Karaktärsanalys 

Harry Potter 

Harry Potter är, som man säkert förstår, huvudkaraktären i boken. Harrys beteende 

förändras efter situation och omgivning. Hemma hos familjen Dursley är han mer 

passiv för att inte råka hamna i trubbel genom att ständigt vara dem till lags 

(Rowling, 2000:21). Denna passiva sida är, som vi nämnde ovan, ett typiskt kvinnligt 

karaktärsdrag enligt Nikolajeva (2017) vilket gör Harry till en något normbrytande 

karaktär. Dock så märks inte den passiva sidan av i samma utsträckning när han är 

på Hogwarts. Utöver detta så påvisar Harry många typiskt manliga karaktärsdrag, 

bland annat äventyrslystnad. Den kommer bland annat fram när han försöker ta reda 

på om Draco Malfoy är Slytherins arvtagare genom att förtrolla sig till Malfoys 

kompis (Rowling, 2000:273–287). Vid detta tillfälle, när de frågar ut Malfoy kring 

hemligheternas kammare, påvisar Harry även sitt karaktärsdrag av självkontroll när 
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Draco pratar illa om Dumbledore vilket gör Harry upprörd (Rowling, 2000:283). 

      Under bokens gång möter vi även Harrys aktiva sida då han spelar sporten 

Quidditch (Rowling, 2000). Vid dessa Quidditch-matcher kommer även hans 

tävlingsinstinkt fram, i synnerhet i matchen mot elevhemmet Slytherin (Rowling, 

2000:213).  

      Ett av Harrys tydligaste karaktärsdrag är att han är modig, detta påvisar han flera 

gånger under bokens gång men framför allt när han lyckas ta sig till hemligheternas 

kammare och ensam får slåss mot monstret som finns där (Rowling, 2000:399). 

Dessa karaktärsdrag, aktiv, tävlingsinriktning och modig beskriver flera av 

författarna som typiskt manliga karaktärsdrag (Andræ, 2001; Nikolajeva, 2017; 

Svaleryd, 2002; Turner-Bowker, 1996). När han är nere i hemligheternas kammare 

får man även ta del av hans omtänksamma sida då han gör allt för att rädda Rons 

syster, Ginny (Rowling, 2000:389). Dock så kan detta också ses som Harrys 

beskyddande sida vilket är ett mer manligt karaktärsdrag enligt Nikolajeva (2017). 

Men den omtänksamma sidan återfinns vid fler tillfällen bland annat när han hjälper 

Dobby, husalfen, att bli fri från sin mästare, familjen Malfoy (Rowling, 2000:424). Av 

de, enligt Nikolajeva (2017), typiskt kvinnliga karaktärsdragen så är det 

omtänksamma draget det som är mest påtagligt hos Harry.  

Hermione Granger 

Hermione är en av Harrys bästa vänner och en av de som boken handlar mest om. 

Hon är självständig och stark vilket beskrivs som typiskt manliga karaktärsdrag 

(Nikolajeva, 2017). Trots att Hermione först framstår som en normbrytande karaktär 

påvisar hon även många typiskt kvinnliga karaktärsdrag som klokhet, tålmodighet, 

begåvning (Andræ, 2001) och lydighet (Nikolajeva, 2017). Genom hela boken 

framkommer Hermiones klokhet och begåvning då hon vet svaret på de flesta 

frågorna och är påläst nog att kunna koka en av de svåraste trolldryckerna, polyjuice-

elixiret (Rowling, 2000:269). När det kommer till Hermiones lydighet kan man läsa 

att hon flera gånger bryter mot skolans regler, bland annat när hon stjäl ingredienser 

till polyjuice-elixiret (Rowling, 2000), vilket kan tolkas som att hon inte bryr sig om 

regler. Men det är med stor eftertanke som hon väljer att bryta mot reglerna och 

hennes inre kamp pågår ständigt om huruvida hon ska bryta mot reglerna eller inte. 

Hon är tydlig med att hon egentligen inte vill bryta mot reglerna och att hon tycker 

att det är fel. Detta kan ses som att hon trots allt är en lydig karaktär.  
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Ron Weasley  

Ron är också en av Harrys bästa vänner och även han är en av de karaktärerna som 

man ofta möter i boken. När man först möter Ron i denna bok så har han gett sig ut 

på en resa med hans bröder för att hämta Harry från sin moster och morbror. 

Problemet är bara att han, utan eftertanke, har snott sin pappas flygande bil vilket 

han absolut inte får göra (Rowling, 2000:39). Redan här får vi erfara att Ron inte är 

en lydig person vilket gör att hans karaktärsdrag här stämmer överens med 

Nikolajevas (2017) tabell över manliga karaktärsdrag.  

      Men Rons karaktär präglas av, vad som anses vara, kvinnliga karaktärsdrag. 

Några exempel på detta är när han och Harry möter en jättespindel ute i den 

förbjudna skogen och Ron blir livrädd medan Harry håller sig relativt lugn (Rowling, 

2000:350). Ron är även hjälpsam då han under hela bokens gång hjälper Harry med 

alla hans olika upptåg han hittar på för att så småningom ta reda på vem som är 

Slytherins arvtagare (Rowling, 2000). Rons hjälpsamhet får man se redan från 

bokens början då han hjälper Harry att fly från familjen Dursley (Rowling, 2000:39).  

Att vara rädd är något som Turner-Bowker (1996) beskriver som ett typiskt kvinnligt 

karaktärsdrag. Likaså beskrivs hjälpsamhet som ett typiskt kvinnligt karaktärsdrag av 

Svaleryd (2002). Detta gör även Ron till en normbrytande karaktär.  

Voldemort/Tom Riddle 

Voldemort eller Tom Riddle som han också blir känd som i denna bok är Harrys 

värsta fiende. I denna bok tar han kontakt med Harry via en dagbok för att försöka 

vinna Harrys förtroende för att döda honom. Voldemort är väldigt manipulerande i 

denna bok och visar ingen empati för dem han måste förgöra för att nå framgång. 

Detta visar sig tydligt när han manipulerar Ginny för att ta över hennes själ (Rowling, 

2000:389). Voldemort är den karaktär i boken som inte visar på några kvinnliga 

karaktärsdrag överhuvudtaget. Manliga karaktärsdrag som Voldemort uppvisar är 

våldsam, känslokall, aggressiv, rovgirig och stolt (Nikolajeva, 2017; Turner-Bowker, 

1996). Voldemort påvisar även en stark självkontroll då han under hela tiden han 

kommunicerar med Harry Potter via dagboken lyckas hålla sina känslor i schack för 

att manipulera Harry och få hans förtroende (Rowling, 2000). Det kan i ett ögonblick 

framstå som att han är omtänksam och orolig för Harry när de pratar v ia dagboken. 

Men när han avslöjar att han är Voldemort och förklarar sin ondskefulla plan förstår 

man att detta endast var hans sätt att lura Harry (Rowling, 2000:390). 

      Men det är inte bara Harry han har lurat och manipulerat. Han har även 
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manipulerat Ginny för att få henne att göra som han vill (Rowling, 2000:389). 

Voldemort har även en väldigt stark stolthet som tydligt märks när han berättar att 

han ”har självaste Salazar Slytherins blod rinnande i ådrorna…” (Rowling, 

2000:394).  

Draco Malfoy 

Lika som Voldemort är Draco Malfoy en av Harrys värsta fiender. Draco gör allt i sin 

makt för att på alla sätt vara bättre än Harry, vare sig det är i Quidditch eller försvar 

mot svartkonster. Detta visar tydligt på att Draco är tävlingsinriktad men även 

aggressiv då han hotar både Harry och Hermione när de bråkar om Quidditch. 

(Rowling, 2000:146). Dessa är Dracos starkaste karaktärsdrag.  

      Men Draco besitter även typiskt kvinnliga karaktärsdrag, bland annat ”lydig” som 

Nikolajeva (2017) nämner. Detta drag är inte särskilt dominant i Dracos karaktär 

men blir väldigt tydligt i samband med att hans far Lucius är närvarande. Draco hyser 

mycket respekt för sin far och lyder honom utan tvekan när han säger åt honom att 

”rör ingenting, Draco” (Rowling, 2000:70).  

Gyllenroy Lockman  

Gyllenroy Lockman är skolans nya lärare i försvar mot svartkonst. Det första man 

märker är att han har ett väldigt bekräftelsebehov vilket märks när han i mötet med 

Harry ständigt fiskar efter komplimanger, detta resulterar även i ett tävlande då han 

ständigt vill visa att han minsann är bättre och mer känd än Harry (Rowling, 

2000:119–121). Dessa egenskaper är då typiska för män enligt både Andræ (2001) 

och Svaleryd (2002). Genom hela boken framställer sig Gyllenroy som en äventyrare 

och modig som få men när det väl kommer till kritan och han ska ge sig ner i 

hemligheternas kammare för att rädda Ginny så kommer hans fega sida fram och han 

väljer att försöka fly från skolan (Rowling, 2000:369–373). Detta motsäger hela den 

bild Gyllenroy har byggt upp och motsäger även den manliga normen kring att män 

ska vara modiga (Turner-Bowker, 1996).  

Sammanfattning av boken 

I Harry Potter och hemligheternas kammare möter vi många karaktärer som bryter 

mot normen kring vad som anses vara kvinnligt och manligt. Samtidigt som 

Voldemort är väldigt stereotypisk i sina drag då han inte är kapabel att visa känslor 

eller omsorg om andra vilket är ett typiskt kvinnligt karaktärsdrag (Nikolajeva, 2017). 

De andra karaktärerna pendlar mellan både de kvinnliga och manliga 



24 
 

karaktärsdragen. Ron kan gå från att ena stunden vara retsam och aggressiv när han 

försöker förhäxa Draco (Rowling, 2000:146) till att visa stor oro och omsorg om 

Hermione när hon har blivit utsatt för basilisken (Rowling, 2000:324). Harry går 

från tyst och passiv i början av boken när han bor hos sin moster och morbror, 

Petunia och Vernon (Rowling, 2000:21), till att själv ta sig an basilisken i 

hemligheternas kammare (Rowling, 2000:401). Liksom Harry och Ron besitter även 

Hermione både kvinnliga och manliga karaktärsdrag. Hon är väldigt självständig och 

lyckas själv lista ut vad som gömmer sig i hemligheternas kammare (Rowling, 

2000:364–365) samtidigt som hon är klok och visar stor omsorg om sina vänner 

(Rowling, 2000). Det som gör att denna bok ändå följer normen något är att 

huvudrollen är en man som ska ut på äventyr, medan Hermione som är en av de mest 

framstående kvinnliga karaktärerna i boken ändå har en biroll och inte en huvudroll 

(Nasiell, 2007). Det finns självklart fler starka kvinnliga karaktärer i boken som 

professor McGonagall och Molly Weasley, Rons mamma. Dock så är dessa karaktärer 

perifera karaktärer och har relativt liten betydelse för bokens handling (Nikolajeva, 

2017) även om de är fascinerande karaktärer med speciella personligheter.   
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5.3. Dagbok för alla mina fans: Gregs bravader 

Dagbok för alla mina fans – Gregs bravader är skriven av författaren Jeff Kinney 

och har en manlig huvudkaraktär som heter Greg. Den publicerades år 2007 med 

originaltiteln Diary of a wimpy kid och då på originalspråket engelska. År 2008 

översattes boken till svenska och fick namnet Dagbok för alla mina fans.   

5.3.1. Bokens handling 

Gregs bravader är den första boken av de 12 böcker som ingår i bokserien, Dagbok 

för alla mina fans.  

      Greg, huvudpersonen, har drömmen om att bli rik och berömd. I sin dagbok som 

han fick av sin mamma berättar Greg om livet i skolan och på fritiden. Greg är noga 

med att nämna att det inte är någon dagbok han skriver i utan en loggbok. Innan 

Greg blir rik och berömd måste han ta sig an utmaningen att först och främst ta sig 

igenom ett nytt skolår på Middle school. Det nya skolåret startar inte bra då Greg 

upptäcker att han måste dela korridor med de som är både större och starkare än han 

själv. Eftersom att Greg inte ses som en stor och stark kille så måste han hitta på 

andra kluriga sätt för att bli en av skolans populäraste. När Gregs kompis Rowley blir 

allt mer populär så får Greg panik och gör allt som står i hans makt för att bli mer 

populär än Rowley. Han försöker bli skolpolis, han börjar träna, och han försöker bli 

serietecknare på skolans tidning. Allt det här blir inte riktigt som Greg har tänkt sig 

och när hans mamma tvingar honom till att delta i skolpjäsen så vill Greg stoppa ner 

huvudet i sanden. En av alla Gregs handlingar, för att vinna popularitet, får 

konsekvenser som i slutändan kanske inte är värda det. Han sätter sin vänskap med 

Rowley på prov då han lägger skulden på Rowley för något han själv gjort. Greg har 

retats med dagisbarn och det är någon som har sett Greg och trott att det var Rowley. 

Det dröjer länge innan Greg erkänner att det är han som har retats med dagisbarnen 

men det dröjer ännu längre tid för Rowley att förlåta Greg. Efter många försök från 

Greg så förlåter äntligen Rowley honom och deras vänskap är återigen på banan. 

Greg har tagit lärdom av sina misstag och stöttar nu Rowley genom att alltid vara vid 

hans sida (Kinney, 2008). 

 



26 
 

5.3.2. Genre 

Gregs bravader är en grafisk roman med många inslag av humor. Boken är i 

dagboksformat där huvudpersonen själv, Greg, är berättaren. Texten samspelar med 

bokens bilder och via bilderna får läsaren ny information som för handlingen framåt. 

5.3.3. Karaktärsanalys 

Greg Heffley  

Greg Heffley, huvudperson, framstår som den typiska pojken. Han är känslokall och 

hård vilket framkommer tydligt i vänskapsrelationen mellan Greg och hans vän 

Rowley. En gång lurade Greg Rowley genom att säga: ”visste du att om din hand är 

större än ansiktet är det ett tecken på ’låg intelligens’?” (Kinney, 2008:26). Rowley 

lägger genast sin hand mot sitt ansikte och Greg slår ett hårt slag med sin hand rakt 

över Rowleys ansikte.  

      Greg har svårt för att visa tacksamhet och att glädjas åt vänners lycka vilket 

Nikolajeva (2017) beskriver som typiskt manliga karaktärsdrag. Istället för att glädjas 

åt vänners lycka och framgång så ser Greg allt som en tävling (Kinney, 2008:13) 

Tävlandet är ett typiskt karaktärsdrag för pojkar (Svaleryd, 2002). Ett annat typiskt 

drag för pojkar är att de är aktiva och den egenskapen stämmer överens med Greg då 

han alltid har något i görningen, både på gott och ont.  

      Greg är också rationell då han smider planer och tänker väl igenom sina 

handlingar innan han genomför dem (Kinney, 2008:52). Det finns alltid en 

bakomliggande tanke med allt som Greg gör. När Gregs vän Rowley bryter handen 

och på det sättet får uppmärksamhet hos tjejerna i skolan så tänker Greg ut en väl 

detaljerad plan på hur han ska vinna popularitet av tjejerna, ”jag insåg att Rowleys 

skada är ett rätt bra trick, så jag bestämde mig för att det var dags för mig att fixa en 

egen skada” (Kinney, 2008:149). Nikolajeva (2017) beskriver rationell som ett typiskt 

manligt karaktärsdrag.  

       I slutet av boken blir Greg mer sympatisk och emotionell vilket stämmer överens 

med Nikolajevas (2017) syn på vad som är typiskt kvinnliga karaktärsdrag. Detta 

visar sig bland annat när Rowley blir anklagad av de äldre eleverna för att ha rört en 

ostbit som alla på skolan är rädda för. När ostbiten har försvunnit kliver Greg fram 

och visar den sympatiska sidan av sig själv, ”om det nånsin blev känt hur Osten 

försvann, skulle det vara klippt för Rowley. Han skulle vara tvungen att flytta till en 

annan stat eller kanske till och med till ett annat land” (Kinney, 2008:220). 
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Susan Heffley 

Susan Heffley är Gregs mamma och hon är en karaktär som beskrivs som omsorgsfull 

(Kinney, 2008:125). Vilket vi tidigare nämnde som en typiskt kvinnlig egenskap 

enligt Nikolajeva (2017), Svaleryd (2002), Turner-Bowker (1996) och Andræ (2001). 

Hon vill att alla i familjen ska ha det bra och att alla ska vara glada. När hon 

misstänker och ser att någon i familjen mår dåligt är det viktigt för henne att 

omgående, reda ut problemet.  När familjen sitter vid middagsbordet så ser Susan att 

det är något som bekymrar Greg och efter middagen kommer hon upp på rummet för 

att prata med Greg, ”när vi åt middag i kväll, kunde mamma se att det var nåt som 

bekymrade mig. Efteråt kom hon upp till mitt rum för att prata” (Kinney, 2008:188). 

Den omsorgsfulla sidan av mamman visar sig tydligt då hon vill att lillebror Manny 

ska följa med på bus eller godis och säger till Greg: ”jag vill att ni tar Manny med er” 

(Kinney, 2008:71). När Susan väl blir arg så blir hon passiv och eftertänksam och ”om 

man ställer till det och mamma kommer på en, då tar hon först några dagar på sig att 

fundera ut vilket straff man ska få” (Kinney, 2008:45).  Som vi nämnde tidigare så är 

passiv också ett typiskt kvinnligt karaktärsdrag enligt Nikolajeva (2017). När någon 

av familjemedlemmarna gör något bra så är Susan noga med att dela ut belöningar 

för att uppskatta de positiva handlingarna. En av Gregs positiva handlingar var när 

han bad sin vän om förlåtelse, detta uppskattades av Susan genom att ”mamma tog 

med mig ut och bjöd på glass som belöning” (Kinney, 2008:191). 

Frank Heffley 

Frank Heffley är Gregs pappa och han är en aktiv och fysik person vilket han försöker 

överföra på Greg när han ”tjatar hela tiden på mig om att jag måste gå ut och göra nåt 

’aktivt’.” (Kinney, 2008:30). Att vara sportig och sportintresserad beskrivs som en 

typiskt manlig egenskap av Svaleryd (2002). Ett manligt karaktärsdrag som 

framkommer tydligt i boken är aggressiviteten (Nikolajeva, 2017). Ett exempel på när 

Frank påvisar ett aggressivt beteende är när han är besviken på sina barn. Detta 

skedde bland annat när Frank blev ursinnig och aggressiv över att Greg, när han var 7 

år, önskade sig ett dockhus. Frank ville att Greg skulle ”skriva en ny önskelista och att 

välja såna saker som ’passade’ pojkar.” (Kinney, 2008:123).  Frank visar återigen de 

typiskt manliga egenskaperna då han blir arg när Greg får en barbiedocka av sin 

morbror. Frank ville att Greg skulle ”kasta bort den eller ge den till nån slags 

insamling” (Kinney, 2008:124). 

      Aggressiviteten är något som kännetecknar Frank. När han blir arg, och har något 
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i sina händer, kastar han iväg det. Det spelar ingen roll om det är en tidning eller en 

tegelsten (Kinney, 2008:45). Frank blir också väldigt arg även fast han inte vet 

orsaken till handlingar som utgörs av familjens medlemmar. Ett exempel på det är 

när Greg blir lurad av sin bror och Frank kom och ”skällde på mig för att jag åt 

Cheerios klockan tre på natten” (Kinney, 2008:18). 

Rodrick Heffley 

Rodrick Heffley är Gregs storebror och hans egenskaper stämmer överens med 

Svaleryds (2002) och Nikolajevas (2017) syn på typiskt manliga karaktärsdrag, då 

han är våldsam, elak, busig, tävlande och aktiv. Rodrick är elak mot Greg och utför 

alla sina dåliga och busiga skämt på honom. Ett av alla skämt är när Rodrick väcker 

Greg mitt i natten och lurar honom att han har ”sovit mig igenom hela sommaren, 

men att jag som tur var hade vaknat precis lagom till första skoldan” (Kinney, 

2008:17). Rodrick gör också allt för att irritera Greg. Detta får man veta när Rodrick 

ger Greg en serietidning i julklapp, och Greg menar att ”Rodrick vet hur mycket jag 

hatar den” (Kinney, 2008:128). Andræ (2001) beskriver bekräftelsebehovet som ett 

typiskt karaktärsdrag för män/pojkar och detta drag är väldigt tydligt hos Rodrick då 

han ständigt jagar bekräftelse och uppskattning av sin mamma och pappa (Kinney, 

2008:21). 

Rowley Jeffersson 

Rowley Jeffersson, Gregs bästa kompis, framstår som en karaktär med mer kvinnliga 

karaktärsdrag. Typiskt kvinnliga egenskaper är emotionell och lydig (Nikolajeva, 

2017) vilket symboliserar Rowley. Detta får man veta genom att Rowley ständigt 

lyssnar på Greg och oftast gör som Greg säger, även fast det kan vara smärtsamt för 

honom (Kinney, 2008:26). Greg kommer på en ny lek där en av de ska sitta på en 

trehjuling och sen rulla nedför en brant backe och den andre ska stå och kasta bollar 

på den som cyklar. Här vill Greg att Rowley ska vara ”den första som åkte nerför 

backen, och jag var kastare” (Kinney, 2008:142). Rowley gör, som alltid, som Greg 

säger och sätter sig på cykeln. Att Rowley är emotionell tydliggörs starkt i boken då 

Rowley har lätt till tårar och blir väldigt stött då han blir tillsagd. En gång när Greg 

och Rowley skulle busa så blev de tagna på bar gärning av fröken och då ”började 

Rowley böla” (Kinney, 2008:41). Rowley är också passiv och funderar noggrant över 

sina egna tankar och handlingar. Under hela boken får läsaren se hur Rowley gör som 

han blir tillsagd av Greg, men när Rowley får skulden för något som Greg har gjort så 
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upphör vänskapen mellan dem då Rowley nekar till att hänga med Greg efter skolan 

och säger ”att han ville gå hem och sova lite” (Kinney, 2008:190). Det passiva draget 

beskrivs som ett typiskt kvinnligt karaktärsdrag enligt Nikolajeva (2017) vilket gör att 

karaktären Rowley blir normbrytande. 

Sammanfattning av boken 

I Gregs bravader följer de manliga karaktärerna normen för vad som är manligt då 

pojkarna aktiva, kräver uppmärksamhet och att de är dominerande (Svaleryd,2002). 

När Greg och hans klass har idrottslektioner i skolan så delas klassen upp i två 

grupper, en flickgrupp och en pojkgrupp. Pojkarna ska få lära sig att brottas (Kinney 

2008:82) medan flickorna har gymnastik (Kinney 2008:87). Här få man även se den 

typiska normen för att pojkar ska vara aktiva och dominerande (Svaleryd, 2002). 

Greg bestämmer sig för att han måste börja träna så han får stora muskler. Gregs 

vinnarskalle kommer även fram här då han med sina nya stora muskler ska bli bäst i 

brottning och med det kommer hans popularitet på skolan öka. Det här nämner 

Andræ (2001) i boken Rött eller grönt?, att det är typiskt för manliga karaktärer i 

böcker att vilja få så hög status som möjligt bland sina vänner. Svaleryd (2002) 

skriver också att tävlandet är den typiska manliga egenskapen. 

      Normen för hur flickor ska vara och bete sig speglas också i Gregs bravader. I 

vardagsföreställningen om hur flickor ska bete sig och hur flickor ska vara så är 

egenskaperna för flickor att de ska vara snälla, hjälpsamma och söta (Svaleryd,2002). 

Flickorna i boken är väldigt fixerade vid utseende vilket avspeglas då eleverna ska 

bygga robotar. Flickornas idé är att bygga en robot som har inbyggt läppglans samt 

att de vill bygga en robot som ger råd om hur man dejtar (Kinney 2008:154). Svaleryd 

(2002) nämner att flickor, under sin uppväxt, uppmärksammas på sitt yttre. 

Flickorna får ofta kommentarer om att det är snälla, fina i håret och att de är söta 

(Svaleryd, 2002). Vid byggandet av robotarna får vi se hur flickor och pojkar delas 

upp var för sig, då pojkarna anser att flickornas idéer är helt idiotiska.  
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5.4. Pax 2: Grimmen 

Pax – Grimmen är skriven av författarna Åsa Larsson och Ingela Korsell. Den 

publicerades år 2014 på originalspråket svenska. Boken har två huvudpersoner som 

båda är pojkar, Viggo och Alrik.  

5.4.1. Bokens handling 

Grimmen, är den andra boken av 8 som ingår i Pax-serien. Boken handlar om 

bröderna Viggo och Alrik som har haft en tuff uppväxt med sin alkoholiserade 

mamma. Mamman lämnar bröderna ensamma i tre dagar vilket ledde till 

fosterhemsplacering i staden Mariefred. Bröderna får det inte lätt i den nya staden då 

de redan första dagarna stämplas med öknamn som ”problembarn”. I skolan får 

bröderna alltid skulden för saker som de inte har gjort.  

      En best börjar plötsligt sprida skräck i staden då den börjar attackera människor 

och djur. Bröderna får fullt upp med att försöka stoppa besten, men det kan bli svårt 

då man inte riktigt vet vad det är. Kan det vara en varulv eller en hemlös förvandlad 

hund? En vacker dag dyker plötsligt en häxmästare upp för att söka råd i det magiska 

och hemliga biblioteket. Häxmästaren visar sig vara till stor hjälp i brödernas kamp 

om att förgöra besten. Mästaren berättar om ett ”gleipnerep” som ska kunna ta kål på 

besten. Bröderna börjar, med häxmästarens hjälp, genast att tillverka repet. 

Problemet är bara att de inte vet om repet fungerar och att de har ingen att testa på så 

kommer verkligen repet att fungera i praktiken? Bröderna måste alltså, på första 

försök, lyckas att slå repet runt bestens hals för att se om det fungerar. En sen kväll 

lyckas bröderna hitta besten och en våldsam kamp påbörjas. Bröderna slåss för sina 

liv och Alrik lyckas få runt ”gleipnerepet” runt bestens hals. Efter en lång tids kamp 

förvandlas nu besten till Margareta Migräns fluffhund, Otto. När alla tror att striden 

är över så öppnas ett sår i hunden Ottos huvud och han börjar återigen förvandlas till 

besten. Som en blixt från klar himmel dyker häxmästaren upp som också är 

förvandlad till något som liknar ett rovdjur. Nu börjar kampen mellan besten och 

häxmästaren. Samtidigt som häxmästaren försöker få ut Alrik och Viggo från 

området där de slåss ska han också se upp för besten. När Viggo och Alrik äntligen är 

i trygghet så tar häxmästaren i för kung och fosterland och lyckas till slut, efter en 

lång strid, att besegra den enorma besten (Larsson & Korsell, 2014). 
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5.4.2. Genre 

Pax - Grimmen är en fantasybok med en variation av skräck, spänning och humor. 

Texten är lättläst och bokens svartvita illustrationer förstärker händelserna och 

läsupplevelsen. Kapitlen i boken är korta och slutar oftast med att något nytt 

spännande händer, en så kallad cliffhanger. 

5.4.3. Karaktärsanalys 

Viggo Delling 

Viggo Delling är en tio år gammal pojke som enligt honom själv är bäst i världen på 

att balansera och att klättra. Enligt Nikolajevas (2017) tabell så kan man tydligt se att 

Viggo symboliserar både de manliga och de kvinnliga egenskaperna. Vi får följa 

Viggos manliga egenskaper i boken genom att få uppleva de våldsamma, hårda, 

känslokalla och aggressiva egenskaperna (Turner-Bowker, 1996; Nikolajeva, 2017). 

Viggo har även den manliga egenskapen att han söker bekräftelse (Andræ, 2001). 

Mycket av bekräftelsen söker han av sin bror (Larsson & Korsell, 2014:38). Viggo är 

en omtänksam pojke trots sina våldsamma och känslokalla sidor. När deras mamma 

inte dyker upp som hon lovat så ser bara Viggo att det hänt henne något medan Alrik 

menar på att hon bara struntar i dem (Larsson & Korsell, 2014:69) 

Alrik Delling 

Alrik Delling är Viggos 12-årga storebror. Även Alrik kan man identifiera med 

tabellens manliga och kvinnliga egenskaper (Nikolajeva, 2017). De kvinnliga 

egenskaperna, självuppoffrande, omtänksam och omsorgsfull, är återkommande i 

boken. I slutet av boken slåss Alrik för sitt liv med den enorma besten för att rädda 

sin lillebrors liv (Larsson & Korsell, 2014:172). Alrik lämnar aldrig sin bror ensam och 

följer alltid med honom även fast det är mot sin vilja (Larsson & Korsell, 2014:157). 

Alrik är en pojke som också håller inne med sina känslor, han vill helst inte prata om 

saker som han anser vara läskiga (Larsson & Korsell, 2014:54).  

      I boken framstår även Alrik som mycket våldsam och aggressiv då han är i 

slagsmål ett antal gånger. Som vi skrev tidigare så är detta typiskt för manliga 

karaktärer (Nikolajeva, 2017). Under en brottningsmatch mot Simon, så vräker sig 

Alrik över honom och trycker Simons ansikte ner i gruset för att skydda en hund 

(Larsson & Korsell, 2014:35). Trots aggressiviteten kan Alrik även identifieras som 

omsorgsfull då han skyddar hunden som Simon är elak mot (Andreæ, 2001). 
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Anders Nygren  

Anders Nygren är brödernas fosterpappa. Han är en händig man som kan laga och 

fixa det mesta (Larsson & Korsell, 2014:140). Han är till synes väldigt hård och sträng 

men har ett hjärta av guld och bryr sig mycket om Viggo och Alrik. Anders visar upp 

den kvinnliga egenskapen, omtänksam (Svaleryd, 2002), och skyddar bröderna i alla 

lägen och försvarar de fullt ut (Larsson & Korsell, 2014:99). Han är en salig 

blandning av de manliga och kvinnliga egenskaperna. Han är dominant, vilket 

Svaleryd (2002) identifierar som en manlig egenskap, i sin uppfostran gentemot 

bröderna och brusar lätt upp om de inte gör som de blir tillsagda (Larsson & Korsell, 

2014:114).   

Laylah Nygren 

Laylah Nygren är Viggo och Alriks fostermamma. Hon personifierar de kvinnliga 

egenskaperna i Nikolajevas (2017) tabell då hon beskrivs som vacker och har ett fint 

leende med det finaste skrattet (Larsson & Korsell, 2014:148). Andra egenskaper, 

från Nikolajevas (2017) tabell över kvinnliga egenskaper, som Laylah besitter är 

aggressionshämmad och tålmodig. Detta beskrivs då Viggo och Alrik bråkar och det 

kastar tallrikar i golvet. Laylah påvisar tålmodighet då det enda hon säger är: ”Vad i 

hela friden” (Larsson & Korsell, 2014:24). Konflikten som bröderna har handlar om 

deras mamma och Laylah visar då den kvinnliga egenskapen, aggresionshämmad, då 

hon inte ger sig in i konflikten utan bara lugnt och sansat ber Viggo att lägga ner 

osten, som han är på väg att kasta mot sin bror (Larsson & Korsell, 2014:25). Laylah 

är en person som vill att medlemmarna i familjen ska må bra. Hon är omtänksam och 

gör allt för att hennes fosterbarn ska må bra. Hon känner en enorm medkänsla för 

bröderna då deras mamma inte är engagerad i sina söners liv. När mamman kommer 

på tal vid middagsbordet så gör Laylah allt för att lätta upp stämningen (Larsson & 

Korsell, 2014:70). Som vi nämnde tidigare är detta ett mycket typiskt karaktärsdrag 

för kvinnor (Svaleryd, 2002; Nikolajeva, 2017; Andræ, 2001; Turner-Bowker, 1996). 
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Sammanfattning av boken 

Enligt Nasiells (2007) åsikter om vad som är en pojk- och en flickbok så är Grimmen 

en typisk pojkbok. Detta bekräftas också då Grimmen, i vår undersökning, valdes av 

pojkar. Grimmen är en bok som handlar om äventyr och det finns karaktärer som är 

hjältemodiga. Det stärks också av Andræ (2001) som säger att det alltid finns en 

hjälte i pojkböcker. I Grimmen är det en av bröderna, Alrik, som är hjälten då han 

kastar sig över den hemska besten för att rädda livet på sin lillebror (Larsson & 

Korsell, 2014:172). Alrik beskrivs som den typiska pojken som enligt Turner-Bowker 

(1996) har egenskapen modig.  

      Bröderna Viggo och Alrik har en fin och stark relation till varandra trots deras 

jobbiga uppväxt. Relationen som bröderna har till varandra och hur de är gentemot 

varandra kan enligt böckerna som vi har läst klassas som typiska kvinnliga 

karaktärsdrag. Brödernas sätt att vara mot varandra domineras av kvinnliga 

egenskaper som hjälpsamma, omtänksamma, väluppfostrade, rädda och snälla 

(Svaleryd,2002; Andræ, 2001). Deras relation har även sidor där de beter sig typiskt 

manligt mot varandra då de är dominanta, tävlande och söker bekräftelse av 

varandra (Svaleryd, 2002). 
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6. Diskussion 

I det här kapitlet diskuterar vi vårt val av använd metod samt vårt resultat. Vi 

beskriver de för- och nackdelar som vi stötte på och vad vi skulle kunna ha gjort 

annorlunda när det kommer till vår metod. Efter metoddiskussionen följer en 

diskussion kring resultatet av enkäten och intervjuerna. Vi diskuterar även det som 

framkom vid karaktärsanalyserna.  

6.1. Metoddiskussion 

När det kommer till vårt val av metod är vi mycket nöjda med vårt val av att använda 

enkäter. Enkäterna gav brett resultat där vi tydligt kunde se vilka böcker som var 

mest populära för att sedan genomföra intervjuer. Nackdelen som vi kan se med att 

använda enkäter, istället för att vända oss till en topplista över populära barnböcker, 

är att detta resultat endast stämmer för en liten grupp elever. Endast en av de 

favoritböcker som nådde våra topp 5 listor fanns med på topplistan mest sålda barn- 

och ungdomsböcker från 2016. Den boken som fanns med var Dagbok för alla mina 

fans: Satsa allt (Svensk bokhandel, 2016). 

      När det kommer till vårt val av att göra intervjuer har vi kommit fram till att detta 

var överflödigt på grund av vårt val av frågor. Frågorna vi ställde genererade inte 

något material som gjorde vår uppsats bättre. För att intervjuerna skulle vara 

relevanta hade vi behövt omformulera frågorna och fokuserat mer på informanternas 

uppfattning av karaktärerna i böckerna.  

      Den enda frågan som egentligen gav oss något material att jobba mer med var 

frågan om huruvida karaktärerna påverkar dem. Att ställa frågor om varför de valde 

böckerna var inte relevant i denna studie då vi endast borde fokuserat på 

karaktärsanalyser och elevers uppfattning av karaktärer. Men på grund av att vi 

gjorde intervjun innan vi helt var på det klara med hur karaktärsanalysen skulle 

genomföras visste vi inte vilka frågor som var relevanta.  

      Ett alternativ hade varit att först analysera böckerna själva och sedan intervjua 

eleverna för att få veta deras åsikter om karaktärerna. På detta sätt hade vi haft insikt 

i böckernas handling och känt till alla centrala karaktärer och vetat vilka karaktärer vi 

skulle vilja veta informanternas åsikt om. Vi inser alltså att en omformulering av vår 

forskningsfråga till att omfatta elevers uppfattning av de centrala karaktärerna i 

böckerna hade varit mer förenligt med vårt syfte. 
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6.2. Resultat- och analysdiskussion 

Sambandet som vi kan se mellan vår analys av karaktärerna och vem som valt 

böckerna är att pojkarna har en tendens att välja böcker med manliga huvudroller 

medan flickorna väljer böcker med både kvinnliga och manliga huvudroller. Att 

pojkar väljer böcker med manliga huvudkaraktärer är något som Nasiell (2007) 

beskriver.  

      Karaktärerna i böckerna som pojkarna valde hade även en tendens att vara mer 

könsstereotypiska. När de valde dessa böcker var det viktigt att boken skulle se rolig 

och spännande ut men det framgick även att de valde böcker som deras kompisar 

rekommenderat. Detta kan tolkas som att pojkarna vi intervjuade hellre läser böcker 

som andra pojkar gillar än att själva hitta nya böcker med nya teman. Detta gör att de 

fortsätter läsa böcker med manliga huvudkaraktärer som är stereotypiska. Detta 

bekräftar Andræs (2001) åsikt om att pojkar föredrar böcker där pojkarna får vara 

hjältar. Detta styrker även Hirdmans (1988) teori om genussystemet som baseras på 

att det som är manligt är normen och att då röra sig mot det som är kvinnligt 

betraktas som något dåligt. Detta är något som vi, i vår framtida yrkesroll, har med 

oss då vi klart kan se att det är en utmaning att få pojkar att läsa andra böcker än de 

som anses vara ”typiska pojkböcker”.  

      Gregs karaktär i Gregs bravader (Kinney, 2008) återspeglade många av de typiskt 

manliga karaktärsdragen så som känslokall, hård och aktiv (Nikolajeva, 2017). Alrik 

och Viggo i Pax2: Grimmen (Larsson & Korsell, 2014) påvisar vissa kvinnliga 

karaktärsdrag men präglas överlag av mer manliga karaktärsdrag så som våldsamma, 

aggressiva och känslokalla (Nikolajeva, 2017; Turner-Bowker, 1996). Kvinnliga 

karaktärer i dessa böcker är underrepresenterade och följer de stereotypiska 

kvinnliga karaktärsdragen. Susan som är Gregs mamma i Gregs bravader beskrivs 

som omsorgsfull, passiv och eftertänksam detta gör henne till en stereotypisk 

karaktär enligt Nikolajeva (2017). Laylah som är Viggos och Alriks fostermamma är 

också stereotypisk då hon är aggressionshämmad och tålmodig (Nikolajeva, 2017).  

      I de böcker som flickorna valde är karaktärerna mer könsrollsöverskridande. 

Detta kan bero på att de är mer öppna för att läsa böcker oavsett 

huvudrollsinnehavare. Även detta stärker Hirdmans (1988) teori om genussystemet 

då hon påpekar att det är enklare för flickor att bryta normen än för pojkar. Då flickor 

blir ”starkare” av att bete sig mer manligt, det blir alltså något positivt.  
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      De flickor vi intervjuade bekräftade inte Nasiells (2007) teori om att flickor har en 

tendens att välja böcker som handlar om känslor. Dock så handlade en av de valda 

böckerna om känslor men vår informant angav ej detta som en anledning till att hon 

valde eller gillade boken.  

      De manliga karaktärerna i dessa böcker har till stor del både kvinnliga och 

manliga karaktärsdrag. Harry Potter visade både på en passiv och en äventyrlig sida 

(Nikolajeva, 2017) som representerar både kvinnliga och manliga karaktärsdrag. 

Harry är även en av få manliga karaktärer som genom sina handlingar påvisar en 

omsorgsfull sida.  

Pojkarna i Rum 213 är något mer stereotypiska än de manliga karaktärerna i Harry 

Potter och hemligheternas kammare. Pojkarna är busiga och retas (Svaleryd, 2002) 

en del men har också en känslosam sida som blir allt mer framträdande under bokens 

gång. Dock så säger framför allt en av pojkarna nedvärderande saker till flickorna 

vilket gör att han sticker ut som mer könsstereotypisk än de andra pojkarna. 

Flickorna i de böcker som flickorna har valt påvisar många kvinnliga karaktärsdrag 

men även vissa manliga karaktärsdrag till skillnad från kvinnorna i de böcker som 

pojkarna valde. Hermione i Harry Potter och hemligheternas kammare påvisar vissa 

könsstereotypiska drag men hennes karaktär har också typiskt manliga 

karaktärsdrag. Hon är både stark och självständig (Nikolajeva, 2017) och detta är 

även hennes starkaste karaktärsdrag. I Rum 213 är huvudrollen, Elvira, mer 

könsstereotypisk medan hennes vän, Meja, är mer könsrollsöverskridande. Meja är 

både aggressiv och framåt och tar för sig, hon kör sitt race.  

      Det som vi även kan se i böckerna är att det mestadels är manliga karaktärer som 

är stereotypiska. Detta gör att vi kan se att den manliga normen som Hirdman (1988) 

talar om även är närvarande i böcker. Det är inte lika önskvärt att se en manlig 

karaktär med kvinnliga egenskaper som att se en kvinnlig karaktär med manliga 

egenskaper. Detta på grund av att en man ses som svagare om han visar på kvinnliga 

egenskaper medan en kvinna ses som starkare om hon visar på manliga egenskaper 

(Hirdman, 1988).  

      Överlag så finns det alltid någon karaktär som bryter mönstret i samtliga böcker.  
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7.Avslutning 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att pojkarna i de böcker vi analyserat har varit 

både stereotypiska och könsrollsöverskridande. De har varit omtänksamma och 

rädda men även äventyrslystna och aggressiva.  

      Vi kan även konstatera att flickorna i böckerna vi analyserat varit mestadels 

könsrollsöverskridande och väldigt få flickor i böckerna har varit stereotypiska.  

Avslutningsvis så kommer vi att ta med oss våra erfarenheter av denna studie för att i 

vår framtida yrkesroll kunna utmana elever att läsa böcker utanför deras komfortzon. 

Detta då vi nu är medvetna om vilken typ av böcker flickor och pojkar har en tendens 

att välja. Anledningen till att vi vill utmana dem i deras bokval är för att eleverna ska 

få möjlighet, att genom sin läsning, få utmana sina värderingar kring vad som är 

typiskt kvinnligt och manligt.  
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Bilaga A 
Intervju 1 

Flicka 10 år 

Nu kommer jag att ställa några frågor till dig angående din favoritbok. Du 
vet att du när du vill kan välja att avbryta den här intervjun om du inte 
vill fortsätta, det är helt okej.  

Okej, det vill jag inte. 

Okej, men då vet du i alla fall, men… hur gammal är du? 

Jag är 10 år 

Vilken är din favoritbok? 

Harry Potter, hemlighetens kammare. Det är andra boken i serien. 

Okej, kan du berätta kort vad boken handlar om? 

Den handlar om Harry Potter och hans vänner som går på Hogwarts då, ah och där 
händer massa saker och så, måste dom hitta till hemligheternas kammare där det 
finns en basilisk, en stor orm alltså. Sen träffar dom Voldemort så måste Harry vinna 
över honom typ… 

Skulle du kunna berätta mer om varför just Harry Potter, hemlighetens 
kammare är din favoritbok? 

Alltså, det finns alltså det är så mycket fantasi och det är ofta såhär spännande och att 
man alltid såhär när man avslutar så här vill läsa så här mer av den och att man vill 
såhär fortsätta läsa och fortsätta jättelänge. 

Eh, en karaktär i en bok, vet du vad det är? 

Eh, ja 

Vilken är din favoritkaraktär i Harry Potter, hemlighetens kammare. 

Eh, det är nog Harry potter 

Harry Potter, finns det någon mer? 

Eh, jag vet inte hur man uttalar hennes namn men hon heter Hermione Granger 

Hermione, okej. 

Varför är just Harry Potter favoriten? 

Eh för han liksom är så här, om man tänker på hand bakgrund att hand föräldrar dog, 
och han liksom vågar så här prova så här många uppdrag och är inte såhär rädd att 
misslyckas. 



 
 

Mm okej, va spännande. Harry potter då, blir du påverkad av hans sätt 
att vara i böckerna? 

Ja alltså lite det blir jag för han vågar liksom göra som han vill och han liksom såhär 
bryr sig inte om vad alla andra tycker utan han går liksom rakt fram och tar itu med 
problemen, 

Aha okej… När du väljer böcker, inte bara Harry Potter nu utan alla 
böcker som du ska läsa. Hur väljer du, hur tänker du när du väljer bok? 

Alltså jag tänker att jag vill ha något som är spännande och något som man känner 
liksom varför just så, så man får några frågor när man läser boken liksom. 

Okej så man får svaren i böckerna? 

Ja, eh, precis. 

Tittar du något på omslaget och bilderna? 

Eh ja… 

Hur ska ett omslag se ut för att du ska bli intresserad av att läsa boken? 

Det ska va såhär fina bilder som… ser spännande ut också så man bara vill läsa… sen 
spelar det ingen roll… 

Läser du något på baksidan om boken? 

Ja det gör jag alltid så jag liksom får en hint av vad som kommer hända. 

När du valde Harry Potter, varför valde du just den? 

För mina syskon har alltid gillar Harry potter och jag fick den av min mormor i 
julpresent och då läste jag den första med bilder och då ville jag läsa den igen men då 
valde jag att läsa tvåan och då, då fastnade jag. 

Nu har jag fått svar på alla våra frågor. Tack så mycket. 

Okej, varsågod. Hej då. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga B 
Intervju 2 

Pojke 11 år 

Nu kommer jag att ställa några frågor till dig angående din favoritbok. Du 
vet att du när du vill kan välja att avbryta den här intervjun om du inte 
vill fortsätta, det är helt okej.  

mmm… okej. 

Då kör vi igång, hur många år är du? 

Jag är 11 år 

Vilken är din favoritbok? 

Det är Grimmen och det är en serie och den boken jag läser är andra boken. 

Vet du vad serien heter som boken ingår i? 

PAX, tror jag. 

Och vad handlar boken om? 

Den är om två som är brorsor och så är det ett monster som dödar folk på natten och 
djur. Sen bor brorsorna hos en fostermamma och en fosterpappa. För deras mamma 
dricker.  

Kan du varför just denna bok är din favoritbok. 

Eh alltså jag vet inte, den handlar lite om skräck och så och jag gillar skräck när jag 
blir rädd. Det ska vara spännande när man läser. 

Vilken är din favoritkaraktär i den här boken? 

Det är han den där va heter han..mmmmmmmm. En av brorsorna, Viggo. 

Varför är just Viggo din favorit? 

Mmmmmm det vet jag inte. 

Finns det någon annan karaktär i boken som du gillar? 

Ja, den andra brorsan. Alrik tror jag han heter. 

Vad är det som är så speciellt med Alrik då? 

Vet inte. 

Vad tänkte du när du valde just att läsa denna bok? 

Ingenting, men min kompis har läst den och sa att den var ryslig så då tog jag den för 
jag älskar skräck.  



 
 

När du går till biblioteket och ska välja böcker, vad tittar du på då? Är det 
omslaget eller textens storlek? 

Jag tittar på framsidan om bilden ser rolig ut, jag läser ibland på baksidan.  

Sista frågan till dig är om du känner att karaktärerna i boken påverkar 
dig på något sätt?  

Jag är en e som tror på massa saker men jag känner inte igen mig för det är mycket 
fantasi. Men jag kan bli lite rädd ibland när jag ska sova om jag har läst precis. I 
boken är det här monstret läskigt men det är liksom inte verkligt för vanliga kan ju 
döda det liksom. 

Okej, Tack så jättemycket för att du var med. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga C 
Intervju 3 

Flicka 10 år 

Nu kommer jag att ställa några frågor till dig angående din favoritbok. Du 
vet att du när du vill kan välja att avbryta den här intervjun om du inte vill 

fortsätta, det är helt okej.  

Okej. 

Du kan får börja med att berätta hur gammal du är. 

Jag är 10 snart 11.  

Vilken är din favoritbok? 

Rum 213 men jag har inte läst klart den än men jag tycker att den är väldigt bra. 

Kan du berätta lite vad den handlar om? 

En tjej som är på ett kollo… och sen, eller det som jag läst just nu i alla fall, så bor 
dom i rum 213 och hon har tappat bort en ring som hon fick av sin mormor som hon 
inte fick tappa bort. Sen händer det massa konstiga saker. 

Vad är det som gör att du gillar just den boken? 

För att jag gillar så här vad heter det, läskiga saker som är lite spännande men ibland 
så blir jag rädd på kvällarna så jag gillar mest att läsa den lite tidigare på dagen.  

Finns det något mer du gillar med boken? 

Ja… jag gillar… att det inte bara såhär eh… spännande och läskigt, det finns lite 
kärlek också.  

Vilken är din favoritkaraktär? 

Just nu är det väl, hon som det handlar om, Elvira. 

Varför gillar du henne? 
För att hon verkar såhär vad heter det typ sprallig och rolig men ändå såhär rädd.  

Varför just denna bok din favoritbok? 
Ehh… jag vet inte… den är bara bra och spännande. 

Varför valde du att läsa Rum 213? 
Asså… jag valde den inte, *Lärarens namn* läser den högt för oss i klassen.  

Aha okej!  
Vad brukar du tänka på när du väljer en bok själv då? 
Att den ska vara spännande eller handla om något som va heter det, jag gillar eller 
mina eh…  intressen. 



 
 

Hur tar du reda på det då? 
Brukar du läsa på baksidan? Kolla på titeln eller framsidan?  

Jag kollar mest på framsidan först, meeeen… sen kanske jag läser på baksidan om 
den ser kul ut.  

Hade du kunnat välja att läsa Rum 213 själv? 
Eh… Nää det tror jag inte... för jag vill inte läsa såhär va heter läskiga böcker själv. 

Sista frågan nu, Känner du att du blir påverkad av hur karaktärerna är i 
boken? 

Nää… eller asså jag vill ju inte vara som Meja, hon kan vara ganska taskig ibland. 

Okej! 
Tack så mycket för att du ville vara med och bli intervjuad! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga D 
Intervju 4 

Pojke 10 år 

Nu kommer jag att ställa några frågor till dig angående din favoritbok. Du 
vet att du när du vill kan välja att avbryta den här intervjun om du inte vill 

fortsätta, det är helt okej.  

Ah… 

Så, Då kör vi igång då, första frågan, hur gammal är du? 

10. 

Vilken är din favoritbok? 

Dagbok för alla mina fans, Gregs bravader. 

Vad handlar den boken om? 
Det är typ som en humorserie. 

Så det finns flera böcker? 

Ah, det här är den första i serien typ.  

Vad handlar just den här om då? 

Det finns en mamma och pappa, eh, och sen har dom tre barn. En bebis, en som är 
eh… ungefär lika gammal som jag och en tonåring.  

Okej! Vad händer i boken? Vad gör dom? 

Asså… dom gör typ allt möjligt. Ehh… vad ska man säga? Asså dom kan åka iväg på 
nånting, t.ex. så var dom i kyrkan…. Nån gång… och då hände det massa saker.  

Vad för typ av saker kan hända då? 

Ehh… asså… jag vet inte... 

Är det roliga eller tråkiga eller farliga saker som händer?  
Roliga. 

Vem är din favoritkaraktär av alla i boken? 

De är… ja Greg, För liksom självaste huvudpersonen är ju Greg och han är liksom lika 
gammal som jag. Och eh... han gör konstiga saker som blir roliga ah. 

Aha, berätta mer? 
ah eh… liksom en gång så var det en som hade gjort sig illa typ då kan han göra som 
liksom asså det blir bra typ på ett roligt sätt. 



 
 

Okej! Varför är just den här boken din favoritbok?  
Eh… asså den är rolig och eh… jag gillar humor. Det tycker jag är bäst om boken.  

Varför valde du att läsa just den här boken? 
Eh… jag såg eller det var rätt så många som hade den i klassen, ah och då tyckte, då 
sa dom att den var jätterolig och eh då ville jag testa läsa boken. Och eh… då läste jag 
den.  

Vad brukar du tänka på när du på när du väljer böcker? 

Eh…ibland så läser jag på baksidan men mest så kollar jag på framsidan. 

Hade du kunnat välja att läsa Dagbok för alla mina fans om dina 
kompisar inte hade läst den först och rekommenderat den? 

Ah, jag tror det… den ser ju rolig ut ah… 

Allra sista frågan nu, känner du att du påverkas av karaktärerna? 

Eh.. ah, nää, nä det tycker jag inte. 

Okej! Men tack så mycket för att jag fick intervjua dig!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Bilaga E 
Enkäten 

Din favoritbok! 
Nr.___________ 

Jag identifierar mig som:  

Flicka         Pojke       m 

Vilken är din absoluta favoritbok inom skönlitteratur? 

_____________________________

_____________________________

Vad heter författaren? (O m du vet) 

_____________________________ 

 

 

 

  



 
 

Bilaga F 
Missivbrev 

Hej! 

Vi heter Emma och Emma och vi är två lärarstudenter från Mälardalens högskola i 
Eskilstuna. Vi ska med denna undersökning börja vårt examensarbete i ämnet 
svenska.  

Information om en undersökning kring elevers favoritböcker ur ett 
genusperspektiv. 

Du tillfrågas härmed om ditt barns deltagande i denna undersökning. 

Syftet med undersökningen är att ta reda på vilka favoritböcker ditt barn och de 
andra eleverna i klassen har. För att få reda på det kommer vi att genomföra en enkät 
som delas ut till alla elever i klassen. Utifrån enkäten kommer vi att genomföra två 
intervjuer. Vi kommer att använda oss av de böcker som är mest populära. Vem som 
vi slutligen väljer att intervjua kommer att avgöras genom lottdragning för att få ett 
objektivt resultat. Intervjun kommer att innefatta frågor kring varför eleven valde 
just denna bok och beräknas ta ca. 10 min. När vi intervjuat dessa elever kommer vi 
sedan att analysera karaktärerna i böckerna.  

Allt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Ditt barn har rätten att när som 
helst avbryta sitt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa 
konsekvenser. Inga namn, på varken skola eller elev, kommer att nämnas i vårt 
examensarbete. Var medveten om vi kommer att spela in (ljudupptagning) intervjun 
och undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA.  

Handledare: Dan Landmark  Eskilstuna 2017-04-05. 

 

Emma Skaghammar Jakobsén  Emma Lindgren 
esg14005@student.mdh.se  eln14011@student.mdh.se 
073-55 84 358   073-57 24 253 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Om du godkänner att ditt barn deltar i denna undersökning, vänligen skriv under och 
ge denna lapp till ditt barns lärare.  

Barnets namn: ___________________________________________ 

Här med godkänner jag att mitt barn deltar i denna undersökning (Enkät och 
eventuellt intervju).  

 

_______________________  ________________________ 
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