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Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur genus kan se ut i några av de 

populäraste barnböckerna för åldrarna 6-9 år idag. Vi har i denna studie läst sex 

populära barnböcker och gjort karaktärsanalyser ur ett genusperspektiv av några 

av de karaktärer som skildras i böckerna. Genom att analysera olika egenskaper, 

beteende och utseende hos karaktärerna diskuterar vi om de faller in i en så kallad 

stereotyp bild eller om de kan uppfattas som normbrytande. Det diskuteras också 

om vilken skildring av karaktären som finns med i boken, vi kom fram till att de 

flesta karaktärerna i dessa sex barnböcker i första hand är platta och statiska samt 

att de till stor del följer de normer som finns i samhället. Vi konstaterar genom 

denna studie att majoriteten av karaktärerna i de valda böckerna kan klassas 

under kategorin genusstereotyper och att det inte är mycket i dem som kan anses 

vara normbrytande. 

_______________________________________________________ 

Nyckelord: Barnlitteratur, genus, karaktär, kön, normbrytande, 

stereotyp  
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1  Inledning 

Vem är det som gör en karaktär i en bok, är det författaren eller läsaren som bestämmer 

vem karaktären ska vara? Under en berättelses gång får man möta en eller flera 

huvudkaraktärer samt en eller flera bikaraktärer. Dessa karaktärer får man som läsare 

en bild av genom beskrivningar, handlingar och i vissa böcker också genom 

illustrationer av karaktärens utseende. Utan illustrationer kan läsaren själv skapa sin 

egen bild av en karaktär utifrån vad han eller hon läser. Genom tydliga eller mindre 

tydliga beskrivningar av utseende, beteende, handlingar och bemötande, målar läsaren 

upp en person för sitt inre öga (Møller, 2015:51). Som läsare engagerar man sig i den 

karaktär som boken handlar om, genom att göra det blir historien mer betydande för 

läsaren. Den karaktär vi läser om kan vara någon som läsaren identifierar sig med 

genom att hitta likheter, finna sympati för karaktären genom att den upplever ett 

lidande eller så kan det vara en karaktär som läsaren kommer att avsky eller hata på 

grund av dess handlingar (Møller, 2015:49).  

Det kan också vara så att läsaren påverkas negativt av hur karaktärerna skildras 

i böckerna. Gooden och Gooden (2001:90) belyser hur stereotypa könsroller påverkar 

barnen och hur barnen ser på sig själva. Vi vuxna har svårt nog att se förbi de stereotypa 

beskrivningarna och att det då är ännu svårare för barnen. De menar då att vi, genom 

barnböckerna, har en möjlighet att påverka och ändra våra uppfattningar om genus. 

Hamilton, Anderson, Broaddus och Young (2006:757) nämner hur representationen 

av kvinnor påverkar barnens utveckling negativt, då gällande vilken karriär den 

kvinnliga karatären har, föräldraskap och deras karaktärsdrag. Bland annat har det 

varit vanligt med män som skildrat kvinnan, vilket har gjort att kvinnan blivit 

beskriven enligt mannens åsikt och det har då lett till att kvinnan och flickan har 

skildrats ensidigt och smalt i skönlitterära böcker för barn (Gooden & Gooden, 

2001:90).  

1.1  Syfte och frågeställning 

Studien som vi har genomfört är en litteraturanalys av karaktärer i barnlitteratur och 

deras uttryckta genus. Det för att vi i dagens samhälle kan se att könsöverskridande 

uttryck blir allt vanligare men att de könsöverskridande uttrycken i många fall 
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fortfarande ses som normbrytande och annorlunda. I de valda böckerna vill vi därför 

undersöka om några karaktärer, utifrån skildringar, har ett så kallat 

könsöverskridande uttryck och hur skildringen av den eller de karaktärerna bidrar till 

att det könsöverskridande inte längre ses som normbrytande. Det kommer vi göra 

genom att titta på vad det är barn möter i karaktärerna utifrån handlingar, 

beskrivningar, bilder samt hur de bemöts av andra karaktärer och om det skiljer sig 

från det som i dagens samhälle är normen. Syftet med studien är att undersöka hur 

genus kan se ut i några av de mest populära barnböckerna för åldrarna 6-9 år. 

Den frågeställningen som studien ämnar besvara är: 

1. Hur gestaltas och tolkar vi genus hos karaktärerna i några av de mest populära 

böckerna bland barn? 

1.2 Uppsatsens disposition 

I det första avsnittet kommer det material som analyseras i uppsatsen presenteras kort. 

Det som presenteras är vilka böcker vi valt och deras utgivningsår, vem författaren är, 

vem som illustrerat boken, om en illustratör finns samt om boken ingår i en serie. Vi 

kommer först att presentera tidigare forskning som gjorts om genus och 

genusstereotyper i barnlitteratur. Under punkten bakgrundsteori kommer det först att 

presenteras forskning kring genus och hur vi har kommit att se på genus i samhället, 

därefter presenteras de teorier som diskussionen om karaktärsanalyserna kommer 

utgå ifrån. 

Under analys kommer karaktärerna i den valda litteraturen analyseras och 

diskuteras. En bok i taget kommer att presenteras med en inledande sammanfattning 

av bokens handling innan analysen Som avslutande del kommer vi att göra en 

återkoppling till syftet och vår forskningsfråga samt göra en sammanfattning av våra 

slutsatser. 

1.3 Undersökningsmaterial 

I denna uppsats har vi valt att analysera sex olika barnböcker. Valet av böcker gjordes 

utifrån vilken litteratur som är populär bland barn och unga i dagens samhälle. För att 

veta vad som anses vara populär litteratur gjordes jämförelser mellan olika topplistor, 

både från olika försäljningssidor och från bibliotek. Därefter valdes de sex böckerna 

som förekom på flest topplistor ut. De topplistor som vi undersökte och valde från 
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innehöll böcker som passade åldrarna 6-9 år. Topplistorna var från Eskilstunas 

bibliotek, Akademibokhandeln, Bokus och Adlibris. 

Böckerna som vi valde att analysera är: 

• Modemysteriet från 2016, skriven av Martin Widmark och illustrerad av Helena 

Willis. Denna bok är del 25 i serien om LasseMajas detektivbyrå. 

• Rum 213 från 2011, skriven av Ingelin Angerborn. Boken är del 1 i en 

minitriologi.  

• Handbok för superhjältar – del 1: Handboken från 2017, skriven av Elias 

Våhlund och Agnes Våhlund. Del 1 i en miniserie. 

• Kapten kalsong och turbotoans tyranniska vedergällning från 2017, skriven av 

Dav Pikley. Det är den 11:e boken i Kapten Kalsong-serien. 

• Demoner i stadshuset från 2015, skriven av Martin Olczak och illustrerad av 

Anna Sandler. Det är den fjärde delen i serien spådomen om Jack.  

• Mysteriet på Örnklippan från 2017, skriven av Kristina Ohlsson. 

1.4  Bakgrund 

I detta kapitel kommer vi förklara begreppet genus mer ingående så att vi skapar en 

tydlighet kring vad det är vi diskuterar då det kommer till skildringar av karaktärernas 

genus. Vi kommer också förtydliga de teoretiska utgångspunkterna vi utgår från i våra 

analyser samt ta upp tidigare forskning som gjorts om genus i barnlitteratur. 

1.4.1 Tidigare forskning 

I avsnittet nedan presenterar vi tidigare forskning som har gjorts om kön och genus i 

barnlitteratur. Mycket av denna är gjord på litteratur för något äldre barn eller något 

yngre barn. Men vi ser ändå att det går att göra en jämförelse med böckerna från den 

ålderskategorin, 6-9 år, som vi analyserar. 

I en studie som gjorts av Danielle Bienvenue Bray från 2015 analyseras 

karaktärerna i bland annat Jeremy Thatcher, Dragon Hatcher från 1991 skriven av 

Bruce Coville. Syftet med hennes studie är att analysera dessa karaktärer utifrån ett, 

vad hon kallar, typiskt moderligt drag i den dagliga amerikanska kulturen, att dela mat 

med en annan människa/varelse (Bienvenue Bray, 2015:163).  I den boken, Jeremy 

Thatcher, Dragon Hatcher analyseras Jeremy och hans föräldrar. Föräldrarna har 

båda heltidsarbeten, hans pappa är veterinär och arbetar från hemmet. Jeremys 
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mamma har en kommunal anställning utanför hemmet. Båda föräldrarna uttrycker 

både könsstereotypa och icke-könsstereotypa egenskaper. I hemmet är det mamman 

som sköter det mesta av matlagningen, hon är också den som vid vissa tillfällen 

kommer med varm mjölk till Jeremy. Hon är då den typiska modersfiguren. Då Jeremy 

väljer att införskaffa ett drakägg tar han på sig rollen som mor. Från början måste han 

sköta om ägget och då det kläcks är det han som tar på sig den moderliga rollen att se 

till så draken får mat. Trots att Jeremys pappa är veterinär och tar hand om djur anses 

detta vara två olika saker. Pappan är den typiskt manliga genom att driva en egen 

veterinärpraktik medans Jeremys omhändertagande av draken är en hobby, vilket gör 

det mer kvinnligt (Bienvenue Bray, 2015:164). Det Bienvenue Bray kommer fram till 

är:  

 
[…] by combining performances typically associated with both femininity and 

more normative masculinity, can begin the process of chipping away at the 

imposing criteria identified by scholars like Franklin and Harris for how to be 

masculine (Bienvenue Bray, 2015:172). 

 

Så genom skapandet av karaktärer som har både manliga och kvinnliga drag kan vi då 

mer och mer sudda ut linjerna mellan vad som är typisk manligt och typiskt kvinnligt. 

En annan studie som innehåller karaktärsanalyser med genusperspektiv är en 

uppsats av Lindgren och Skaghammar Jakobsén (2017). Deras studie liknar vår, men 

utöver karaktärsanalyserna de gör, fokuserar de också på att ta reda på vilka böcker 

som elever i årskurs 4 föredrar. Böckerna de analyserar är, Harry Potter och 

hemligheternas kammare, Dagbok för alla mina fans – Gregs bravader, Pax 2 – 

Grimmen och Rum 213, varav den sistnämnda även analyseras i vår uppsats. Lindgren 

och Skaghammar Jakobsén (2017:17) tolkar tjejerna i boken Rum 213 som lättskrämda 

och rädda. De tar upp exempel på tillfällen där tjejerna visar sin rädsla och nämner hur 

pojkarna i boken anses vara ”tuffare”. De lyfter lättskrämdhet och rädsla som typiska 

drag hos flickor/kvinnor, samt att tuffhet är något som är typiskt för pojkar/män. Trots 

att de ser flickorna som typiskt kvinnliga nämner de också att tjejerna har egenskaper 

som bryter mot det genusstereotypa. Ett exempel som de tar upp på detta är när 

tjejerna möter en äldre dam. Meja beskrivs vid detta tillfälle som äventyrlig, nyfiken 

och impulsiv när hon gärna följer med den äldre damen in i huset. Vid ett annat tillfälle 

nämner de också att Meja har ett mer aggressivt beteende än de andra tjejerna och det 

här är en egenskap som klassas som typiskt manlig (Lindgren & Skaghammar 

Jakobsén, 2017:16). 
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Det är inte bara ur ett genusperspektiv som just stereotypa egenskaper eller 

handlingar blir synliga, det kan också bli synligt i den typiska hjältehistorien. Detta 

analyserar Hourihan (1997) i sitt inledningskapitel. Hon talar om hjältehistorien som 

något manligt och hur hjältehistorien alltid har dominerat barnböcker och 

ungdomsböcker: 

 
The hero story has dominated children’s and young adult literature, passing on 

the traditional values to each new generation. Most authorities on children’s 

literature assume that hero tales are unequivocally good for children, as morally 

and mentally nutritious as apples and wholemeal bread (Hourihan, 1997:3) 

 

Hon menar att många personer inom litteratur har hävdat att hjältehistorien har en 

positiv inverkan på barn och unga, att den är nyttig både moraliskt och mentalt. Men 

hon vill hävda att det är viktigt att tänka på vad dessa historier berättar för läsaren, 

vilken betydelse dessa historier har för dess läsare (Hourihan, 1997:4). Nikolajeva 

berättar om kvinnliga figurer i roller som är äventyrliga. Ett exempel kan då vara just 

hjältehistorien. Nikolajeva (2017:196) berättar att många av dessa kvinnliga figurer 

oftast följer en manlig mall och att det skulle gå att ändra könet från kvinna till man 

utan att det skulle påverka handlingen. Det kallas av kritiker för ”a hero in drag” och 

innebär att kvinnliga karaktärer spelar en typiskt manlig roll. 

Narahara (1998:3) berättar hur böcker blir en stor del av barnens vardag när de 

börjar skolan och att det är via läsning som barnen lär sig om manliga och kvinnliga 

normer. Hon menar också att böcker spelar en stor roll för ungas utveckling och att 

böcker påverkar barnens syn på genus. Narahara (1998:5) nämner också att böcker 

som var skrivna specifikt för pojkar och specifikt för flickor ökade i slutet på 1800-talet. 

Böcker till pojkar fokuserade på ledarskap medan böckerna för flickor fokuserade på 

lydnad och ödmjukhet. Så sent som på 1970-talet började forskare upptäcka 

utbredningen av det könsstereotypa i barnböcker. Det var då forskare upptäckte att det 

gick tre manliga karaktärer på en kvinnlig och att kvinnor ofta skildrades som en 

betraktare i bakgrunden. Narahara (1998:6) belyser hur stereotyper påverkar oss. 

Negativa porträtteringar av könet sägs påverka vår självkänsla och hur vi ser på vår 

identitet. Hon menar då att unga som inte ännu utvecklat sin identitet till fullo är mer 

sårbara inför stereotypa beskrivningar. 
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1.4.2  Genusforskning 

Beroende på vilket biologiskt kön vi har, uppfostras vi från tidig ålder på olika sätt, till 

olika sociala varelser med olika uppgifter och roller. Till dessa sociala roller som pojke 

eller flicka, man eller kvinna, knyts vissa intressen, leksaker, färger etc. I bemötandet 

och samspelet med andra människor så formas barnen och de får en uppfattning om 

hur de ska vara som pojke eller flicka (Svaleryd, 2002:25). Då en karaktär/person vars 

genustillhörighet, utifrån dessa roller, är lätt att identifiera innebär det att den visat ett 

performativt genus (Nikolajeva, 2017:193). Genus är det skapade kulturella, sociala 

och biologiska könet. Svaleryd beskriver det såhär: 

Genus är vad det kulturella arvet och det sociala systemet format oss till. Detta 

betyder också att ordet genus innebär en öppenhet för överskridanden och 

förändringar. Här inryms möjligheten för fler kön än två, […] (Svaleryd, 2002:29) 

Svaleryd (2002:29) förklarar det också som att begreppet genus fokuserar på 

relationen mellan könen, våra beteenden, egenskaper, våra sysslor och vad som anses 

som kvinnligt och manligt. Hon tar upp några exempel på detta: rosetter, pyssel och 

annat anses vara flickigt, medan brottning och blåmärken anses vara typiskt för pojkar 

(Svaleryd, 2002:14). Man skulle också kunna säga att det inte är de biologiska 

skillnaderna som utgör genus utan att det är varje individs tolkning av dessa skillnader 

som skapar genus. Alltså, oavsett de skillnader och likheter vi tror finns mellan könen 

så är de ett resultat av våra egna mänskliga idéer (Svaleryd, 2002:29, Narahara, 

1998:4). Narahara (1998:3) berättar till exempel att vi redan i ung ålder får lära oss 

vem det är som tar hand om hushållet och vem det är som ska arbeta och tjäna pengar 

till hushållet. 

Hirdman (1988:51) talade om hur vi behöver sätta oss in i hur manligt och 

kvinnligt ”görs” för att förstå begreppet genus. Gör vi det kan vi se en process från 

manligt och kvinnligt, till könsroller via socialt kön och sedan till genus. Hon menar 

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 […] (Hirdman, 1988:51). 

 

Hirdman (2001:19-23) beskriver att det kvinnliga könet har setts som det mer känsliga 

könet och hon styrs och påverkas i större grad av känslor, att kvinnan varit känslosam 

och passiv medan mannen istället har ansetts vara handlingskraftig och dominant. 

Genom tiderna har det inneburit att kvinnan är någon som måste tas omhand av det 
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starkare manliga könet (Hirdman, 2001:80,86).  Hirdman (1988:51, 2001:59) och 

Nikolajeva (2017:193) berättar också hur normen är mannen, mannen är människan 

och att det är därför de utgör normen för det normala och allmängiltiga medans 

kvinnan är könet. Gjordes jämförelser så blev de då inte mellan kvinnan och mannen, 

utan mellan kvinnan och människan. Hirdman (2001:67-68) berättar också hur det på 

1800-talet var skamligt för männen att göra det som då ansågs vara kvinnogöra, till 

exempel att korna hellre fick gå omjölkade än att männen skulle mjölka dem. Hon 

nämner också i sin artikel från 1980-talet att det då började bli vanligare att kvinnorna 

inte längre accepterade att de var socialt underordnade mannen och inte heller 

accepterade de gränser som fanns för kvinnan (Hirdman, 1988:49). Hirdman 

(1988:52) nämner också hur dessa föreställningar inte är något nytt, utan att de följt 

med oss sedan länge tillbaka i tiden, att det inte bara är historiskt utan även 

geografiskt. Alltså påverkar både historia och var i världen vi är hur människan ser på 

kön.  

Ibland när genus kommer på tal så talas det även om stereotyper. En stereotyp är 

någon som har egenskaper som anses vara typiska för sitt kön, men det kan också vara 

att någon har stereotypa egenskaper inom en profession, läggning eller etnicitet. 

Narahara (1998:4) beskriver begreppet stereotyp som en generalisering av människor, 

händelser och olika platser. Vi kommer dock mer utgå ifrån den tabell som Nikolajeva 

har gjort om manliga och kvinnliga egenskaper (se Tabell 1). Med begreppet stereotyp 

kommer också begreppet normbrytande. Det innebär att en person bryter mot det 

stereotypa för sitt kön, sin läggning, profession eller etnicitet på något sätt. Bryter 

någon mot det som anses vara stereotypiskt kan personen börja anses som 

normbrytande, att hen bryter mot det som har bestämts som normen. Ett exempel på 

detta kan vara om en man har många kvinnliga egenskaper. Nikolajeva (2017:193) 

hävdar att mannen är normen och att det länge har varit så i vår kultur. Om då en man 

har kvinnliga egenskaper kan det innebära att han bryter mot den manliga normen, 

han blir då normbrytande. 

1.4.3  Litterära karaktärer 

Nedan presenteras den teoretiska utgångspunkt som diskussionen kring 

karaktärsanalysen kommer utgå ifrån. Den baseras främst på vad på vad Nikolajeva 

(2017) skriver om olika metoder för att göra karaktärsanalyser.  
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Møller (2015:50) beskriver en fiktiv karaktär som ett tecken, då begreppet karaktär 

kommer från det engelska character som betyder just tecken. Det hon beskriver i fråga 

om karaktären är att en litterär karaktär består av skrifttecken, karaktären är en 

språklig rekonstruktion som är ämnad att efterlikna en verklig människa.  

Nikolajeva (2017:146;149) skriver om att en karaktär kan utifrån de skrivna 

tecknen uppfattas på många olika sätt. Den kan uppfattas som semiotisk, mimetisk, 

platt, rund, statisk eller dynamisk. Om karaktären tolkas som semiotisk dras det i 

analysen slutsatser om vem karaktären är enbart utifrån det som är skrivet i texten. 

Tolkar du istället karaktären som mimetisk skriver Nikolajeva att det är en karaktär 

som speglar verkligheten. Det innebär att karaktären tolkas utifrån det som står i 

texten men att man som läsare på samma gång fyller i de luckor som saknas. Då lägger 

läsaren in sina egna erfarenhet och kunskaper i tolkningarna. Det kan dock leda till att 

läsaren då ger karaktären egenskaper eller en bakgrund som inte är korrekt och 

stämmer överens med vad författaren hade för tanke med karaktären.  

En karaktär kan i litteraturen vara statisk eller dynamisk. Att en karaktär är statisk 

innebär att den under berättelsen förblir densamma. Den genomgår inte några 

förändringar. Den dynamiska karaktären gör det däremot. En litterär karaktär kan 

genomgå olika former av förändringar. Det kan antingen vara en kronologisk 

förändring eller en etisk. Att karaktären genomgår en kronologisk förändring innebär 

kort att den i åldras. Med en etisk förändring påverkas karaktären genom att den 

behöver göra ett moraliskt eller etiskt val. I litteratur som är menad att roa och 

underhålla är karaktären ofta statisk men det blir allt vanligare att karaktärerna blir 

mer och mer dynamiska. Det för att barnlitteraturen i allt större utsträckning är menad 

att skildra ett barns inre utveckling och mognad (Nikolajeva, 217:166-167). 

Ytterligare ett sätt att se på karaktären är om den är platt eller rund. Att en karaktär 

är platt innebär att den baseras på endast en egenskap vilket gör att karaktärens 

handlingar i boken är lätta att förutse. En platt karaktär genomgår sällan förändringar 

i litteraturen, dock kan det ske. Men då en platt karaktär genomgår en förändring blir 

det inte lika trovärdigt som om en rund karaktär skulle gör det. Oftast är det dessa 

karaktärer som är stereotypa (Nikolajeva, 2017:167–168). Dessa genusstereotypa drag 

presenteras av Nikolajeva i en tabell: 
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• Män/Pojkar • Kvinnor/Flickor 

• Starka • Vackra 

• Våldsamma • Aggressionshämmade 

• Känslokalla, hårda • Emotionella, milda 

• Aggressiva • Lydiga 

• Tävlande • Självuppoffrande 

• Rovgiriga • Omtänksamma, omsorgsfulla 

• Skyddande • Sårbara 

• Självständiga • Beroende 

• Aktiva • Passiva 

• Analyserande • Syntetiserande 

• Tänker kvantitativt • Tänker kvalitativt 

• Rationella • Intuitiva 

Tabell 1: Schema för ”kvinnliga” respektive ”manliga” egenskaper. ( Nikolajeva, 2017:193) 

 

Den runda karaktären har flera olika egenskaper. Dessa egenskaper kan vara av både 

positiv och negativ karaktär. Utav den anledningen är det mer trovärdigt om denna 

karaktär genomgår en förändring i berättelsen. Att karaktären har flera olika 

egenskaper gör att läsaren får en djupare förståelse för karaktären och att dess 

handlingar under berättelsens gång blir svårare att förutse. Men ett barn har inte 

samma förmåga att uppfatta egenskaper hos en karaktär om de är för komplexa, utan 

för dem är det lättare med karaktärer som har färre och tydligare egenskaper. Genom 

att använda flera huvudpersoner kan de få olika egenskaper som är lätta att identifiera, 

men att de tillsammans skapar en mer komplex karaktär, de kompletterar varandra. 

Dock kan då den enskilda karaktären bli mindre färgstark och inte ha samma djup som 

en med flera egenskaper. I den mer moderna barnlitteraturen är det läsaren själv som 

drar slutsatser kring karaktärens egenskaper genom att utgå från det som står i texten 

och sedan fylla i luckorna själv. Det kan läsaren göra genom att se hur karaktären 

beskrivs och beskrivningarna kan vara på olika sätt. De kan presenteras genom att 

karaktären har ett visst beteende, hur den pratar eller tänker eller hur den ser ut, men 

det kan också vara genom kommentarer från andra litterära karaktärer (Nikolajeva, 

2017:157;163–164;168).  
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Nikolajeva (2017:154) påpekar vikten av att skilja på om en bok är 

handlingsorienterad eller personorienterad. Det förstnämnda är vanligare i 

barnlitteratur då det har funnits en föreställning om att barn är mer intresserade av 

handlingen i boken än personernas egenskaper och personligheter. En 

handlingsorienterad bok innehåller förstås karaktärer, men dessa har ofta en bestämd 

roll. Nikolajeva (2017:150) kategoriserar sju olika roller som karaktärerna kan ha: 

• Hjälten – Den som löser problemet eller räddar prinsessan. 

• Den falska hjälten – Den som försöker lösa problemet eller rädda prinsessan, 

men misslyckas med det uppdraget. 

• Prinsessan – Den som är målet för sökandet, den som ska räddas. 

• Avsändaren – Den som ber om hjälp eller beordrar uppdraget. 

• Givaren – En eller flera karaktärer som kan ge bort föremål för att hjälpa hjälten 

på vägen till lösningen/räddningen. 

• Hjälparen – Den som hjälper hjälten fram till målet. 

• Motståndaren – Den som hjälten ska besegra. 

Hjälten och huvudpersonen är ofta en och samma. Men vem som är huvudperson i 

berättelsen kan skilja sig beroende på om en vuxen eller ett barn läser 

sagan/berättelsen. Det är inte heller säkert att huvudpersonen presenteras först i 

berättelsen eller att den presenteras tydligt, vilket ytterligare kan förstärka upplevelsen 

av olika huvudkaraktärer. Att barn och vuxna kan ha olika uppfattning om vem i 

berättelsen som är huvudkaraktär påverkas av att en vuxen har andra och fler 

erfarenheter och upplevelser än vad ett barn samlat på sig. men det är inte alltid 

huvudpersonen som har den mest betydande rollen. En bikaraktär kan vara lika viktig 

för att berättelsen ska komma framåt. Denna bikaraktär benämns då som en 

katalysator, en som direkt påverkar händelserna i berättelsen utan att vara 

huvudperson (Nikolajeva, 2017:155-156).  

2   Analys 

I detta kapitel kommer vi att ge kortare sammanfattningar av de skönlitterära 

barnböcker vi har läst. Vi kommer i kapitlet också att analysera och diskutera de olika 

barnböckerna utifrån avsnittet om bakgrundsteori. 
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2.1 Rum 213 

Nedan följer en sammanfattning och analys av boken Rum 213 skriven av Ingelin 

Angerborn. Boken är en mysteriebok och i analyserna kommer de kvinnliga 

karaktärerna Elvira, Meja och Bea att analyseras var för sig samt att en 

sammanfattande analys av de manliga karaktärerna i boken görs. 

2.1.1 Sammanfattning 

Elvira sitter på bussen hem från skolan och oroar sig för att tillbringa hela sommaren 

utan sin bästa vän Sibel. Hon tittar ner på golvet och hittar en lapp med information 

om ett sommarkollo. Tyvärr hade anmälningsdatumet passerat men hennes mamma 

gör ett försök och ringer till kollot. Kort sagt, Elvira får en plats på kollot och innan hon 

vet ordet av är det sommar och mamma kör henne dit. De kommer fram till kollot något 

sent, men Elvira och mamma hittar snabbt en av lägerledarna. Av henne får hon veta 

att hon ska dela rum 213 med två andra tjejer som heter Meja och Bea. 

Första dagen får de gå ner till stranden och bada, där de också blir vänner med 

några av killarna. Mellan doppen pratar de aktivt om killarna, vem som är sötast, vem 

de skulle vilja vara ihop med och om de har haft pojkvän tidigare. När de efter sista 

doppet kommer upp från vattnet upptäcker Elvira att hennes ring, som hon fått av sin 

mormor, är borta. Hon var övertygad om att hon hade den på sig så alla hjälper till att 

leta. Ingen hittar ringen, men då tjejerna ska gå och lägga sig på kvällen upptäcker 

Elvira att ringen fanns i örngottet och drar slutsatsen att den måste ha fastnat där då 

hon bäddade. Ringen lägger hon då på nattduksbordet innan hon somnar. På 

morgonen upptäcker hon att ringen är försvunnen. De hjälps åt att leta men kan inte 

hitta den. Under dagen händer det en massa skoj så ingen av dem tänker så mycket 

mer på ringen. På kvällen sitter alla kollodeltagare runt en eld och berättar historier 

för varandra. Meja går runt och tar en massa kort men tycker att de som hon tar på 

Elvira blir alldeles konstiga då det verkar vara någon konstig vit skugga med på dem. 

Elvira tänker inte så mycket mer på det men under fortsättningen av kvällen tycker 

hon att det verkar som om någon känner på hennes hår, men hon kan inte se något. 

Kvällen avslutas med att en annan flicka berättar om att hon hört om att det skulle 

spöka på kollot. Den natten vaknar Elvira av att Bea gråter. Bea säger sig ha sett en 

vitklädd flicka med rött hår stående i rummet. De avfärdar tanken och somnar sedan 

om.  
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På morgonen upptäcker flickorna att Mejas kamera är borta och Bea påstår att det 

är någon som flyttat lampan under natten. Flickorna diskuterar mycket om vem det 

skulle kunna vara som har tagit deras saker. De är ganska övertygade om att någon på 

kollot har gjort det. I hemlighet börjar de också anklaga varandra då framför allt Meja 

är övertygad om att det inte finns något spöke och att Bea bara inbillade sig allt. Nästa 

natt händer det igen, Elvira och Meja vaknar av att Bea ger ifrån sig ett illskrik. Återigen 

hade hon sett den rödhåriga vitklädda flickan. På morgonen visar det sig att hennes 

speciella penna som hon fått av sin moster försvunnit. Flickorna bestämmer sig för att 

den natten ska de hålla vakt. På kvällen kryper de alla tre upp i Beas säng och tittar mot 

dörren. Inte långt efter midnatt händer det något. De hör ett klick och de ser sedan hur 

dörrhandtaget trycks ner och dörren går upp. De kan inte se att det står någon utanför 

i korridoren utan det är alldeles svart. Meja är den som vågar sig ur sängen för att gå 

och kolla. Bea och Elvira håller varandra hårt i handen. När Meja kommit fram till 

dörren kan hon inte se något alls utan tycker att de borde gå och lägga sig igen. De 

samlas återigen alla i Beas säng. På morgonen vaknar Elvira i sin säng med nattlinnet 

på trots att hon var övertygad om att hon somnade tillsammans med de andra två i 

Beas säng och att hon då hade vanliga kläder på sig.  

Den morgonen hittar de ett skrivet brev som instruerar dem att fråga damen som 

bor i det röda huset om spöket. Flickorna smyger iväg från kollot efter att de lovat 

pojkarna att hjälpa till med deras flotte då de kommer tillbaka. De går till det lilla röda 

huset som Elvira och hennes mamma åkt förbi och som ser helt övergivet ut. Meja 

tycker att det är hel okej att de går in på tomten men Bea och Elvira är tveksamma till 

det. När Meja tycker att de ska gå in i huset säger de andra två nej och vill gå tillbaka. 

Det är då som de upptäcker att de är iakttagna. På gången till huset står en äldre kvinna 

och tittar på dem. Flickorna försöker förklara vad de gör där men den äldre kvinnan 

ber dem komma in för att hon har något att visa. Flickorna får se gamla bilder på kollot 

och de frågar om det tidigare har hänt något där. Den äldre kvinnan berättar att det en 

gång var en flicka som dog i ett rum på våning två. Precis då flickorna är på väg ut 

genom dörren kommer hon på att flickans namn var Mebel.  

Den natten vaknar de av Beas skrik. På Elviras säng säger hon att hon ser en 

vitklädd flicka med rött hår. Meja tittar skeptiskt, hon kan bara se Elvira. Elvira själv 

kan höra dem men undrar varför hon inte kan öppna ögonen. Efter en stund känner 

hon att hon kan röra sig och flickorna upptäcker då att hon har Beas penna i handen 

och med den har hon skrivit något. Det var som om hon bad om ursäkt för allt som 
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hänt och berättade var de försvunna sakerna fanns. Meja blev snabbt arg och anklagade 

Elvira för allt som hänt och trodde inte på när Elvira sa att hon inte hade gjort något. 

Sakerna kom tillrätta och till slut blev Meja övertygad om att det inte var Elvira som 

var den skyldiga. Då de höll på och packade ihop bestämde Meja att hon skulle ta ett 

sista foto på Elvira och Bea. Men då de tittade på kortet såg de Bea och bredvid henne 

var det en flicka som liknade Elvira men utan att det var hon. 

2.1.2  Analys  

Nedan följer en analys kring boken Rum 213, om inget annat anges är citat och 

referenser från den boken och kommer endast att anges med ett sidnummer. 

I boken finns en huvudkaraktär och det är ur hennes synvinkel boken läses, Elvira. Hon 

följs av två bikaraktärer med ganska stora roller, Bea och Meja, utan dem förs inte 

berättelsen framåt och de kan utifrån Nikolajeva (2017:155) då kallas för katalysatorer. 

Alla tre tjejer har precis slutat årskurs fem och ska börja sexan till hösten. Elvira är den 

karaktär man först får möta och hon är i början av boken en lätt orolig och nervös 

person. Hon skulle möta mycket nytt under veckan på kollo:  

 
Jag kände mig allt annat än lugn. Inte bara för att vi skulle komma för sent, det 

gjorde vi alltid. Utan för alltihop. Att jag skulle vara en hel vecka hemifrån, att jag 

aldrig varit på kollo förut och att jag inte kände en enda av dem som skulle vara 

med. (11)  

 

Denna osäkerhet inför något nytt kan många relatera till, alla har nog någon gång känt 

en nervositet inför det nya och osäkra. Genom att tolka en karaktär som visar känslor 

på detta sätt blir karaktären mimetisk, den blir möjlig att uppfattas som en verklig 

människa (Nikolajeva, 2017:146-148). Men på samma gång som Elvira är osäker inför 

detta nya är hon nyfiken. ”Jag sneglade på tjejerna som stod vid varsin våningssäng” 

(18).”Jag såg mig om i rummet. Det var ljust och fint, men väldigt litet” (19). Elvira 

visar här en nyfikenhet inför det nya.  

Elvira är i boken en karaktär med många olika känslor. ”Jag tyckte redan då att 

något var lite skumt, men jag brydde mig inte så mycket. Någon gång kan man ju få ha 

lite tur, tänkte jag.” (10). Vi tolkar det som att hon känner glädje över att få gå på kollot. 

Hon förbiser att det skulle kunna vara något mystiskt med det hela och väljer att bara 

se det som en positiv och rolig sak att hon fick en plats på kollot. Elvira har i boken en 

ring som hon fått från sin mormor. Under första dagen tror Elvira att hon har tappat 
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den, vilket hennes mamma hade varnat för kunde hända. I samband med detta visar 

Elvira känslor: ”Mormor kommer att bli jätteledsen, snyftade jag när vi var tillbaka vid 

våra badlakan igen. Jag lovade henne att jag skulle vara rädd om den.” (28). Dessa 

känslor kan sägas vara typiska för det kvinnliga könet. Hirdman (2001:19-23) skriver 

om att kvinnan genom tiderna har setts som det mer känsliga könet och att kvinnan 

påverkas och styrs mycket av känslor, vilket det fortfarande kan ses mycket av i 

litteratur bland annat då hos Elvira. Vidare skriver Hirdman (2001:80;86) att genom 

tiderna har kvinnan setts som något som måste tas omhand, hon behöver någon, en 

man, som är den starka motsatsen till hennes svagare kön. Detta kan också ses hos 

Elvira. ”Alla började se ganska rädda ut. […] Jag hade inte haft något emot att hålla 

någon i handen. Helst Melker förstås.” (59). Här tolkar vi det som att, utifrån det 

tidigare nämnda om att ty sig till ett starkare kön, Elvira är i detta fall den svagare som 

vill ha stöd och styrka av den starkare Melker.  

Då Elvira är en karaktär med flera egenskaper och känslor kan hon ses som en 

något rundare karaktär (Nikolajeva, 2017:168). Utifrån Elviras egenskaper uppfattar 

vi henne som en könsstereotyp karaktär. Nikolajeva (2017:193) tar upp vad som kan 

anses könsstereotypt för kvinnor. Hon beskriver att några typiska egenskaper för det 

kvinnliga könet, som också passar in på Elvira, är emotionell, omtänksam, sårbar, 

beroende, kvalitativt tänkande och intuitiv.  

Då det kommer till Meja och Bea är de karaktärerna mer platta, de har inte flera 

egenskaper och det är ganska lätt att förutse deras handlingar. Bea är en mer 

tillbakadragen och osäker person som inte gärna tar plats. Det kan vi tolka utifrån 

hennes agerande i berättelsen: ”Otur! Viskade hon. Det var ju det jag sa… Där ser ni att 

det betyder otur att bo i nummer tretton!” (30), ”Jag mår inte så bra, sa hon tyst. Jag 

går till rummet. Jag följer med, sa jag. Det behövs inte, sa Bea. Jag vill gärna vara 

ensam en stund.” (105). ”När vi kom fram till markeringen som visade att kolloområdet 

upphörde, saktade Bea ner på farten. Och när vi kom fram till det röda husets grind 

stannade hon helt och hållet.” (131). Bland annat utifrån dessa tre tillfällen tolkar vi att 

Bea är en tjej som gärna drar sig lite tillbaka, inte gärna bryter mot reglerna och som 

kan vara något vidskeplig och osäker. Att inte vilja bryta mot regler/vara lydiga, i 

berättelsen får de inte lämna kolloområdet, är ytterligare en typisk egenskap som 

kvinnan har inom det könsstereotypa (se tabell 1). 

Meja tolkar vi som den av tjejerna som tar mest plats trots att vi inte ser henne 

som en huvudkaraktär. Hon är den tuffa av dem och väldigt drivande och tar gärna 
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ledningen i de beslut som fattas. Hon kan också verka ganska impulsiv i sina 

handlingar. Dessa tolkningar gör vi utifrån olika handlingar som Meja står för i boken. 

”Jag kan! sa hon ilsket. Jag vet att jag la den här! Sedan drog hon ut min byrålåda och 

stoppade ner handen bland kläderna” (62). ”Meja reste sig upp. Vi går och pratar med 

Jennifer, sa hon. Nån måste ju ha tagit grejerna.” (98). ”Meja reste sig och tog sin 

bricka. Kom nu då! Sa hon. Vad väntar ni på?” (128). Dessa handlingar visar på ett 

beteende som delvis skulle kunna passa in på den manliga sidan av Nikolajevas tabell 

(se Tabell 1). Det som kan passa in på Meja från den är aggressiv, tävlingsinriktad, 

självständig, aktiv och rationell. Men vi tolkar också att författaren har försökt väga 

upp dessa så kallade manliga egenskaper hos Meja genom att hon är den av de tre som 

är mest intresserad av utseende. Det genom att det är hon som fixar iordning deras hår 

inför diskot. Hon är också den som har mest smink med sig, vilket kan ses som typiskt 

kvinnligt.  

Alla tre tjejerna är mycket fixerade vid killar, de samtalar mycket om att ha 

pojkvänner eller vem av killarna på kollot som är sötast. ”Därifrån hade vi bra koll på 

allt som hände. Och på alla killarna” (25), ”Vem tycker ni är sötast? Undrade Meja” 

(26). Dessa två citat visar på två tillfällen där tjejerna är väldigt intresserade av killarna, 

vilket tolkas som typiskt kvinnligt. Pojkarna i boken anser vi är typiskt pojkiga. ”De 

började störa oss så fort vi kom ner till vattnet. Jagade oss och skvätte vatten på oss 

och gjorde bomben från bryggan, precis där vi stod.” (26). Det här är ett av flera 

tillfällen i boken där pojkarna busar med flickorna vilket är ena anledningen till att vi 

tolkar dem som typiskt pojkiga. En annan anledning är för att pojkarna, eller i alla fall 

en av dem, vid flera tillfällen påstår att de är modigare än flickorna just för att de är 

pojkar. Det kan ses utifrån detta citat: ”Ja, och tjejer är fegare än killar, sa han. Det vet 

ju alla! (81).  

Generellt sett tolkar vi bokens karaktärer som könsstereotypa. Och vid tillfällen 

där en av flickorna har en mer manlig könsstereotyp egenskap, vägs detta upp av en 

könsstereotyp egenskap som kan anses vara väldigt kvinnlig. Alla karaktärer i boken, 

med undantag för Elvira, upplever vi som väldigt platta. De har enbart en betydande 

egenskap och karaktärernas handlingar är lätta att förutse, vilket är något som är 

väldigt typiskt för populärlitteratur (Nikolajeva, 2017:167). Något som vi kan anse att 

alla karaktärer är, är att de är statiska. Ingen av dem förändras, varken på ett 

kronologiskt eller etiskt sätt. Nikolajeva (2017:167) skriver om att i en underhållande 

bok är detta väldigt vanlig hos karaktärerna. Det är om boken har i syfte att skildra 
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barnets inre utveckling som karaktärerna är mer dynamiska. Men då boken är 

handlingsorienterad med statiska karaktärer ses bokens syfte som att underhålla. 

2.2  LasseMajas Detektivbyrå - Modemysteriet 

Nedan följer en kort sammanfattning av Modemysteriet samt den tillhörande 

analysen. Boken är en fiktiv deckare som handlar om att lösa mysterier och analyser 

kommer göras på Lasse, Maja och Jean-Pierre. Citat och referenser från boken 

Modemysteriet kommer hädanefter anges med enbart sidnummer. 

2.2.1  Sammanfattning 

Det är dags för modetävling i Valleby. Den kända modeskaparen Jean-Pierre är på 

besök och har anordnat en modetävling där invånarna i Valleby får delta. Första pris i 

tävlingen är en resa till modeveckan i Paris. Jean-Pierre har med sig sin livskamrat, 

katten Lulu, till Valleby. Efter en tupplur på hotellrummet upptäcker Jean-Pierre att 

Lulu är försvunnen och rusar till polisstationen. Där möter han Maja, som letar efter 

något att göra då hon inte har något intresse av att vara med i modetävlingen. Maja tar 

sig snabbt an fallet med den försvunna katten, hon försöker också involvera Lasse i 

undersökningarna. Men fram till dess att Jean-Pierre får ett hotbrev är han mer 

intresserad av modetävlingen än att hitta den försvunna katten. Under jakten på katten 

möter de ett annat problem. Jean-Pierres assistent ser en chans att förstöra för sin chef 

som inte behandlat honom något vidare bra. Assistenten lurar Jean-Pierre att lämna 

ifrån sig mappen med nästa års kollektion för att få tillbaka sin katt. Men det visar sig 

att det inte är assistenten som har tagit Lulu, men assistenten såg en möjlighet då 

katten var borta. Tillbaka på detektivbyrån diskuterar Lasse och Maja fallet. Helt 

plötsligt kommer Maja på något och de återvänder till hotellet. Utanför fönstret till 

Jean-Pierres rum hittar de en ledtråd. Det visar sig att Lulu var hungrig och gett sig 

iväg till en av de boende i Valleby för att få räkor, som var hennes favoritmat. Lulu var 

utsvulten för att Jean-Pierre såg till att katten gick på diet med bara någon enstaka 

räka vid måltiderna. Kvinnan som Lulu var hos kunde inte låta katten svälta och såg 

till att Lulu fick mat. Katten blev sedan förd tillbaka till sin ägare, Jean-Pierre och 

modetävlingen kunde fortsätta som planerat. 
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2.2.2  Analys 

När vi läser boken så upptäcker vi att karaktärsbeskrivningarna är få och den 

information gällande utseende vi vill ha får vi hämta från illustrationerna. Lasses och 

Majas utseende beskrivs inte alls i texten, men via bilderna får vi veta att de båda är 

brunhåriga, där Maja har långt och Lasse har kort hår. Vi förstår också via bilderna 

vem som är vem då Maja har ett stort M på sin tröja.  Sedan har vi designern, Jean-

Pierre, som också bär en rosa tröja, men han är man. Det kan vara någonting som den 

enskilde läsaren kan värdera som feminint för att det är vad normen har lärt oss. Jean-

Pierre bär dessutom stora, lila solglasögon och en vit, fluffig päls på axlarna. I dagens 

samhälle är det mer accepterande för män att bära kläder som bryter mot den manliga 

normen, vilket vi tolkar att Jean-Pierre gör med sina kläder. Det har tidigare (och även 

fortfarande ibland) varit väldigt negativt att klä sig i kvinnokläder, allt som har med 

kvinnor att göra har varit lågt värderat hos det manliga könet. Hirdman (2001:59; 

1988:51) och Nikolajeva (2017:193) nämner hur mannen har blivit normen då 

jämförelsen mellan män och kvinnor lytt ”kvinnan har inte […]” och att mannen var 

den mätbara människan, så det blev helt enkelt inte en jämförelse mellan kvinnor och 

män, utan mellan kvinnor och människan.  

I denna bok visar Lasse ett intresse för mode vilket Maja inte gör. Det kan verka 

fördomsfullt att tro att Maja borde vara den som är modeintresserad av de två. 

Undersöker vi modevärlden så kan vi se en stor skara av manliga designers, kanske till 

och med fler manliga än kvinnliga, därför skulle kanske inte Lasses modeintresse vara 

något normbrytande. Däremot sades det förr att det var skamligt för en man att göra 

det som då kallades för kvinnogöra (Hirdman, 2001:67). Hirdman (1988:49) säger 

också att vi idag inte accepterar de gränser som tidigare funnits för kvinnor, att vi inte 

accepterar den sociala kvinnliga underordningen som naturgiven. Vi skulle då också 

vilja hävda att samma sak gäller för män idag, att många män inte accepterar att 

kvinnor skulle vara socialt underordnade och att det då leder till att fler män vågar ta 

sig an en stil som kan uppfattas som mer feminin.  

Lasse och Maja driver en detektivbyrå, men Maja gillar inte vad deras kontor har 

förvandlats till. ”Vad tror du om det här tyget, Maja? Frågar Lasse. Men Maja svarar 

inte […] Maja suckar irriterat. Hon har tråkigt. Hon tycker inte om att deras 

deckarkontor har förvandlats till en syateljé” (28-29). Vi har redan diskuterat hur 

Lasses modeintresse kanske inte bör ses som något normbrytande, men kan ändå 

upplevas vara icke-stereotypa för en kille. Majas tankar kan istället verka mer 
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stereotypa för en kille. Hon är inte alls intresserad av mode utan vill bara undersöka 

mysterier. Alltså kan vi påstå att Lasse och Maja, men också Jean-Pierre, inte passar 

in i ett genusmönster, i de sociala könen som skapats. Det är lätt för oss att tala om 

könen i termer av stereotyper, där många tänker på brottning, blåmärken, klätterträd 

och hög ljudnivå när vi talar om pojkar. Talar vi om flickor så tänker många på 

målarböcker, pyssel och rosetter (Svaleryd, 2002:14). Därför kanske vi automatiskt 

anser att Maja är den av de två som faller in i en box där ”normalt” pojkar skulle falla 

in, samt att Lasse faller in i flickornas box.   

Karaktärerna i denna bok upplevs som platta och statiska, vi kan enkelt förutse vad 

de ska göra och de förändras inte alls under berättelsen gång (Nikolajeva, 2017:167). 

Jean-Pierre är en karaktär som är en katalysator för berättelsen, han är alltså den som 

för berättelsen framåt utan att vara en huvudkaraktär (Nikolajeva, 2017:155). Han är 

också den karaktär som är enklast att sätta in i ett normbrytande genusperspektiv. 

Jean-Pierre är, vad många skulle säga, en man som bryter mot de stereotypa manliga 

normerna. Utgår vi från tabellen där Nikolajeva (se Tabell 1) listar de olika 

egenskaperna hos män, respektive kvinnor, så ser vi att Jean-Pierre har några av de 

egenskaper som står som stereotypa för kvinnan. Han är bland annat en väldigt 

emotionell karaktär som bland annat är beroende av sin katt, Lulu, och han är mycket 

sårbar. Tittar vi då på Maja så ser vi att hon har några av de punkter som anses vara 

stereotypa för män. Maja är en aktiv, självständig, analyserande och rationell person. 

Det betyder självklart inte att Maja inte har några drag som anses vara kvinnliga, 

detsamma gäller Jean-Pierre, det ena utesluter inte det andra. Lasse är en karaktär 

som har några egenskaper som anses både stereotypa för män och för kvinnor, han är 

mild men självsäker, tävlande och aggressionshämmad.  

2.3  Mysteriet på örnklippan 

Nedan följer en kort sammanfattning av Kristina Ohlssons bok, Mysteriet på 

Örnklippan, samt den tillhörande analysen. Mysteriet på Örnklippan är en 

mysteriebok och analyserna kommer fokusera på karaktärerna Bonnie, Charles, Alba 

och Douglas. Om inget annat anges är alla citat och referenser från Mysteriet på 

Örnklippan och dessa anges enbart med sidnummer. 
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2.3.1  Sammanfattning 

Mysteriet på Örnklippan handlar om två styvsyskon, Bonnie och Charles, som rymmer 

hemifrån för att deras föräldrar bestämt att de ska flytta till London. Ingen av dem vill 

flytta, alla deras kompisar finns ju hemma i Sverige. Då bestämmer sig Bonnie för att 

de ska rymma till hennes mormor, Vivian, som bor på Örnklippan i Skuggviken. När 

de båda barnen kommer dit blir mormor Vivian överraskad och låter barnen komma 

in medan hon ringer till deras föräldrar. Med lite övertalning från mormor Vivians sida 

så får Bonnie och Charles, till en början, stanna kvar en vecka i Skuggviken. 

Bonnies mormor bor i ett stort hus högt uppe på en klippa där också en stor fyr står. 

Barnen blir genast varnade att inte leka vid fyren då den är mycket gammal och golvet 

kan rasa in, dessutom ligger den precis intill klippkanten. Skulle någon falla ned där 

skulle de falla rätt ner i det stormiga havet eller falla på klipporna nedanför. Förbudet 

att gå till fyren lockar Bonnie, ju fler varningar hon får desto mer vill hon gå dit. Till 

råga på förbudet att besöka fyren så varnar Alba, en av de tre som jobbar hos mormor 

Vivian, barnen för Paul, mannen som hjälper Vivian med hennes hästar. Alba säger att 

han är elak, mot både människor och djur. Detta leder till att Bonnie och Charles 

undviker Paul i största möjliga mån. 

En dag smyger sig Bonnie på Alba och Douglas och råkar höra hur de diskuterar 

henne och Charles: ”Få bort dem härifrån, sa Douglas. De kan omöjligt stanna” (30). 

Bonnie blev självklart nyfiken på varför de inte fick stanna, så hon ville undersöka 

saken. Charles ville däremot hellre skissa och sy kläder. Det var vad Charles gillade att 

göra, medan Bonnie gillade att klättra i träd och teckna serier, men Charles pappa Ebbe 

tyckte inte att varken teckna eller designa kläder var en framtid för barnen.  

När Bonnie och Charles undersöker den lilla staden får de veta att en pojke 

försvunnit från Skuggviken, bara några dagar före deras ankomst. Det sades också att 

det inte var första gången någon försvann i Skuggviken. Boende i staden påstod att en 

man blivit lurad in i döden bland klipporna i Skuggviken för över 100 år sedan och att 

det var någon i släkten Roos som orsakat det genom att släcka fyren. Släkten Roos var 

den familj som bott på Örnklippan innan mormor Vivian flyttade in där. Den man som 

lurats in i döden hemsökte nu Skuggviken som den huvudlöse hämnaren med hjälp av 

hans två medhjälpare som fann nya offer för honom att hämta. Bonnie och Charles 

bestämmer sig för att gå till botten med mysteriet genom att följa ledtrådar och finna 

den saknade pojken. 
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För att lösa mysteriet börjar de leta reda på medlemmar i familjen Roos som 

fortfarande lever och bor kvar i Skuggviken. De finner då Robert. Han är däremot 

övertygad om att den huvudlösa hämnaren endast är en myt och att de inte ska fundera 

mer på den saken. Men barnen fortsätter ändå att undersöka och träffar på Fatima, 

ytterligare en medlem i familjen Roos, som flyttat från skuggviken. Hon berättar hur 

hämnaren arbetar, att han kommer för att hämta de sista ur familjen Roos genom att 

de två medhjälparna tänder fyren under natten för att locka honom till Skuggviken. Då 

bestämmer sig Bonnie och Charles för att stanna uppe en natt och övervaka fyren för 

att se vem det är som tänder fyren på natten, men ovädret gör att de endast kan se att 

det är en man och de tror genast att den mannen är Paul.  

Bonnie väljer att undersöka parken bakom huset själv en morgon och upptäcker att 

det finns en lift nedför klippan till stranden och klipporna nedanför. Hon berättar det 

genast för Charles och de undersöker saken tillsammans, men blir upptäckta av Paul 

som varnar dem för faran vid klippan. Deras nyfikenhet blir mer intensiv och efter ett 

samtal till Fatima så får de veta ett knep att ta reda på vilka hämnarens medhjälpare 

är. De får veta att medhjälparna inte är vilka som helst, utan att de är några som levt 

väldigt länge, att de levde när hämnaren levde för över 100 år sedan. Den nya 

informationen får Bonnie och Charles att besöka antikaffären och Robert igen. Han har 

gamla foton som de får titta på och det är då Charles upptäcker vilka det är som finns 

på ett 100 år gammalt foto, det var Alba och Douglas. 

Bonnie och Charles väljer att en kväll fira ned Charles i liften för att rädda pojken 

som de tror är fånge i grottan vid stranden. Charles hittar grottan och pojken som är 

fastkedjad, men blir avbruten av en av medhjälparna som har kommit på Bonnie och 

Charles. Precis när en av medhjälparna är på väg att kedja fast både Bonnie och Charles 

så dyker Paul upp och räddar dem. Det visar sig att han har vetat om mysteriet länge 

och var där för att gå till botten med det. Han hade lyckats låsa in den andra 

medhjälparen i fyren som han först hade förstört och sedan räddade han Bonnie, 

Charles och den lilla pojken.  

2.3.2  Analys 

Karaktärerna i Mysteriet på Örnklippan upplever vi som, vad Nikolajeva (2017:168) 

kallar för runda. Vi kan se att karaktärerna har fler framträdande egenskaper, dessa 

egenskaper är både positiva och negativa. Bonnie är en flicka som gillar att göra det 

hon blir tillsagd att inte göra. Hon rymmer hemifrån och hon undersöker fyren fast 
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hon blivit tillsagd flera gånger att hålla sig borta från den. Hon är väldigt aktiv och 

gillar att springa runt, hitta på saker och klättra i träd, vilket enligt Svaleryd (2002:14) 

är typiskt för pojkar. Bonnie visar också en väldigt stark beskyddande egenskap, vid 

flera tillfällen i boken: ”Dessutom gillar jag inte att mormor Vivian blir ensam kvar här 

med den där galningen.” (34) ”Hon vägrade åka hem om inte mormor Vivian var i 

säkerhet.” (99), ”Varför hade de inte nämnt mormor Vivian? Ville de inte skydda henne 

också?” (119), ”Och jag är fortfarande orolig för mormor Vivian.” (129). Enligt 

Nikolajevas tabell över stereotypa drag och egenskaper (se Tabell 1) kan vi se att 

Bonnies egenskaper, som aktiv och beskyddande, stämmer in på det stereotypa för 

pojkar. Bonnie har dock andra egenskaper som är listade som typiska för flickor, hon 

är självuppoffrande och beroende av andra människor, hon vill inte gärna vara själv 

om nätterna och skulle helst dela rum med sin styvbror eller så bjuder hon in hunden 

Vinnie att sova hos henne.  

Bonnie verkar vara en tjej som klär sig i typiska tjejkläder, hon bär kjol och gillar 

att ha en hatt på sig. Utöver det får vi inte veta mycket om hennes utseende, enbart att 

hon har gröna ögon. Vi får veta att Bonnie gillar att teckna serier och att rida. Inget av 

det var något som hennes styvfar ansåg fanns någon framtid i, men det hindrade inte 

henne från att göra det ändå. Detsamma gäller Charles, Bonnies styvbror och Ebbes 

son, han älskade kläddesign och att sy kläder. Ebbes svar till kläddesign och att vara 

skräddare lät såhär: ”Herregud, det finns ju ingen framtid i det, brukade Ebbe säga så 

fort det kom på tal. Man kan ju inte leva på att sy kläder.” (28). Charles verkar dock 

inte låta pappans åsikter påverka honom för han fortsätter designa. Även om pappa 

Ebbe inte verkar vara förtjust i idén om att Charles skulle arbeta med kläder och design 

så delar Ebbe med sig av information kring studier som finns tillgängliga i London, 

däribland en designinriktning: ”Däremot hade Ebbe berättat att det gick att välja 

kläddesign som tillval på deras engelska skola. – Om du nu känner för det, hade han 

sagt.” (211).  

Charles verkar också vara en pojke som är väldigt mild och lugn, mer passiv än vad 

Bonnie är, men han är fortfarande intresserad av mysteriet som de har framför sig. 

Charles och Bonnie har olika sätt att hantera saker, Charles har ett lugnare sätt att tala 

på och verkar tänka igenom saker han säger, medan Bonnies uttal kan verka aggressivt: 

”Du är ju dum på riktigt, sa Bonnie argt […] Och jag vet precis var den ligger!” (9), ”De 

är helt dumma i huvudet, sa Bonnie […]” (14). Det mer aggressiva uttrycket hon har är 

något stereotypt för pojkar, enligt Nikolajevas tabell (se Tabell 1), samt att Charles 



 22 

mildare sätt och passiva beteende anses vara mer flickigt enligt tabellen. Han har dock 

ett rationellt tänkande och framstår som väldigt självständig, vilket faller in på den 

manliga delen i Nikolajevas tabell.  

Går vi då till andra karaktärer i denna bok, Alba och Douglas, så har de fått 

stereotypa egenskaper utifrån deras eget kön. Narahara (1998:3) nämner hur barn i 

tidig ålder fick lära sig att kvinnan var den som skulle ta hand om hushållet och 

mannen skulle försörja familjen. Alba är den som tar hand om städning och matlagning 

och Douglas är den som tar hand om tyngre arbeten. I det här fallet är det ju båda som 

försörjer och arbetar eftersom Alba inte bara gör hushållsarbetet hemma utan även har 

det som yrke.  

2.4  Kapten Kalsong och Turbotoans vedergällning 

Nedan följer en sammanfattning och analys av Kapten Kalsong och turbotoans 

tyranniska vedergällning som hädanefter förkortas till Kapten Kalsong. Anges inget 

annat så skrivs referenser från Kapten Kalsong enbart med sidnummer. Boken går 

under kategorin äventyr och de karaktärer som analyseras är Melvin, Harold, George 

och Rektor Krupp/Kapten kalsong. 

2.4.1  Sammanfattning  

Kapten Kalsong är en hypnotiserad elak rektor som tror att han är en superhjälte. Om 

någon knäpper med fingrarna förvandlas han från den griniga rektorn Krupp till en 

man i kalsonger och slängkappa, men om han sedan får vatten i ansiktet förvandlas 

han tillbaka till den elaka rektorn. Tidigare hade Kapten Kalsong tillsammans med 

George, Harold och en vaskrensarrobot som de byggt, besegrat de onda talande toorna 

och deras ledare Turbotoa 2000. Turbotoa 2000 var fast och utslagen på planeten 

Uranus där han vaktades av vaskrensarroboten. En dag knockades vaskrensarroboten 

av en flygande boll så att det läckte ut Foto-Atomisk Trans-Somgobulerande 

Yxtofantriplutoniseringsoptimatisk vätska rakt ner i gapet på Turbotoa 2000. Det fick 

honom att vakna till liv igen och inse allt som hänt. Turbotoa 2000 bestämde sig för 

att han måste hämnas. 

Medan Turbotoa 2000 är på väg mot jorden var Melvin, en klasskamrat till George 

och Harold, lycklig för första gången på länge. Då George och Harold för tillfället var 

försvunna var det ingen som ställde till med problem och han kunde i lugn och ro ägna 
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sig åt sina experiment. Denna lycka fick han behålla i två veckor, för sedan nådde 

Turbotoa 2000 jorden. Turbotoa 2000 skapade många problem på sin väg genom 

staden. Melvin blev så störd av det oljud som Turbotoa 2000 förde att han skrek ”LÄGG 

AV! Jag försöker faktiskt ARBETA, din idiot! HÅLL TYST!!!” (33). Detta var inte 

uppskattat av Turbotoa 2000 som sedan började jaga Melvin. Melvin var jagad ända 

bort till skolan och rektor Krupps kontor. Där hittade han en av rektorns gamla 

avklippta tånaglar som innehöll det superhjälte DNA som rektorn hade. Melvin 

identifierade superhjälteämnet och skapade en vätska som han snabbt hällde i sig. Det 

gav honom superkrafter och med dem besegrade han Turbotoa 2000. Alla i staden var 

överlyckliga och Melvin var en hjälte. Han tyckte om att vara superhjälte ett tag, men 

då människorna i staden började ropa på honom för småsaker blev han arg. Han 

bestämde sig då för att hitta Kapten Kalsong, George och Harold. De befann sig på 

skolan men 39 år in i framtiden. Så med sin självlysande, tidsresande bläckfiskdräkt 

begav han sig dit och hämtade hem de tre saknade till två veckor innan Turbotoa 2000 

anföll.  

När George och Harold kommer hem möts de av arga föräldrar, de hade fått ett 

samtal från skolan och blivit informerade om att ingen av de båda pojkarna hade varit 

på plats under dagen. Som straff spenderade de resten av dagen med att diska, klippa 

gräs och dammsuga. På kvällen var de så trötta att de inte orkade något annat än att 

lägga sig på sängarna med kläderna på. Det tills Harold får ett samtal från George. Han 

hade kommit på att de skulle ha prov hela morgondagen och ingen av dem hade pluggat 

till det. Så resten av natten satt de båda på varsitt håll och pluggade inför provet. På 

morgonen var de så trötta att allt bara gick fel. De bestämde att innan skolan skulle 

äggen som de fått med sig under tidsresan kollas till. Men i samband med detta skulle 

de bara ta en liten tupplur. Den visade sig bli hela dagen. Då de kom till skolan nästa 

dag fick de veta att betygen satts genom proven och att de inte längre skulle få gå kvar 

i samma klass. Som ett resultat av detta bestämde de sig för att låna Melvins 

tidsresande bläckfiskdräkt och gå tillbaka i tiden en dag för att skriva proven. Genom 

detta skapade de av misstag sedan kopior av sig själva, dock inte till deras besvikelse. 

De bestämde sig för att gå varannan dag i skolan och på så sätt få mycket ledig tid. Men 

av ett olyckligt misstag råkade lärarna på skolan få syn på båda paren av George och 

Harold, vilket gjorde att de trodde allt var en dröm. Alla lärarna på skolan började kasta 

av sig kläderna och leka i korridorerna, men rektor Krupp gjorde det inte. Då han såg 

båda paren blev han konstig och kunde inte säga mer än ”B-b-bubba bobba hob-hobba-
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hobba wah-wah” (158). Poliserna arresterade alla lärarna för förargelseväckande 

beteende och tog med rektor Krupp till ett boende för folk med verklighetsproblem. Då 

två veckor hade gått kom Robottoa 2000 till jorden. Nu var detta ett ännu större 

problem då Kapten Kalsong, den enda som kan besegra Turbotoa 2000, satt ju inlåst 

på dårhus. Med hjälp av lite list lyckades George och Harold få tag på Kapten Kalsong 

och Turbotoa 2000 besegrades ännu en gång.  

2.4.2  Analys 

I boken finns fler än en huvudkaraktär. Under den första halvan av boken upplevs 

Melvin som huvudkaraktären då fokus läggs på honom, hans känslor och handlingar. 

Under andra halvan av boken upplevs George och Harold som huvudkaraktärer då det 

är dem som resten av berättelsen kretsar kring. Även om namnet på boken antyder att 

Kapten Kalsong är den som boken främst handlar om, att han skulle vara huvudperson, 

är det inte så vi som läsare uppfattar det. Alla pojkarna i berättelsen är jämngamla och 

går i årskurs fyra.  

Melvin, vars utseende tydligt gestaltas genom bilder i boken, ses som en typisk 

smart och skötsam skolpojke. Han har t-shirt med krage, fluga, klocka, glasögon och 

fräknar. Dessa stereotypa drag är de som gör att vi tolkar honom som den smarta i 

boken. Men det är inte enbart genom hans utseende som vi gör denna tolkning utan 

detta citat; ”Melvin kunde äntligen ägna sig åt sina vetenskapliga experiment och skapa 

nya, häpnadsväckande uppfinningar alldeles för sig själv i lugn och ro” (30), påverkar 

också tolkningen av honom som den smarta och skötsamma i boken. Vi tolkar också 

honom som något självgod. ”Äntligen! Sa Melvin. Nu får jag den respekt jag förtjänar!” 

(64). Det här citatet indikerar att han tycker att han får alldeles för lite respekt och 

uppmärksamhet och då han nu besegrat Turbotoa 2000 äntligen blir känd som 

skvallerbyttan med superkrafterna. Melvin har också ett antal genusstereotypa drag. 

Han kan passa in i Nikolajevas tabell (se Tabell 1) på den manliga sidan genom att han 

tolkas som stark, våldsam, aggressiv, tävlande, rovgirig, aktiv och analyserande. Dessa 

egenskaper lyser igenom vid enstaka tillfällen. Men Melvin uppfattas, trots att 

egenskaperna kan indikera att vara flera, som en relativt platt karaktär då det är hans 

smarthet som lyser igenom (Nikolajeva, 2017:168). Det går lätt att förutse Melvins 

beslut, de har en vetenskaplig karaktär och är främst för hans eget bästa. Melvin är inte 

heller en karaktär som skulle gå att kunna koppla till verkligheten, han har inga 

mimetiska drag (Nikolajeva, 2017:146). Utifrån samhället och syn på barn är det 
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generellt så att en 11-årig pojke sällan är på en nivå där han kan genomföra 

vetenskapliga experiment och identifiera DNA-strängar. Dock skulle man kunna se 

denna karaktär som ett sätt att uppmuntra unga till att utforska och fokusera på skolan, 

han skulle då kunna vara ett språkrör. Det gör att han, trots sin mindre trovärdiga 

verklighetskoppling, ändå kan läsas mimetiskt (Nikolajeva, 2017:147). 

George sticker på ett sätt ut i boken. Genom bilderna går det att se att han är 

mörkhyad med mörkt kort hår och slips. Han är den mer drivande i boken och den som 

är mest obekymrad om det som komma skall. Det tolkar vi bland annat utifrån dessa 

citat: ”Bry dig inte om det, sa George. Och förresten kan vi inte göra något åt det ändå”, 

”Asch, oroa dig inte, sa George. Förresten, hur mycket trubbel och problem kan vi ställa 

till med på två veckor?” (80). Han är också den som funderar kring det logiska i olika 

situationer. Vid ett tillfälle då de mött sina kopior och alla oroar sig för hur de ska få 

tag på mat och var de ska kunna sova då de inte kan berätta för föräldrarna vad som 

hänt, är det han som kommer på en lösning som gynnar dem alla.  

”Vet ni en sak, sa George. Vi kanske angriper detta problem på fel sätt. Det här 

kanske är någonting bra! Någonting bra? Utbrast gårdagens Harold skeptiskt. 

Just det, sa George. Vi brukar alltid klaga på att vi aldrig har tid att göra det vi 

verkligen vill göra. Så nu kan vi dela upp oss i skift.” (119). 

George tolkar vi utifrån detta som analyserande, självständig och att han har ett 

kvalitativt tänkande. Han följer också den manliga normen utifrån Nikolajevas tabell 

(se Tabell 1). Men då det kommer till att besegra Turbotoa 2000 tar den analyserande 

sidan över den självständiga. Pojkarna inser tillsammans att de inte kan besegra 

Turbotoa 2000 utan Kapten Kalsongs hjälp, problemet är bara att han är inlåst. Han 

analyserar då situationen och inser deras begränsningar för att kunna befria honom 

och inser att de behöver hjälp. Det visar han genom: ”Vi kan inte få ut honom därifrån, 

sa George. Men jag vet en som kan. Följ med!” (166). Genom list och analys lyckas 

George, med hjälp av sina vänner, använda Turbotoa 2000 som distraktion för att 

befria Kapten Kalsong.  

Harold är delvis en motsats till George i boken, både till utseende och till 

personlighet. Han är en ljushyad, blond pojke med lockigt hår och en vanlig t-shirt. I 

boken är det han som oroar sig och ser mycket negativt kring det de ska göra. Men han 

följer ändå Georges idéer och planer utan större motstånd.  

LÄGG AV! Protesterade Harold. Varje gång vi reser i tiden händer det hemska 

saker! Vad kan vara värre än att vi måste gå i olika klasser nästa år? Svarade 

George. Vill du verkligen gå ett EXTRA år i den där skolan? Harold hade inga 
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motargument. […] Vi borde inte göra det här, viskade Harold. […] Mot bättre 

vetande hjälpte Harold upp George till förarplatsen (107-108). 

I detta citat kan vi tolka att Harold visar en osäkerhet inför det som George föreslår 

men att han på samma gång litar fullständigt på honom och tvekar inte länge innan 

han går med på förslaget. Harold visar här på ett mer kvalitativt tänkande, vilket enligt 

normen anses som ett mer kvinnligt drag (Nikolajeva, 2017:193), genom att fundera 

kring konsekvenserna av en tidsresa. Något som också bryter mot den manliga normen 

hos Harold är att vi uppfattar honom som ovanligt känslig. ”Åh, nej! mumlade Harold 

och hans ögon började fyllas med tårar” (104). Detta är ett av flera ställen i boken där 

det beskrivs att han kämpar mot tårarna. Detta är ett, enligt normen, typiskt kvinnligt 

drag då kvinnan anses vara den mer känslostyrda av de båda biologiska könen 

(Hirdman, 2001:48).  

När det sedan kommer till Kapten Kalsong, även kallad Rektor Krupp tolkar vi 

honom som en bikaraktär. Trots att han kan ses som en bikaraktär är han nödvändig 

för handlingen. Han är den enda som har en möjlighet att besegra det onda, Turbotoa 

2000, men bara om han är en superhjälte i kalsonger. Han är vad Nikolajeva (2017:155) 

beskriver som katalysator, en som kan skapa förändringar eller påverka berättelsen 

utan att själv vara huvudperson. Genom att vara både Kapten Kalsong och rektor 

Krupp har han två personligheter. Som rektor på pojkarnas skola är han elak och 

försöker göra allt för att George och Harold inte ska kunna vara tillsammans. Det tolkar 

vi utifrån dessa citat: ”Ja, vilken otur va? Sa rektor Krupp med en överlycklig glimt i 

ögat. Han såg på fröken Bråk och plötsligt brast båda två ut i gapskratt.” (104). Detta 

säger han efter att pojkarna fått reda på att då de missade provdagen så kommer de 

inte få gå i samma klass till hösten eftersom att Harold måste gå om årskurs fyra. 

Rektor Krupp visar här olika manliga drag så som känslokall och aggressiv (se Tabell 

1). Som Kapten Kalsong är han en rak motsats. Här kommer hans mer barnsliga sida 

fram och han klär sig i kalsonger och en mantel till skillnad från den vanliga kostymen. 

Som Kapten Kalsong är han också vän med George och Harold. Som Kapten Kalsong 

säger han heller inget utan gör bara det han blir tillsagd av George och Harold att göra.  

Generellt visar alla karaktärer i boken ett performativt genus, det går tydligt att se 

vilken genustillhörighet de har. Vi tolkar alla karaktärerna som manliga eller 

pojkaktiga könsstereotyper. Det eftersom de utifrån normen beter sig så som man 

delvis förväntar sig av pojkar. De är busiga och ställer till med rackartyg. Också Harold, 

trots sina något mer kvinnliga könsstereotypa drag, tolkar vi utifrån hans beteende i 
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boken som typiskt pojkaktig. Karaktärerna tolkar vi också som platta och statiska. De 

består till stor del av endast en betydande egenskap och handlingarna är lätta att 

förutse. Melvins handlingar är baserade på vetenskap, Georges handlingar är drivande 

och han tar besluten, Harold är fundersam och orolig för alla Georges beslut och 

ifrågasätter dem, sedan är det rektor Krupp som bara gör allt för att vara elak. Ingen 

av karaktärerna genomgår heller några förändringar som personer, varken etiska eller 

kronologiska. Även om man skulle kunna diskutera rektor Krupps förvandling till 

Kapten Kalsong går han alltid tillbaka till att vara den elaka rektor Krupp. Något som 

vi också tolkar utifrån bokens handling är att den genom att vara typisk pojkig riktar 

sig just till pojkar. Det som påverkar denna tolkning är bland annat att det inte är med 

någon flicka/kvinna annat än fröken Bråk som endast nämns, samt Harolds mamma 

och Georges mamma som också endast nämns. Nikolajeva (2017:195) skriver om att 

pojkar ofta tillåts större frihet i barnlitteratur än flickor, vilket vi då kan spekulera kring 

är en av anledningarna till att det endast är manliga karaktärer som kommer fram och 

har stora roller i boken medan de kvinnliga endast nämns och har bara någon enstaka 

replik.  

2.5  Spådomen om Jack – Demoner i stadshuset 

Nedan presenteras en sammanfattning och analys kring Spådomen om Jack – 

demoner i stadshuset. Detta är den fjärde delen i mysterieserien spådomen om Jack. 

Referenser från denna bok kommer anges med enbart sidnummer. De karaktärer som 

kommer analyseras är Betty och Jack. 

2.5.1  Sammanfattning  

Jack och Silvertass väntar i en glänta på att Betty och Rurik ska komma tillbaka med 

maten. Han funderar på den spådom de hade fått. Utifrån vad spågumman förutsett 

var ödet att Sankt Göran, drakdödaren, skulle döda Silvertass och Jack i toppen på 

stadshusets torn. Det var vad de trodde i alla fall. Spådomen hade visat två mörka 

skepnader som föll från tornet och Jack trodde genast att det var han och Silvertass. 

För att kunna förhindra att detta skulle ske var de tvungna att hitta ödets port, som 

skulle finnas någonstans i Stockholms stadshus. Men för att kunna hitta den var de 

först tvungna att hitta ett sätt att komma in i stadshuset utan att bli upptäckta. Betty 

och Rurik kom tillbaka från mataffären med famnarna fulla av matkassar och en idé 
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om hur de ska kunna ta sig in i stadshuset. Hon berättar att de ska åka tåg, vilket 

förbryllar Jack. För hur kan man åka tåg in i stadshuset? Betty tar med sig de övriga 

till en kyrkogård, men eftersom det är mitt på dagen och en massa folk på plats blev de 

tvungna att vänta. Då natten föll letade de upp en specifik gravsten. Genom att trycka 

på bokstäverna i rätt ordning åkte den åt sidan och avslöjade en öppning. Öppningen 

ledde till en mörk tågstation vilken spöktåget avgick ifrån. Som levande människor, 

och en vätte, blir de tillsagda av konduktören att de inte få åka med spöktåget. Tåget 

börjar rulla och Betty bestämmer att de ska tjuvåka. Hon hoppar snabbt upp längst bak 

på tåget med Rurik i famnen och säger åt Jack och Silvertass att följa med.  

Väl inne i stadshuset börjar de leta efter ödets port, för att kunna förhindra att 

spådomen faller in behöver de hitta den innan midnatt. Men Jack har en känsla av 

obehag i magen. Han får panik då han ser en kalender och inser att det är fredagen den 

13:e. Han utbrister till de andra att de måste därifrån för annars kommer drakdödaren 

hitta dem. Då får han syn på att det står något skrivet i kalendern: ”Kära Jack! Det är 

för sent att fly! Drakdödaren har redan hittat er!” (46). Det var precis vad han hade 

gjort. Han var där för att döda den sista levande draken, Silvertass. Drakdödaren jagar 

Jack och Silvertass genom stadshuset mot trappan till tornet. Det enda möjliga sättet 

att besegra drakdödaren är med hans eget svärd. Rurik har en plan, han ropar till Jack 

att fortsätta upp i tornet. De hann upp men Sankt Göran var inte långt bakom. Just 

som han var på väg att döda Silvertass kastar sig Rurik fram och utropar: ”RÖR INTE 

POJKEN OCH DRAKEN!” (55). Sankt Göran och Rurik faller över kanten och i den 

stunden inser Jack vem spådomen var avsedd för. Alla tre, Betty, Jack och Silvertass 

rusar ner för trapporna men det är försent. De hittar Rurik död på marken nedanför 

tornet. De tar honom med sig tillbaka till Bettys hem. Jack funderar på spådomen, 

Rurik och ödets port. Han kommer på något, han har haft porten med sig hela tiden. 

Tidigare hade Jack fått en nyckelring i form av ett J av spågumman och om den 

vecklades ut bildade den en port. Han letar snabbt upp de andra och berättar vad han 

kommit på, att ödets port varit med dem hela tiden. De tar sig upp på taket i byggnaden 

och Jack hänger upp nyckelringen så att månljuset skiner på den. Porten som 

framträdde såg ut som dimma och nedanför stod skrivet: ”Välkomna att kliva in, Jack 

Nilsson och Silvertass” (68). Då de gick igenom porten hamnade de ett par timmar 

tillbaka i tiden, vid tillfället precis innan Rurik och Sankt Göran föll ner från tornet. 

För första gången flög Silvertass. De hann precis i tid fram till tornet för att fånga Rurik 

innan han slog i marken. Väl tillbaka hos Betty möter de spågumman igen. Jack frågar 
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henne om hon visste att det var Rurik som skulle falla från tornet, vilket hon svarar att 

det gjorde hon. De tänker inte så mycket mer på det och resten av sommaren kan de 

bara njuta av lugnet och härligheten.  

2.5.2  Analys 

Som vuxna läsare av boken kan vi tolkar vi att det finns två huvudkaraktärer, Betty och 

Jack.  Som Nikolajeva (2017:156) skriver kan en vuxen och ett barn ha olika 

uppfattning om vem i boken som är huvudperson då vi har olika erfarenheter och 

uppfattningar om livet. Det betyder att vi som vuxna läsare uppfattar både Betty och 

Jack som huvudkaraktärer då de båda framträder tydligt i boken. Båda karaktärerna 

är betydande för berättelsen och utrymmet de har i boken är väldigt jämt fördelat. 

Sedan kan det faktum att boken är den fjärde i en serie påverka vår tolkning av 

huvudpersoner. I denna bok är Betty väldigt framträdande men vi vet inte hennes roll 

i de övriga böckerna om Jack så i dem kan han vara mer framträdande och ha en 

tydligare huvudroll.  

Betty är i denna bok den drivande karaktären. Hennes utseende beskrivs inte i 

denna bok, hur det är i de övriga vet vi inte utan kan bara spekulera kring. Då hon är 

Jacks moster kan vi anta att de påminner om varandra till utseendet. Jack beskrivs inte 

heller i boken, men vi kan på framsidan se en bild av honom. Han är en ljushyad pojke, 

med brunt halvlångt hår, röd tröja och jeans. Så om Betty och Jack påminner om 

varandra till utseendet kan vi tolka det som att hon också är ljushyad med brunt hår. 

Som person upplevs hon som orädd. Hon har för vana att tjuvåka runt med spöktåget 

i Stockholm. Sedan är det hon som tar besluten om vad och hur de ska göra under 

berättelsens gång. Utifrån vad Hirdman (2001:19-23) beskriver om hur genus har 

uppfattas genom tiden så skulle Betty lika gärna vara en manlig karaktär. Det genom 

att vi tolkar henne som den mer dominerande och handlingskraftiga: ”Det är ganska 

enkelt, sa hon med ett leende. Vi ska ta tåget!” (16), ”Levande får inte åka med 

spöktåget. Det vet du mycket väl. […] Var beredd, grabben. […] Plötsligt hoppade hon 

upp på den skrangliga trappan – längst bak på tåget – och vinkade till 0ss. Kom! 

Skynda er!” (33-35). Dessa citat påverkar vår tolkning om hennes beslutsamhet. Hon 

har, vad vi kan se utifrån ovanstående citat, inte heller behovet att följa regler till punkt 

och pricka. Dessutom kan vi tolka hennes beslutsamhet som något vuxet. Nikolajeva 

(2017:28-29) nämner hur det vuxna alltid varit normen och att barn är det avvikande. 

Hon menar att det i många år varit den vuxna som haft makten och att barnen 
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förväntas följa och lyda. Betty är i det här fallet en av de vuxna och Jack är ett barn, 

hon leder och han följer. 

Jack tolkar vi som en motsats till Betty. Han visar ofta känslor: ”Rurik märkte nog 

hur rädd jag blev.” (20), ”Jag såg förtvivlat på honom. Men … men … du förstår inte. 

Vi MÅSTE åka med. Snälla! Annars kommer Sankt Göran att döda oss!” (33). ”Tårarna 

började strömma längs mina kinder och händerna skakade.” (58). ”Det ska jag komma 

ihåg! Skrattade jag och torkade bort glädjetårarna […].” (78). Dessa fyra citat är 

tillfällen då vi möter olika känslor som Jack visar: rädsla, förtvivlan, sorg och glädje. 

Dessa drag är, utifrån genusnormen som Nikolajeva (2017:193) och Hirdman 

(2001:19-23), typiskt kvinnliga. Vi kan också diskutera det faktum att Jack fortfarande 

är ett barn och därför har lätt att visa känslor. Som norm så har barn lättare att visa 

känslor och de bör se upp till vuxna. Detta anses vara typiskt för barnlitteratur och har 

länge varit så (Nikolajeva, 2017:28-29). Trots Jacks unga ålder så tar han på sig en roll 

som vårdnadshavare åt draken Silvertass. Han ordnar mat åt sin drake, har gett henne 

ett namn, delar med sig av sin egen mat till Silvertass och Jack är väldigt beskyddande 

av draken. Detta är något som Bienvenue Bray (2015:172) lyfter som något moderligt. 

Hon menar också att genom att skriva manliga karaktärer med kvinnliga egenskaper 

är ett sätt att sudda ut gränserna för vad som är stereotypt för pojkar och flickor, män 

och kvinnor. I denna bok ser vi också att Jack, som tidigare nämnt, visar tydliga 

känslor. Hur detta är i de övriga böckerna kan vi bara anta. Men utifrån vad denna bok 

visar tänker vi att han är så i allmänhet, däremot kan vi inte tolka fram någon 

betydande personlighet. Vi skulle kunna se honom som omhändertagande. Det genom 

att han är den som ser till och tar hand om drakungen Silvertass. Att vara 

omhändertagande, sköta om barn eller göra hushållssysslor, ses också som en typisk 

kvinnlig egenskap (Hirdman, 2001:67-68).  

Karaktärerna i boken genomgår inga förändringar under den korta tid som 

berättelsen utspelar sig och utifrån det tolkar vi dem som statiska. Då vi inte heller kan 

se någon variation i egenskaperna hos karaktärerna upplevs de som platta. Detta är, 

som tidigare skrivet, typiskt för barnböcker och något vi tydligt kan se också i denna 

(Nikolajeva, 2017:166;168).  

2.6  Handbok för superhjältar - Del 1: Handboken 

I detta kapitel kommer vi redogöra för Elias och Agnes Våhlunds bok, Handbok för 

superhjältar – Del 1: Handboken, som vi hädanefter benämner enbart som Handbok 
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för superhjältar. Boken har ingen angiven genre men räknas som barnlitteratur och vi 

skulle säga att den faller under spänning. Först följer en kort sammanfattning och 

därefter den tillhörande diskussionen. Om inget annat anges är referenser och citat 

från Handbok för superhjältar och dessa skrivs enbart med sidnummer. 

2.6.1  Sammanfattning 
Lisa har precis flyttat till sin mormor eftersom hennes mamma ska arbeta utomlands 

under en period. På sin nya skola har Lisa svårt att få vänner och varje dag blir hon 

jagad hem av tre pojkar som retar henne för hennes stora öron. En dag hinner hon in 

till biblioteket innan killarna hinner ifatt henne. Hon kryper upp i sitt favorithörn och 

börjar gråta. Det är då hon får syn på en ny bok, den lyser alldeles rött. Det visar sig att 

boken inte finns registrerad i bibliotekets katalog och Lisa får då låna den så länga hon 

vill. Det är en instruktionsbok om hur man lär sig superkrafter för att bli en superhjälte. 

Lisa väljer att börja lära sig tre superkrafter, att tala med djur, att kunna flyga och 

superbra slagsmålsteknik. Lisa inser dock att det inte är lätt att lära sig superkrafter, 

men hon ger inte upp. Efter att hon först tränat på att tala med djur med hjälp av sina 

hamstrar så ska hon testa på grannens hund. Hon hade dock missat varningen i slutet 

på kapitlet:  

Varning! Välj din samtalspartner med omsorg. Särskilt i början. Tala med djur 

som du vet är snälla. Djur som bör undvikas är följande: 1. Gråtande krokodiler. 

2. Uppretade skallerormar. 3. Morgontrötta vakthundar. (Särskilt viktigt om det 

är din grannes hund och det är en rottweiler.) (s. 44).  

När grannens sovande rottweiler vaknar inser Lisa att det var en dum idé att försöka 

prata med den, så hon går vidare till att lära sig flyga. Hon bestämmer sig för att testa 

från mormors vedskjul och hoppar ner med flaxande armar. Det slutade dock i busken 

för henne. Då upptäcker hon återigen att hon borde ha läst varningen i slutet på 

kapitlet, där det stod att flygträningen skulle börja på marken, inte från en höjd. Vad 

hon kunde lära sig däremot var slagsmålstekniken och det gjorde hon också.  

En kväll får hon en röd pyjamas med luva av sin mormor. Hon tycker att den är 

perfekt som en superhjältedräkt. Den natten händer något. Lisa vaknar av att hon 

svävar någon meter ovanför sängen. Hon har lärt sig superkraften att flyga! Hon tycker 

att pyjamasen fungerar hur bra som helst men hon behöver en mask om hon ska se ut 

som en riktig superhjälte. Hon smiter in i morfars rum och tar en av hans röda slipsar, 

klipper hål i den och sätter den för ögonen. ”Nu såg hon ut som en riktig superhjälte. 

Dessutom gjorde slipsen så att hennes öron inte stod ut." (s. 63). Med den nyvunna 
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superkraften hjälper hon en äldre man som fått sin myntsamling stulen. Lisa 

bestämmer sig för att det är dags att sluta vara rädd och bli jagad hela tiden, så med 

hjälp av sin superkraft besegrar hon de två tjuvarna och lämnar tillbaka 

myntsamlingen till ägaren. Vad hon inte inser är att tjuvarnas chef nu är ute efter 

henne. Mynten var värda miljontals kronor och hon förstörde allt för tjuvarnas chef. 

Han kommer jaga henne och försöka skada henne. Men hon är en superhjälte nu, hon 

kan flyga hem lugnt. 

2.6.2  Analys 
Lisa får springa hem varje dag efter skolan, annars blir hon mobbad av tre pojkar på 

grund av hennes öron:  

– Att du aldrig lär dig flyga. – Med de öronen borde du ha flaxat iväg för länge 

sen, […] – Var din pappa en elefant eller? […] – Du behöver inte vara ledsen, 

tröstade Robert och började dra i hennes öron. Vi ska lära dig flyga. (13) 

Vad dessa pojkar gör mot Lisa skulle vi kalla för maktutövande. De använder en typ av 

härskarteknik för att visa deras position i den grupp de ”tillhör”. I det här fallet 

använder pojkarna en härskarteknik som skulle kunna kallas för förlöjligande. 

Svaleryd beskriver det såhär: 

Att förlöjliga kan vara att visa att en person är mindre värd genom att skratta, 

håna, inte lyssna eller ironiskt härma det personen säger eller gör. Helt enkelt 

göra sig lustig på dennes bekostnad (Svaleryd, 2002:67). 

Svaleryd (2002:66) säger också att det är pojkarnas maktkamp som syns och hörs 

mest, men hon menar också att både pojkar och flickor pendlar mellan att utöva makt 

och solidaritet. Även om flickor och pojkar gör båda delarna så gör de det på olika sätt. 

Pojkarna i denna bok tar till både våld och ord för att visa vem som har makten medan 

Lisa till en början inte alls försöker vinna någon makt, hon vill bara få ett slut på 

mobbningen. Vi ser dock en skillnad på henne vid ett senare skede, efter att hon 

upptäckt handboken. När hon möter mobbarna så tänker hon inte springa, utan då vill 

hon slåss om saken (51). Det kan tolkas som att hon sjunker till deras nivå genom att 

vilja ta till våld, eller så kan det tolkas som att hon äntligen står upp för sig själv mot 

de som gjort henne illa. Vilken värdering som än läggs in i situationen så bryter Lisa 

sig loss från de stereotypa för tjejer för en liten stund. Innan var hon passiv och 

känslosam, men efter hon läst handboken blev hon handlingskraftig och dominant. De 

två förstnämnda har ansetts som typiskt kvinnligt medan de två sistnämnda har 

ansetts vara typiskt manligt (Hirdman, 2001:19-23).  
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Lisa genomgår en speciell förändring under bokens gång, vilket gör henne till en 

dynamisk karaktär. Hon går från att verka emotionell, sårbar och passiv till att verka 

stark, skyddande och självständig. Det betyder dock inte att hennes tidigare 

egenskaper som att hon är emotionell och sårbar inte fortfarande finns kvar, det 

innebär snarare att hon har utvecklats och har fler egenskaper, egenskaper som inte 

enbart faller in som stereotypa för kvinnan utan också typiskt manliga egenskaper. 

Denna bok skildrar inte en typisk hjältehistoria, där hjälten är en man. Hourihan 

(1997:3) beskriver hjältehistorien som att den glorifierar våld och att den definierar 

manlighet, att den i många fall handlar om en övergång från barndomen till 

mandomen. Nikolajeva lyfter kvinnliga figurer i äventyrsberättelser och hon säger 

såhär: 

Det är fullt möjligt att sätta in en kvinnlig figur i en äventyrshandling, men det 

betyder enbart en enkel könspermutation, någonting som kritiken kallar ”a hero 

in drag”. En del moderna fantasyromaner skildrar starka, maskulina kvinnor 

som slår ihjäl drakar och möter manliga fiender i öppen strid […] Detta till synes 

kvinnliga karaktärer har en kvinnlig kropp som spelar en manlig roll 

(Nikolajeva, 2017:196). 

Nikolajeva (2017:196) nämner även att kvinnliga karaktärer som skildras i 

äventyrshandlingar oftast följer den manliga mallen. Det skulle gå att ändra 

karaktärens kön till man utan att behöva ändra handlingen. Lisa må vara tjej, men hon 

är fortfarande en hjälte. Hon överkommer rädslor och osäkerheter när hon lär sig nya 

färdigheter och när hon besegrar skurkar. Så hjältehistorien är densamma, den 

skillnad som finns här är könet. 

3 Avslutande diskussion 

Vi har i våra analyser och tolkningar haft en mimetisk syn på karaktärerna. Det genom 

att vi har gjort tolkningar av de beskrivningar av karaktärerna som gjorts i texten och 

sedan fyllt ut den med hjälp av våra erfarenheter (Nikolajeva, 2017:147,164). Det vi 

kommer fram till med våra analyser är att karaktärerna i sina egenskaper generellt är 

ganska platta och statiska. Det är enbart Lisa i Handbok för superhjältar som har flera 

egenskaper och genomgår en förändring under berättelsens gång. Denna karaktär 

uppfattas som en symbol för det utsatta barnet och som kan finna vägar till en lösning, 

som läsare tolkar vi att den boken är menad att belysa mobbning som något att 
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analysera. Att de flesta karaktärerna är platta är inget som egentligen upplevs som 

ovanligt då det är något typiskt för barnlitteratur. I barnlitteraturen är det vanligare 

med handlingsorienterade böcker där karaktärerna är just plattare och statiska. En 

personorienterad bok innehåller mer runda och dynamiska karaktärer då fokus i dessa 

mer läggs på personen snarare än handlingen (Nikolajeva, 2017:166-168). 

Ur ett genusstereotypt perspektiv konstaterar vi att majoriteten av karaktärerna i 

stort sett visar ett performativt genus. Det innebär att de tydligt visar vilket genus de 

tillhör genom beskrivningar, handlingar och egenskaper, vilket leder till att de, utifrån 

tabell 1, uppfattas av oss som stereotypa. I några enstaka fall kan vi dra slutsatsen att 

en karaktär bryter mot samhällets oskrivna normer. Men de normbrytande 

egenskaperna vägs i stora drag upp av andra egenskaper eller handlingar som på ett 

tydligare sätt följer normen. Som t.ex. att Mejas mer pojkaktiga handlingar vägs upp 

av ett betydande intresse för hår och smink i boken Rum 213. Eller att Charles intresse 

för design vägs upp av ett väldigt rationellt tänkande och en hög grad av självständighet 

i boken Mysteriet på Örnklippan. 

Av de sex böcker vi har analyserat har fyra varit någon typ av hjältehistoria. Kapten 

Kalsong handlar om pojkar och män som ska rädda sin stad från monster, Handbok 

för superhjältar handlar om en flicka som blir superhjälte, Mysteriet på Örnklippan 

behandlar en typ av hjältehistoria och Spådomen om Jack låter Jack och hans gäng 

vara hjältar i sin berättelse. Det blir då tydligt att hjältehistorian är något som 

fortfarande dominerar i barn- och ungdomsböckerna (Hourihan, 1997:3). Precis som 

Hourihan (1997:4) belyser så kanske inte alla hjältehistorier har en positiv inverkan på 

barn, att den glorifierar våld och är typiskt manligt, men i några av dessa böcker kanske 

det är just det, att det finns något positivt med hjältehistorian. 

Lindgren och Skaghammar Jakobsén (2017) gör en karaktärsanalys av Rum 213. I 

sin analys lyfter de många av de egenskaper hos karaktärerna som vi också lyfter i vår 

karaktärsanalys av Elvira, Meja och Bea. Exempel på detta är Elviras emotionella sida, 

Beas passiva beteende och Mejas mer aggressiva sätt att vara (Lindgren & Skaghammar 

Jakobsén, 2017:15-16). Utöver det som lyfts i båda studierna så finns det vissa 

skillnader, saker som vi tolkat olika eller att vi har belyst olika egenskaper hos 

karaktärerna. Lindgren och Skaghammar Jakobsén (2017:15) lyfter bland annat 

Elviras skötsamma sida medan vi belyser att hon är en person som är väldigt beroende 

av andra människor, båda dessa egenskaper anses vara något som är typiskt för tjejer.  
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Vi kan också se, i dessa utvalda böcker, att det som anses vara normen i samhället 

framträder. Det är, vad vi kan se, inte mycket som är normbrytande hos karaktärerna. 

Den mest betydande karaktären, i fråga om normbrytande, är Jean-Pierre i 

Modemysteriet. Han är biologiskt sett en man, men som utifrån de genusstereotypa 

drag (se Tabell 1) skulle kunna anses vara mer kvinnlig. Dock kan det vara så att ett 

barn inte ser denna karaktär som en betydande roll i boken då han inte räknas till en 

av huvudkaraktärerna, vilket kan leda till att de inte tänker på hans normbrytande 

utseende samt agerande och att det i sin tur inte har någon påverkan på barnets 

uppfattning om normer. Att vi som vuxna läsare lägger märke till honom på ett annat 

sätt kan vara för att vi har andra erfarenheter än vad en yngre läsare har (Nikolajeva, 

2017:156). 

Gooden och Gooden (2001:90-91) och Hamilton et al. (2006:756) belyser hur unga 

som är mitt uppe i att utveckla sin könsidentitet kan påverkas av de böcker de läser. 

Förutom att barn påverkas av de människor som finns i deras närhet så är böcker ofta 

en stor källa för sociala värderingar och det sociala könet. De menar att böcker inte 

bara erbjuder något lustfullt utan att de också har en stor påverkan på barnens 

könsidentiska utveckling och deras framtida roll som föräldrar, att det begränsar 

barnens strävan av en framtida karriär och påverkar deras personliga karaktärsdrag.  

Därför menar Gooden och Gooden (2001:91) att det är viktigt för föräldrar och lärare 

att välja böcker med omsorg, men de belyser också vikten av att bibliotek ska vara noga 

med vilka böcker de har att erbjuda unga läsare. Hamilton et al. (2006:764) hävdar att 

det manliga könet fortfarande är det dominerande i barnböcker, att pojkar och män är 

mer intressanta än flickor och kvinnor. De menar att detta är ett problem som behöver 

uppmärksammas och lösas, men fram tills författare och förläggare börjar göra en 

förändring så är det upp till föräldrar, lärare och bibliotekarier att försöka balansera 

urvalet av böcker. 

Vår studie visar att stereotypa karaktärer än idag är något vanligt bland populära 

skönlitterära barnböcker. Trots att vi ser en hyfsat jämn fördelning av manliga och 

kvinnliga karaktärer så är det inte många av dem som bryter mot normen. Våra 

analyser visar att några karaktärer har egenskaper som anses typiska för sitt kön men 

några har också egenskaper som anses typiska för det motsatta könet. Vår studie visar 

också att hjältehistorien fortfarande verkar dominera bland skönlitterära barnböcker 

och att det oftast är en manlig hjälte. Dock ser vi något positivt med att det även skrivs 
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om kvinnliga hjältar. Studien bekräftar det vi redan visste, men den visar också att även 

det normbrytande kan dyka upp i barnböcker. 

Vi tycker att studien tydliggör hur stereotyper kan se ut i barnböcker och även hur 

detta kan påverka barn och unga. Studien kan bidra till att vuxna, exempelvis andra 

lärare eller bibliotekarier och föräldrar, kan påverka vilka böcker barn och unga läser. 

Tack vare att vi själva fått läsa forskning kring ämnet samt att vi gjort denna studie, så 

vet vi att vi kommer göra medvetna val med skönlitteratur till våra framtida elever. Vi 

hoppas också att studien kan skapa intresse för fortsatta studier i ämnet och att det 

görs fler och större studier.  
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