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Syftet med denna uppsats är att med hjälp av en granskning av ord och bild i barnböcker 

undersöka om det skett en påvisbar förändring i framställningen av böckernas karaktärer. 

Detta görs för att sedan ta reda på om det finns ett övergripande förändringsmönster. 

Böckerna som studeras är valda utifrån 2008, 2014 och 2018 för att skapa en jämlik 

fördelning över 10 år. Jag använder en kvantitativ metod som huvudsakligen grundar sig i att 

studera ordval som kategoriseras som manligt, kvinnligt eller könsneutralt. I bildanalysen 

granskas antalet karaktärer som representeras i bild. Resultatet visar på att man generellt sett 

skildrar karaktärer som könsneutrala i text och att kvinnliga karaktärer är den grupp som 

dominerar i bild genom alla utgivningsåren.   
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1. Inledning 

Boken är ett viktigt verktyg som återberättar spännande historier och kan ge barn något som 

de kan relatera till. Man kan konstatera att barnboken idag är annorlunda jämfört med hur den 

var när mina föräldrar växte upp för 30-40 år sedan. Men hur mycket har förändrats de senaste 

10 åren? Det talas om den jämställda barnboken och barnböcker med bra genusperspektiv 

men hur omfattande är den skillnaden? 

     Redan i tidig ålder stämplas individen som man eller kvinna av samhällets normer och 

stereotypiska könsroller. Kvinnor och män förväntas bete sig på ett specifikt sätt vilket är 

djupt rotat i allmänna föreställningar som grundar sig i kulturella och historiska normer. Vissa 

kan tyckas vara bekväma i sina roller men det blir problematiskt när en person avviker från ett 

förväntat stereotypiskt beteende. Det kan leda till att individer inte förlitar sig på sina egna 

förmågor något som i sin tur kan påverka barns könsidentitet. På detta sätt kan olika 

genusperspektiv i barnböcker förändra barns perspektiv på sig själva och världen, om alla 

läkare är män och alla sjuksköterskor är kvinnor skapar det en stereotypisk bild av de yrkena 

som egentligen inte speglar verkligheten. Istället kan en bok med olika genusperspektiv 

skildra karaktärer med olika genus eller kön som inte nödvändigtvis tar efter stereotypiska 

könsrollerna. 

     Denna uppsats kommer att undersöka genusframställnigen i barnböcker och vidare se om 

det skett en skillnad över de senaste 10 åren. Den kommer också att undersöka om det 

används könstereotypiska begrepp för att beskriva karaktärer eller om det finns en ökning i 

användningen av könsneutrala ord. Uppsatsen kommer även att studera bilder för att ta reda 

på hur könsfördelningen ser ut i den aspekten. Genus är mycket omdebatterat i samhället, 

hemmet och inte minst i skolan och är därför ett lämpligt ämne att studera. Denna studie är 

även viktig eftersom det kan redogöra för om barn fortfarande utsätts för dessa stereotyper i 

moderna barnböcker. 

    För mig som studerat språkvetenskap är det intressant att studera språket i anknytning med 

teorier om genus eftersom språket är en väsentlig del i barnboken såväl som i barnets 

utveckling. Det är även intressant att undersöka huruvida det finns förändringar i språket över 

en kort tid som 10 år och om dessa är betydelsefulla.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att studera användningen av ord och bild i populär barnlitteratur. 

Jag kommer att undersöka om det skett en påvisbar förändring av språkliga skildringar och 

karaktärers representation i bild. Uppsatsen kommer att studera om karaktärsbeskrivningar 

blivit mer eller mindre stereotypa baserat på teorier om genus och om ett visst kön i böckernas 

bilder är i majoritet eller minoritet. Anledningen till att studera språkliga skildringar är att se 

om samma stereotypa könsroller tilldelas karaktärer oavsett bokens utgivningsår eller om man 

kan se ett förändringsmönster gällande de ord som används.  

Jag kommer att använda mig av följande frågeställningar: 

• Hur används språkliga och bildmässiga verktyg för att beskriva karaktärer ur ett 

genusperspektiv? 

• Tillämpas stereotypiska könsroller i lika stor omfattning 2008 till 2018 eller har 

det skett en förändring?  

• Hur omfattande är den eventuella förändringen? 

1.2 Avgränsningar 

Min studie kommer avgränsa sig till att endast studera adverb, adjektiv, pronomen, egennamn 

och substantiv som signalerar en viss könstillhörighet i anslutning till karaktärsdrag eller 

karaktärsbeskrivningar. Jag kommer endast att studera personligt pronomen i tredje person 

som han, hon, hen osv. Detta för att de resterande pronomen i alla fall är könsneutrala och 

därför kan skapa ett snedvridet resultat. Könsbestämmande substantiv kommer även att 

studeras då det kan vara intressant att se om det används könsneutrala ord som förälder 

istället för mamma och pappa. Egennamn i detta fall kan också skapa en intressant bild av hur 

karaktärer återspeglas. Exempelvis om en karaktär ser feminin ut och har ett feminint namn 

eller om denne varken har ett könsstereotypsikt utseende eller namn. 

     I min bildanalys har jag valt att endast räkna antalet manliga, kvinnliga och könsneutrala 

karaktärer som visas i bild. På grund av uppsatsens omfattning och tidsbegränsning har jag 

endast valt att endast göra en ytlig bildanalys men som ändå kan ge intressant resultat. I min 

studie lägger jag större vikt på att studera beskrivningar av karaktärsegenskaper, tilltalsord 

och handlingar istället för på hur karaktärerna illustreras. 

     Jag kommer att ta med en diskussion om böckernas utgivningsår då det har en central roll i 

min undersökning. Det kan vara värt att nämna att författarnas eller illustratörernas 
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könstillhörighet kan ha haft en viss påverkan på resultatet i min studie, detta kommer att tas 

upp i avsnittet för metoddiskussion.   

1.3 Uppsatsens disposition 

Denna uppsats består av 5 centrala delar med underrubriker som går djupare in på specifika 

punkter. Efter detta introducerande avsnitt följer bakgrund och tidigare forskning där genus i 

barnlitteratur och kopplingen till barns psykologiska utveckling förklaras. Efter det följer 

material och metod där det redogörs för olika urval och vilka metoder som använts genom 

studiens gång. Den fjärde delen i uppsatsen kommer visa upp resultat av text- och bildanalys 

samt en slutsats av resultatet. I den slutliga delen kommer det diskuteras bland annat om 

metod och resultat.   

1.4 Centrala begrepp 

Eftersom uppsatsen innehåller en del fackord eller komplexa begrepp har jag använt mig av 

nationalencyklopedins ordbok för att förklara begreppen nedan.  

Genusforskning – Nationalencyklopedins definition av begreppet Genusforskning är 

”forskning, ofta av tvärvetenskaplig karaktär, där genus, manligt och kvinnligt som 

sociokulturella konstruktioner, ställs i fokus”. 

Genusperspektiv - Nationalencyklopedins definition av begreppet Genusperspektiv är 

”uppfattning av något utifrån olika kön. Med genusperspektiv avses att man analyserar 

företeelser, förhållanden och processer i samhället […] och att tillskrivna kollektiva 

könskarakteristika, som skapar systematisk ojämlikhet mellan könen, uppmärksammas”. 

Stereotyp - Nationalencyklopedins definition av begreppet Stereotyp är ”inom 

socialpsykologin: förenklad, ofta allmänt omfattad föreställning om utmärkande egenskaper 

hos alla som tillhör en viss grupp, t.ex. nation, ras, religion eller kön, också en där man själv 

ingår”. 

Könsroll - Nationalencyklopedins definition av begreppet Könsroll är ”sammanfattande term 

för socialt och kulturellt betingade skillnader mellan könen vad avser beteende, värderingar, 

normer, föreställningar, resurser, makt och prestige”.  
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Könsidentitet -  Nationalencyklopedins definition av begreppet Könsidentitet är ”det kön 

man själv upplever att man har, oberoende av vilket biologiskt och socialt kön andra anser att 

man har”. 

2. Bakgrund och tidigare forskning 

Denna del kommer att redogöra för tidigare forskning kring tre områden som är 

grundläggande för min studie. Den kommer att innehålla de teoretiska så väl som 

huvudsakliga utgångspunkterna för uppsatsen. I mitt val av tidigare forskning har jag sökt 

efter information som både ska tydliggöra och belysa den aktuella problematiken inom ämnet 

för att få en överblick och en förståelse av nuläget. Jag kommer att förklara samtliga begrepp 

och presentera tidigare forskning kring dem. 

2.1 Genus 

Min forskning grundar sig främst i genus som är ett ämne som på senare år blivit mycket 

omdebatterat i forskning och inte minst i vardagslivet, skolan och förskolan. Vi ser inte kön 

enbart som biologiskt utan också som något socialt som ger upphov till ett specifikt beteende 

(Lips 2014, s. 1). Men vad är egentligen genus? Enligt den svenska nationalencyklopedin 

betyder begreppet genus ”ett annat ord för människors sociala kön” och började inte användas 

förrän i mitten av 1990-talet. Genusforskningen (Womens’ studies) blev inte ett upprättat 

forskningsområde förrän i början av 1970-talet. Vi är vana att dela upp människor i kön 

baserat på utseendemässiga eller biologiska faktorer. Dock är det inte riktigt så enkelt som att 

man endast är man eller kvinna. En man kan trots allt vara mer feminin och en kvinna mer 

maskulin vilket antyder att det ligger något djupare bakom (Lips 2014, s. 2). Genus är något 

som inte är kopplat till biologi utan är istället något som formas av ens omgivning. Det 

kommer från kulturella uppfattningar om kön och är en bred kategori som exempelvis kan 

innefatta att pojkar ska leka med bilar och ha blått på sig eller att tjejer ska leka med dockor 

och klä sig i rosa. Även om samhället har en tendens att tilldela kvinnor och män 

könsstereotypa roller så har människor en tendens att avvika från dessa normer. Pojkar kan 

exempelvis tycka om att leka med dockor eller vara känslosamma vilket är stereotypiskt för 

kvinnor. Att vara kvinna eller man i ett socialt sammanhang är inget som är förutbestämt eller 

något man plötsligt finner sig i utan det är snarare något man blir (Connell & Pearse 2015, s. 

19). Man formas av sin omgivning  
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     I all tid har kvinnor och män setts som motsatser till varandra. Vissa åsikter som dessa är 

grundande i föreställningen om att kvinnor skulle vara en sämre och mindre utvecklad 

människa i förhållande till män (Lips 2014, s. 3). En teori om varför kvinnor och män 

betraktas som olika har sin grund i socio-kulturella aspekter. I detta fall formas kvinnor och 

mäns beteende enligt det kön som har mest makt i samhället. Eftersom män i många kulturer 

besitter en högre makt så associeras maskulina beteenden med makt och feminina beteende 

med maktlöshet (Lips 2014, s. 5). I många fall förknippas genus med jämställdhet men trots 

att begreppen inte har samma betydelse så går de hand i hand. För att jämställdheten ska öka 

kan en möjlig lösning vara att synen på könsroller i samhället behöver förändras. I det 

sammanhanget kan genusforskningen slå hål på myter och stereotyper om manligt och 

kvinnligt vilket i slutändan kan gynna båda könen. 

     Vissa konservativa och religiösa grupper ogillar genusforskningen bland annat eftersom 

det enligt dem kan anses utgöra hot mot barnets könsidentitet. I motats till detta kan 

genusneutralitet vara bra för barns könsidentitet menar forskarna i en studie som gjorts på en 

genusneutral förskola i Sverige. Där uppmuntrade lärare barn av olika kön att leka 

tillsammans och använde ofta ordet hen istället för han och hon (Shutts m fl 2017, s. 5). De 

fann att barnen på den könsneutrala förskolan oftare visade ett intresse att leka med barn av 

annat kön som de inte kände. De fann även att barnen hade en minskad tendens att koppla 

okända pojkars och flickors beteende till kulturella övertygelser (Shutts, m fl 2017, s. 12). 

Detta stödjer i sin tur även att vuxna påverkar barns syn på kön och genus vilket diskuteras 

närmare i avsnittet nedan om barnets psykologiska utveckling.  

2.1.1 Genus i barnlitteratur 

Forskning pekar på att det fortfarande finns bristande jämlikhet i könsrepresentation i 

barnböcker, man menar att det manliga könet fortfarande står för majoriteten av karaktärerna i 

barnlitteratur (McCabe m fl 2011, s. 198). Hur flickor och pojkar framställs i barnböcker är 

väsentligt för barns utveckling och könsidentitet. Det är viktigt att barn har positiva förebilder 

eftersom de inte bara blir påverkade av personer i deras omgivning utan också influeras av 

böcker, film och tv. Redan som barn formas man till den individ man sedan blir som vuxen; 

barnets uppfattning om sig själv och sin egen roll i samhället kan också påverkas (Kåreland 

2013, s. 62). 

     Könsrollsdebatten på 1960-talet banade väg för en större medvetenhet om kvinnors och 

mäns olika roller vilket redan började synas i barnböcker i mitten av 60-talet (Kåreland 2013, 
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s. 61). Trots att man i Sverige fått en nyfunnen medvetenhet så visar en studie gjord på 

amerikanska barnböcker på en fortsatt brist på kvinnliga karaktärer i ledande roller (Mccabe 

m fl 2011, s. 198). I många böcker är handlingen inte beroende av protagonistens biologiska 

kön. Men på grund av samhällets olika förväntningar om pojkars och flickors beteende så 

väljs ofta huvudpersonernas kön inte av en tillfällighet. Man skulle exempelvis aldrig kunna 

läsa om en skolflicka från 1800-talet som åker ut på äventyr helt ensam eller besöker 

kyrkogårdar mitt i natten (Nikolajeva 2004, s. 132).  

     Könsfördelningen mellan män och kvinnor kan ofta vara ojämn trots detta ser vi ofta 

karaktärer som enbart är man eller kvinna och inte könsneutral. Pronomen som han och hon 

eller könsspecifika namn signalerar en viss könstillhörighet, av detta att döma så är den 

könsneutrala karaktären i minoritet. Det är viktigt att barn får samma chans att bli 

representerade i böcker och att de avspeglas på flera nyanserade sätt. 

     Det finns studier som forskat kring genus i barnlitteratur, bland annat studien Aktiva flickor 

och passiva pojkar skriven av Anna-Sara Olofsson (2017). I undersökningen samlade 

Olofsson in material från populär barnlitteratur och undersökte bild och text för att ta reda på 

om genusframställningen av karaktärer är acceptabelt ur ett genusperspektiv. Hon använde sig 

av en kvantitativ metod för att presentera resultatet i procent och utgick från Maria 

Nikolajevas abstrakta schema över stereotypiska könsroller som även jag använder och 

samtalar kring i kapitel 3. Olofsson undersökte totalt 6 böcker som valdes ut ur en lista av 

försäljningsstatistik, hon valde alltså ut de bilderböcker som sålts mest för att undersöka vilket 

genusperspektiv de populäraste barnböckerna i Sverige har. Metoden för analysen var att 

studera hur språket respektive bild framställer karaktärerna i böckerna. Textanalysen gick ut 

på att analysera verb, adverb, adjektiv och verbkonstruktioner i koppling till karaktärernas 

personliga egenskaper och sedan klassificera de som manligt eller kvinnligt (Olofsson 2017, 

s. 15). Även i bildanalysen utgår Olofsson från Nikolajevas abstrakta schema men väljer att 

applicera en egen konstruerad beskrivning av det hon ser på bilderna som hon sedan sätter i 

respektive kategori. Huruvida man kan vara objektiv när man återger det man ser i en bild tål 

att diskuteras. Det hamnar i slutändan på tillförlitlighet och om resultatet skulle bli densamma 

om någon annan skulle återge samma bild. Vilket kan vara svårt att säga då alla ser världen ur 

olika ögon. 

     I resultatet av studien kom Olofsson fram till att böckerna både skildrar traditionella och 

normbrytande könsroller (Olofsson 2017, s. 30). I alla böcker som analyserades var 

genusframställningen jämnt fördelad bland samtliga karaktärer. En övervägande del av de sex 

böckerna var stereotypa varav två av 6 skildrade normbrytande könsroller. Dock dominerades 
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böckerna till störst del av manliga karaktärer vilket påvisar att kvinnliga karaktärer 

fortfarande är i minoritet. Olofssons resultat visade även på att majoriteten av barnböcker i 

topplistan är genomgående könsstereotypa. Det hade varit intressant ur ett historiskt 

perspektiv att se om det alltid varit på detta vis eller om detta är en eventuell förändring 

gentemot tidigare topplistor, dvs om böckerna varit mer eller mindre könsstereotypa förr.  

2.2 Barnets psykologiska utveckling 

Som min tidigare rubrik, genus i barnlitteratur så är även barnets psykologiska utveckling en 

väsentlig teoretisk del i min undersökning. Genom att redogöra för barnets olika 

utvecklingsfaser kan det skapa förståelse för hur barnlitteratur kan påverka barns utveckling 

såväl som könsidentitet. 

     Enligt den utvecklingspsykologiska forskningen går barn igenom olika stadier i livet. Den 

del som är mest intressant för min undersökning är förskoleåren med barn i åldrarna 3-6 år 

eftersom det är samma läsålder som de böcker jag undersökt. Under denna period genomgår 

barn en fysisk, kognitiv och socioemotionell utveckling (Hwang & Nilsson 2011, s.189-244). 

     I takt med en ökad självmedvetenhet kan barn redan vid tre års ålder urskilja sitt eget och 

andras kön samtidigt som de bildar sig en uppfattning om att vara tjej eller kille. Det är inte 

bara det biologiska könet som barn blir medvetna om utan den sociala aspekten spelar lika 

stor roll i könsmedvetandet. Barnen börjar förstå mammans och pappans roll i hemmet genom 

att observera deras olika sysslor (Alin-Åkerman 2003). Många föräldrar säger sig behandla 

sina barn lika men är ovetande att vissa handlingar de gör är könsdifferentierande. Pojkar 

beröms för deras aktiva förmågor och tjejer för deras utseende (Hwang & Nilsson 2011, s. 

227).  

    De flesta män och kvinnor som syns i böcker, tv och film befinner sig oftast i de 

stereotypiska könsrollerna vilket ger en ytterligare påverkan på barnets egen identitet. Detta är 

ett resultat av en typ av inlärningsteori som säger att skillnaden i pojkars och flickors beteende 

kommer från modellinlärning, förstärkning och imitation. Barn ser och imiterar 

beteendemönster från vuxna eller äldre vänner som beter sig könsstereotypiskt. De kan då få 

”beröm” när de härmar en vuxen av samma kön och ”bestraffning” när de härmar den andra 

vuxna av motsatt kön. Även om det sker omedvetet så förstärks barnets beteende enligt sin 

könsstereotypiska roll (Hwang & Nilsson 2011, s. 227). Man kan redan se spår av könsroller i 

hur barn leker när pojkarna leker med bilar och flickor med dockor (Hwang & Nilsson 2011, 

s. 226). Detta tyder på att barn redan tidigt i livet får en psykologisk påverkan av könsroller.  
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3. Material och metod 

I denna del kommer jag presentera det material och den metod som jag använt i min studie. 

Det kommer att finnas en beskrivning av det systematiska urvalet jag gjort och även ett urval 

av åldersgrupp eftersom det är en betydande del i min studie. Även utgivningsår är viktigt i 

detta fall då syftet med min studie är att se om det finns en betydande skillnad över tid och 

därför kommer jag att förklara varför jag valt dessa specifika utgivningsår.   

3.1 Material 

Ett villkor som var viktigt för mitt material var att det skulle vara någorlunda populära 

barnböcker. Därför valde jag att ta mitt material från de mest utlånade böckerna på 

Stockholms stadsbiblioteket. Jag ville studera de böcker som oftast läses för eller av barn i 

Sverige. På detta vis kan min studie möjligtvis få en inblick i vilka karaktärer eller könsroller 

som barn utsätts för.  

3.1.2 Urval av material 

För att göra ett systematiskt urval så riktade jag in min urvalsprocess på att ta fram material 

som kunde jämföras över tid. Böckerna för undersökningen valdes ut från specifika år genom 

ett riktat urval. Två böcker från 2008, två från 2014 och två från 2018, så att jag i detta fall 

skulle få möjlighet att se om det skett en skillnad över dessa tidsperioder. Materialet valdes 

först ut från Stockholms Stadsbiblioteks webbplats för att få tillgång till de mest utlånade eller 

populära barnböckerna. Där avgränsade jag materialet genom att välja ett flertal kategorier för 

att få fram en lista av böcker som passar den typ som jag var ute efter att undersöka. 

Kategorierna var följande:  

 

Medietyp: Bok 

Ämne: Bilderböcker 

Kategori: För barn och unga 

Språk: Svenska 

År: 2008, 2014 eller 2018.  

Sotera efter: Antal lån (fallande). 
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Jag valde därefter ut den första och andra boken som kom upp i varje årskategori oavsett 

vilken bok det var.  

3.1.3 Urval av åldersgrupp 

I avgörandet av åldersgrupp använde jag mig av tidigare forskning i psykologi. Eftersom 

barnets olika utvecklingsstadium är viktigt ur mitt undersökningssyfte valde jag därför att 

utgå från åldrarna 3-6 år. Eftersom det är under denna period som barnet genomgår en fysisk, 

kognitiv och socioemotionell utveckling (Hwang & Nilsson 2011, s.189-244). Det är mellan 

3-6 års ålder som barnet utvecklar en självmedvetenhet och könsidentitet. Med detta i åtanke 

ansåg jag att åldersgruppen relevant för min studie eftersom barn kan vara extra mottagliga 

för barnböcker vilket kan påverka en del av deras könsroll.  

3.1.4 Urval av utgivningsår  

Det har skett en markant skillnad gällande barnlitteratur idag jämfört med för 30 år sedan. Det 

allmänna synsättet på könsroller har förändrats och samhället har rört sig mot en ökad 

jämställdhet. Med detta sagt så kan man förmoda att detta även tagit sig vidare in i 

barnlitteraturens värld.  

     Syftet med undersökningen var inte att ta reda på något som naturligt kan förändras genom 

åren eller något som kan man gissa sig till. Det är uppenbart att en förändring har skett om 

man skulle titta på en barnbok som är 30-40 år gammal. Däremot kändes det mer relevant att 

se om det skett en betydande skillnad över de senaste 10 åren vilket är en förhållandevis kort 

tid. För att få en lämplig variation valde jag ut två böcker från 2008, två från 2014 och två 

från 2018. Detta gjorde jag för att kunna göra en tydlig jämförelse genom de alla 

utgivningsåren. Det vill säga i början, mitten och slutet för att skapa en uppfattning om mer 

könsneutrala ord används 2018 till skillnad från 2008 eller om det inte skett någon förändring 

de senare åren.  
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3.1.5 Presentation av material 

Eftersom jag ville få två exemplar från varje år blev det slutligen 6 böcker som skulle 

undersökas. Det verkade som ett rimligt antal med tanke på tid och uppsatsens omfång. Nedan 

presenteras böckerna i ordning från 2008–2018.  

 

Lilla Anna och lilla Långa Farbrorn  Mamma Mu och kråkans jul 

Författare: Inger Sandberg   Författare: Jujja Wieslander 

Illustratör: Lasse Sandberg   Illustratör: Sven Nordqvist 

Förlag: Rabén & Sjögren   Förlag: Natur & Kultur 

Utgivningsår: 2008   Utgivningsår: 2008 

 

 

Mamma Mu simmar   Tilly som trodde att… 

Författare: Jujja Wieslander  Författare: Eva Staaf 

Illustratör: Sven Nordqvist   Illustratör: Emma Adbåge 

Förlag: Rabén & Sjögren   Förlag: Rabén & Sjögren 

Utgivningsår: 2014   Utgivningsår: 2014  

 

  

Bojan och tåget   Vilket gulligt föl, Pytte! 

Författare: Johan Anderblad  Författare: Ingrid Flygare 

Illustratör: Filippa Widlund  Illustratör: Ingrid Flygare 

Förlag: Bonnier Carlsen   Förlag: Rabén & Sjögren 

Utgivningsår: 2018    Utgivningsår: 2018 

 

 

 

 

  



14 
 

3.2 Metod 

För att kunna få ett mätbart resultat i undersökningen användes en kvantitativ metod i form av 

text- och bildanalys. Jag valde denna analysmetod för att kunna presentera resultatet i procent 

vilket gör värdena mer överskådliga. Jag valde att ta med både bild och text i min analys av 

den anledning att jag anser att interaktionen mellan text och bild är viktig för att det formar 

budskapet i böckerna. En bild kan förstärka en text och en text kan förstärka en bild eller 

klargöra dess mening. Därför kan samspelet mellan dessa vara väsentliga i undersökningen. 

Text- och bildanalysen skiljer sig åt i att textanalysen undersöker textens komponenter och 

bildanalysen granskar vilka könsroller som representeras mest i bild. 

     I min metod har jag följt vissa kriterier för manliga respektive kvinnliga egenskaper, dessa 

utgår från ett schema i Maria Nikolajevas bok Barnbokens byggklossar (2014, s. 129) som 

avspeglar ord som är knuta till en viss könstereotyp för litterära karaktärer. Dessa egenskaper 

föreställer motsatser bland könen som baserats på tidigare forskning om barnböcker ur ett 

genusperspektiv. Det är dock värt att nämna att schemats kategorier är grova associationer 

och inte egenskaper som är hundraprocentiga för alla typer av människor. I och med detta så 

kommer min studie att ge en generell bild av hur könstereotypiska roller framställs. I både 

text- och bilddelen av min analys kommer det att tillkomma en tredje kategori som redogör 

för det könsneutrala, alltså den kategori som ej kan hanteras i Nikolajevas abstrakta schema. 

Detta kan ge vidare stöd eller påvisa om karaktärer följer könsstereotypiska roller eller ej.   

Tabell 1. Abstrakt schema för stereotypa könsroller (Nikolajeva 2004 s. 129) 

 
Män/pojkar Kvinnor/flickor 

Starka Vackra 

Våldsamma Aggressionshämmande 

Känslokalla, Hårda Emotionella, Milda 

Aggressiva Lydiga 

Tävlande Självuppoffrande 

Rovgiriga Omtänksamma, Omsorgsfulla 

Skyddande Sårbara 

Självständiga Beroende 

Aktiva Passiva 

Analyserande Syntetiserande 

Tänker kvantitativt Tänker kvalitativt 

Rationella Intuitiva 
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3.2.1 Metod för textanalys 

Med hjälp av Nikolajevas schema (2004, s.129) utformade jag en egen metod för textanalys 

som jag ansåg innehålla de delar som var relevanta för min studie. Genom att tillämpa det 

abstrakta schemat som syns i tabell 1 så genomförs en analys med fokus på hur språket i 

böckerna används för att beskriva olika karaktärers handlingar, egenskaper eller utseende. 

Analysen riktas in på att klassificera adjektiv, verb, adverb, egennamn och vissa substantiv 

som manligt, kvinnligt eller könsneutralt. I många fall är substantiv inte könsrelaterade men 

jag har valt att ta med substantiv som hänvisar till personens yrke, kön eller relation 

exempelvis som Mattant, Häxa eller Farfar. Eftersom man ofta associerar ett kön till ett 

specifikt yrke eller till en specifik förälder/syskon/förförälder så kan detta bidra till de 

könstereotypa rollerna i barnböckerna. Om ett ord passar in i de kategorierna som schemat 

uppvisar klassas det som antingen manligt eller kvinnligt och om ordet ej passar klassas det 

som könsneutral. Vissa ord kan nämligen inte vara stereotypa för något kön till exempel 

Prata, Titta eller Ropa. 

     I denna metod har jag valt att samla alla begrepp som en helhet och har därför valt bort att 

dela upp ord i mentala eller fysiska processer. Trots att adjektiv och verb kan delas upp på det 

viset ansåg jag det enklare att skapa en helhetsbild eftersom det intressanta inte ligger i om ett 

ord är en fysisk eller verbal process utan i orden i sig och dess användning. Eftersom min 

undersökning går ut på att se om användningen av könsstereotypiska ord eller framställningen 

av karaktärer med stereotypiska könsroller har förändrats över tid så är det den procentuella 

skillnaden som är det jag lägger större vikt på. 

     I denna metod kommer jag även att räkna ihop alla ord till ett sammanställt resultat och 

sedan räkna ut antalet manliga, kvinnliga och könsneutrala ord. För att göra resultatet mer 

överskådligt kommer jag räkna ut det slutliga antalet i procent för att se på vilket sätt 

karaktärer av olika könstillhörighet skildras. Exempelvis om kvinnor beskrivs som mer 

stereotypa eller om de även skildras med manliga eller könsneutrala attribut så som det 

framkommer i tabell 1 över Nikolajevas schema (2004).  
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3.2.2 Metod för bildanalys 

På samma sätt som i textanalysen används även här en typ av kvantitativ metod för att kunna 

få fram ett mätbart resultat. Orsaken till detta är att resultatet för både text- och bildanalysen 

ska kunna vara jämförbara men även komplettera varandra för att skapa en sammansatt bild 

över den eventuella könsfördelningen i böckerna. Det vill säga om karaktärerna i böckerna 

både bildligt och textuellt skildras på specifika vis enligt stereotypiska könsroller eller ej.  

     Metoden baseras på allmänna föreställningar om könsstereotypiska utseenden, exempelvis 

att pojkar har kort hår och blåa kläder eller att flickor har långt hår och rosa klänningar. 

Denna metod grundar sig ej i specifika ord som textanalysen, den studerar heller inte vilken 

roll eller position som karaktären befinner sig i på bilden utan kommer endast att räkna 

huvuden. Detta för att kunna se vilket kön som är har majoritet eller minoritet i bild. Jag är 

medveten om att denna analys kan ha en subjektiv tendens. Dock finns det ej en etablerad 

bildanalysmetod med en objektiv synvinkel speciellt om denna metod ska gå ut på att 

identifiera och räkna karaktärers könstillhörighet baserat på utseende. Jag är även medveten 

om att de allmänna föreställningarna kan skilja från person till person och att de är löst baserat 

på stereotyper om kön. 

     Min beräkning av karaktärer kommer att göras på huvudkaraktärer men även karaktärer i 

bakgrunden som inte nämns i text. Eftersom bakgrundskaraktärer kan addera värde till 

historiens bild anser jag det viktigt att ta med. Det kan ge en uppfattning om hur många av det 

totala antalet karaktärer som har en viss könstillhörighet och om antalet har ökat eller minskat 

under 10 år. I vissa fall kan det vara svårt att tyda en karaktärs könstillhörighet eftersom den 

kan vara bortvänd och visar inga direkta eller tydliga mönster på att vara manlig eller 

kvinnlig. Denna kommer jag då beskriva som könsneutral. 

     Praktiskt kommer uträkningen att bestå av att räkna det totala antalet karaktärer i bild 

genom hela boken med undantag för när karaktärer illustreras flera gånger på samma sida. Ett 

exempel är Mamma Mu och Kråkans Jul (2008) där Kråkan flyger runt, han visas upp flera 

gånger på samma sida för att illustrera att han är i rörelse. I detta fall väljer jag att bara räkna 

Kråkan som en karaktär på den specifika sidan då han endast illustreras på detta vis för att 

visa en flygande rörelse, detta tillämpar jag även i andra liknande situationer genom analysen. 

Sedan räknas de manliga, kvinnliga och könsneutrala för att se hur stor andel som fördelas till 

varje kön. Slutligen räknas resultatet i procent för att göra värdena mer överskådliga och 

lättförståeligt precis som med min textanalys.  
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3.3 Validitet och reliabilitet 

I alla studier och undersökningar så är begrepp som validitet och reliabilitet viktiga att tänka 

på och samtala kring. Reliabilitet innebär att undersökningen ska vara giltig, dvs att samma 

resultat ska nås vid upprepade tillfällen oavsett vem som gör mätningen. Metoden man 

använder måste alltså vara pålitlig. Validitet är om mätningen är relevant till det man 

undersöker, eller om metoden verkligen mäter det den avser att mäta. Ger den exempelvis 

svar på de frågeställningar som konstruerats? 

     När jag tog fram min metod avsåg jag att få reda på tre saker, dels antalet manliga, 

kvinnliga och könsneutrala ord som används, vilket genus som representeras mest eller minst 

i bild och om det skett en förändring över tid. Med dessa punkter i åtanke skapade jag en egen 

metod för text- och bildanalysen och anser därför att validiteten för de båda är hög. 

Inom ramarna för reliabilitet valde jag att använda mig av en metod baserad på Nikolajevas 

abstrakta schema för stereotypa könsroller som grundar sig i tidigare forskning (se tabell 1). 

Detta schema har använts som utgångspunkt för flera studier som analyserat samma eller 

liknande företeelser i böcker. Förutom detta anser jag att schemat skapar en rättvis och 

systematisk datainsamling där alla ord analyseras utifrån samma villkor. För att få fram ett 

översiktligt resultat så analyserades en mycket stor mängd data. Med detta kommer det en risk 

för eventuella felberäkningar då antalet ord kan skilja sig från bok till bok. Jag skulle dock 

säga med det föregående i åtanke att denna undersökning skulle få samma eller snarlika 

resultat om den gjordes av en annan person. 

     Nikolajevas beskrivande av stereotypiska könsroller är inte exklusivt för hela världen utan 

kan skilja sig mellan olika kulturer och världsdelar. Därav har jag endast valt att analysera 

svenska barnböcker för att i detta avseende öka reliabiliteten. Risken för subjektivitet är också 

viktigt att betona, i detta fall är den oundviklig då åsikten om ett ord är kvinnligt eller manligt 

kan skilja sig från person till person. Jag vill dock betona att min subjektivitet baseras dels på 

min egen förförståelse för traditionella könsroller men även på allmänna föreställningar om 

vad som är manligt eller kvinnligt. I detta avseende så skulle mätningen högst sannolikt få 

snarlikt resultat om den gjordes av en annan person med viss felmarginal. Med detta sagt 

anser jag att reliabiliteten för denna del kan vara en aning svag.  
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4. Resultat 

I denna del kommer jag att lägga fram det resultat jag fått utifrån min undersökning av hur 

karaktärer framställs i bild och text. Jag visar antalet könsspecifika eller könsneutrala ord som 

används för kvinnliga, manliga och könsneutrala karaktärer. Resultatet är uppdelat i en 

textanalys som jag lagt större vikt på men också en bildanalys som ska komplettera resultatet 

av textanalysen. Till både text- och bildanalysen tillkommer ett diagram som visar 

förändringen över de olika utgivningsåren. Till sist kommer en summering av resultatet från 

både bild och textanalysen för att kunna ge en djupare förståelse för hur de båda delarna är 

sammanflätade. Resultatet är ett sammandrag av 6 bilagor med tre tabeller var som visar de 

olika orden per kön eller genus plus en bildanalys i koppling till varje bok. Eftersom böckerna 

innehöll en mycket stor mängd data så beslöt jag mig för att sammanfatta alla ord för att skapa 

en helhetsbild. Om man skulle vilja fördjupa sig i exakt vilka ord eller namn som använts så 

finns de bifogat som bilagor i slutet av uppsatsen.  

4.1 Textanalys  

I tabell 2 nedanför visas textanalysens resultat för samtliga böcker som undersökts och följs 

av diagram 1 som visar ordens förändring från 2008 till 2018. Dessa är en av två delar i det 

totala resultatet och kommer att följas av en redovisning av bildanalysen. Tabell 2 

sammanfattar antalet manliga, kvinnliga eller könsneutrala ord som använts för olika grupper 

av karaktärer ur samtliga böcker. Den vänstra kolumnen anger bokens namn och följs av 

kategorierna manliga, kvinnliga och könsneutrala karaktärer. De högra kolumnerna avser den 

mängd adjektiv, substantiv, egennamn och verb som använts för den specifika könskategorin, 

samt vilken könstereotyp de hör till. Böckerna listas i ordning från 2008 till 2018. Den 

fetstilade procentandelen representerar det största antalet ord som använts.  

     För att illustrera kan vi ta första boken Mamma Mu och Kråkans Jul som ett exempel. Av 

den totala andelen ord för manliga karaktärer var 41% manliga, 15% kvinnliga och 43% 

könsneutrala. Om man sedan tittar på det sista resultatet för boken kan vi se att det var totalt 

35% manliga ord som användes för att beskriva manliga, kvinnliga och könsneutrala 

karaktärer. 

     Y-axeln i diagrammet visar den procentuella andelen ord och X-axeln årtalen som 

presenteras. Staplarnas färg representerar en könskategori, blått är de manliga orden, rosa de 

kvinnliga och grön de könsneutrala. Eftersom jag endast ville visa förändringen i användning 

av könsstereotypiska ord så sammanfattade jag samtliga karaktärskategorier till ett. Det vill 
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säga att varje stapel täcker alla typer av karaktärer. Dessa kan man även ta en djupare titt på i 

bilagorna. Exempelvis kan man titta på året 2008 där 26,7% manliga ord i framställandet av  

manliga, kvinnliga och könsneutrala karaktärer. 

Titel   Ord  
Mamma Mu och Kråkans Jul  Manliga  Kvinnliga Könsneutrala 

Manliga karaktärer  40 av 98 = 40,8% 16 av 98 = 16,3% 42 av 98 = 42,9% 

Kvinnliga karaktärer  12 av 45 = 26,7% 16 av 45 = 35,6% 17 av 45 = 37,8% 

Könsneutrala karaktärer  - - - 

Totalt:  52 av 143 = 36,4% 32 av 143 = 22,4% 59 av 143 = 41,3% 

     

Lilla Anna […] Farbrorn  Manliga Kvinnliga Könsneutrala 

Manliga karaktärer  28 av 89 = 31,5% 19 av 89 = 21,3% 42 av 89 = 47,2% 

Kvinnliga karaktärer  8 av 97 = 8,2% 37 av 97 = 38,1% 52 av 97 = 53,6% 

Könsneutrala karaktärer  - - - 

Totalt:  36 av 186 = 19,4% 56 av 186= 30,1% 94 av 186 = 50,5% 

     

Mamma Mu Simmar  Manliga Kvinnliga Könsneutrala 

Manliga karaktärer  42 av 97 = 43,3% 18 av 97 = 18,6% 37 av 97 = 38,1% 

Kvinnliga karaktärer  24 av 90 = 26,7% 21 av 90 = 23,3% 45 av 90 = 50% 

Könsneutrala karaktärer  - - - 

Totalt:  66 av 187 = 35,3% 39 av 187 = 20,9% 82 av 187 = 43,9% 

     

Tilly som trodde att…  Manliga Kvinnliga Könsneutrala 

Manliga karaktärer  32 av 97 = 33% 5 av 97 = 5,2% 60 av 97 = 61,9% 

Kvinnliga karaktärer  11 av 171 = 6,4% 41 av 171 = 24% 119 av 171 = 69,6% 

Könsneutrala karaktärer  -  - - 

Totalt:  43 av 268 = 16% 46 av 268 = 17,2% 179 av 268 = 66,8% 

     

Vilket gulligt föl, Pytte!  Manliga Kvinnliga Könsneutrala 

Manliga karaktärer  20 av 93 = 21,5% 6 av 93 = 6,5% 67 av 93 = 72% 

Kvinnliga karaktärer  12 av 125 = 9,6% 62 av 125 = 49,6% 51 av 125 = 40,8% 

Könsneutrala karaktärer  2 av 6 = 33,3% 1 av 6 = 16,7% 3 av 6 = 50% 

Totalt:  34 av 224 = 15,2% 69 av 224 = 30,8% 121 av 224 = 54% 

     

Bojan och Tåget  Manliga Kvinnliga Könsneutrala 

Manliga karaktärer  18 av 40 = 45% 5 av 40 = 12,5% 17 av 40 = 42,5% 

Kvinnliga karaktärer  12 av 54 = 22,2% 25 av 54 = 46,3% 17 av 54 = 31,5% 

Könsneutrala karaktärer  - - - 

Tabell 2. Textanalysens resultat för samtliga böcker 
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Totalt:  30 av 94 = 31,9% 30 av 94 = 31,9 34 av 94 = 36,2% 

Totalt för alla kategorier:   261 av 1102 = 23,7% 272 av 1102 = 24,7% 569 av 1102 = 51,6% 

*Diffar finns på x antal resultat då avrundning är svår att få till utan att skriva ut alla decimaler* 

 

För att summera textanalysens data så kan man se att användandet av könsneutrala ord 

dominerar med totalt 51,6%. Även om användandet av könsneutrala ord är makabert större i 

sin helhet är det ändå intressant att kolla hur de manliga och kvinnliga orden används för varje 

karaktär. Man kan se ett mönster där det exklusivt används fler stereotypiska kvinnliga ord för 

kvinnliga karaktärer och stereotypiska manliga ord för manliga karaktärer. Exempelvis i 

Bojan och Tåget används 45% manliga ord och 12,5% kvinnliga ord när manliga karaktärer 

skildras. När kvinnliga karaktärer beskrivs så används 22,2% manliga ord och 46,3% 

kvinnliga. Det finns däremot ingen kategori där man ser att det används fler manligt betingade 

ord för kvinnliga karaktärer eller kvinnliga ord för manliga karaktärer.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 1. Språklig förändring över 10 år  

I detta diagram kan man sammanfatta att förändringen inte har fått en jämn stigning eller 

sänkning. Som vi kan se sjönk användandet av manliga med 2,7% och kvinnliga ord med 8% 

år 2014. Däremot steg användandet av könsneutrala ord med 10,9%. 2018 kan man se en 

fortsatt sänkning av stereotypiskt manliga ord men däremot en höjning av kvinnliga och 

könsneutrala ord. Med detta kan vi sammanfatta att man använder fler kvinnliga och 

könsneutrala ord för att beskriva karaktärer 2018 än 10 år tidigare och att användandet av 

manliga ord istället sjunker.   
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4.2 Bildanalys 

Tabell 3 summerar omfattningen av antalet karaktärer av olika kön som visas i bild. I vänstra 

kolumnen är boktitlarna som är ordnade efter utgivningsår från 2008-2018. Den högra 

kolumnen redogör för andelen manliga, kvinnliga och könsneutrala karaktärer som tagit plats 

i bild i varje bok som analyserats. De procentandelarna som är markerade med fet stil är de 

med störst värde för varje kategori.  

     Diagram 2 fungerar på samma sätt som diagram 1 som nämndes tidigare i textanalysen. 

Den redogör för den procentuella förändringen i könsbaserad representation i bild. Y-axeln 

visar procentandelen och X-axeln årtal, varje stapel representerar sedan ett kön.  

 

Titel   Karaktärer  

  Manliga Kvinnliga Könsneutrala 

Mamma Mu och Kråkans Jul  20 av 102 = 19,6% 70 av 102 = 68,6% 12 av 102 = 11,8% 

     

Lilla Anna […] Farbrorn  27 av 50 = 54% 23 av 50 = 46% 0 av 50 = 0 % 

     

Mamma Mu Simmar  35 av 110 = 31,8% 56 av 110 = 50,9% 19 av 110 =17,3% 

     

Tilly som trodde att…  34 av 92 = 37% 52 av 92 = 56,5% 6 av 92 = 6,5% 

     

Vilket gulligt föl, Pytte!  35 av 93 = 37,6% 53 av 93 = 57% 5 av 93 = 5,4% 

     

Bojan och Tåget  15 av 51 = 29,4% 26 av 51 = 51% 10 av 51 = 19,6% 

Totalt:   166 av 498 = 33,3%  280 av 498 = 56,2% 52 av 498 = 10,4% 

*Diff på 0,01 % finns på det slutliga resultatet* 

 

För att summera denna tabell över samtliga böcker så kan man se att kvinnliga karaktärer 

(56,2%) är numerärt överordnade manliga karaktärer (33,3%) för alla böcker. Detta gäller 

även i majoriteten av de enskilda böckerna även om boken tycks handla om en pojke. 

Könsneutrala karaktärer är i detta fall en minoritet i bild med endast 10,4% totalt men utgör 

även en mindre procentandel i varje enskild bok. Den enda boken som tycks skilja sig åt är 

Lilla Anna och Lilla Långa Farbrorn där antalet manliga karaktärer är en aning större på 54% 

jämfört med kvinnliga karaktärerna som landar på 46%.  

 

Tabell 3. Bildanalysens resultat för samtliga böcker 
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Diagram 2. Förändring av könsrepresentation i bild över 10 år 

 

Förändringen i detta diagram förhåller sig mer jämnt än diagrammet för textanalysen. I detta 

fall kan man se en tydlig ökning av representation av manliga karaktärer i bild vilket ökar 

med 3,8 % på 10 år. Andelen kvinnliga karaktärer sjunker dock från att vara 61,2% av alla 

karaktärer i böckerna från 2008 till att vara 54,9% 2018 vilket fortfarande är mer än häften av 

andelen karaktärer. De könsneutrala karaktärerna är betydligt färre men ökar ändå med 2 % på 

10 år. Med detta kan man summera att de kvinnliga karaktärerna dominerar även i böcker där 

manliga karaktärer har huvudrollen medan könsneutrala karaktärer är i minoritet.  

4.3 Sammanfattat Resultat 

I detta avsnitt redogör jag för samtliga resultat som är indelade i 6 rubriker där jag 

sammanfattar resultatet för varje enskild bok. I denna del kommer både text- och 

bildanalysens resultat att ingå samt en slutlig kommentar om förändringen i barnböckernas 

könsfördelning. Denna sammanfattning görs på grund av att det enskilda resultatet även är 

intressant om inte ännu mer intressant än helheten. Böckerna är listade efter år, äldsta 

böckerna först.   
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4.3.1 Mamma Mu och Kråkans Jul (2008) 

Av textanalysen att döma förhåller sig Mamma mu mestadels till normbrytande könsroller. De 

manliga karaktärerna beskrivs mestadels som könsneutral (42,9%) detta även för de kvinnliga 

karaktärerna (37,8%). Dock är användandet av könsstereotypiska skildringar inte långt ifrån 

och hamnar på 40,8% för manliga och 35,6% för kvinnliga karaktärer vilket endast ger en 2% 

skillnad. Resultatet visar på en övergripande könsneutralitet men det förekommer ändå 

könstereotyper i och med att manliga och kvinnliga karaktärer framställs i större omfattning 

som det stereotypiska könet än som det motsatta.  

     I bildanalysen är dock de kvinnliga karaktärerna som dominerar och består av 68,6 % av 

det totala antalet karaktärer medan männen endast är 19,6% och andelen könsneutrala 11,8%.  

4.3.2 Lilla Anna och Lilla Långa Farbrorn (2008) 

Av textanalysen att döma förhåller sig Lilla Anna till normbrytande roller. I detta fall skildras 

både manliga (47,2%) och kvinnliga (53,6%) karaktärer som könsneutrala. Till skillnad från 

Mamma Mu och Kråkans Jul som har samma utgivnings år är de könstereotypiska 

kategorierna nästan 15% mindre än de könsneutrala vilket tyder på att könsneutraliteten i 

denna bok är mer omfattande.  

     I bildanalysen är det manliga könet som dominerar och består av 54% av det totala antalet 

karaktärer. De kvinnliga karaktärerna består av 46% och de könsneutrala (0%) då binär 

könstillhörighet tydligt framgick av bilderna i boken.  

4.3.3 Mamma Mu Simmar (2014) 

Av textanalysen att döma utgör Mamma Mu en ovanlig blandning. Manliga karaktärer 

beskrivs mest som manliga (43,3%) medan kvinnliga beskrivs som könsneutrala (50%). Av 

detta kan man dra slutsatsen att Mamma Mu skildrar manliga karaktärer i stereotypisk mening 

och är mer normbrytande när kvinnliga karaktärer skildras. 

     I bildanalysen är de kvinnliga karaktärerna som dominerar (50,9%) vilket vidare stödjer att 

Mamma Mu är mer normbrytande eftersom de kvinnliga karaktärernas närvaro är högre än de 

manliga (31,8%). Könsneutrala karaktärer hamnar under med 17,3%. 
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4.3.4 Tilly som Trodde Att… (2014) 

Av textanalysen att döma förhåller sig Tilly till normbrytande roller. Både manliga och 

kvinnliga karaktärer skildras mest som könsneutrala med 61,9% respektive 69,6%, vilket 

innebär en påfallande skillnad jämfört med de könsstereotypiska skildringarna som blir kvar. 

     I bildanalysen är de kvinnliga karaktärerna som dominerar och består av mer än hälften av 

alla karaktärer i boken (56,5%). De manliga karaktärerna ligger under med 37% 

representation och könsneutrala på 6,5%.  

4.3.5 Vilket gulligt föl, Pytte! (2018) 

Av textanalysen att döma förhåller sig Pytte mestadels till normbrytande roller. I denna bok 

till skillnad från resterande talas det även om könsneutrala karaktärer i skrift och inte enbart i 

bild. De flesta könskategorierna beskrivs som könsneutrala (72% för manliga och 50% för 

könsneutrala) med undantag för de kvinnliga karaktärerna som skildras som kvinnliga 

(49,6%). 

     I bildanalysen är den mest representerade gruppen kvinnor som består av 57% av de totala 

antalet karaktärer som visas i bild. Efter kommer de manliga karaktärerna på 37,6% och 

könsneutrala 5,4%.  

4.3.6 Bojan och Tåget (2018) 

Av textanalysen att döma förhåller sig Bojan och Tåget till könsstereotypiska roller. Manliga 

karaktärer skildras som manliga (45%) och kvinnliga karaktärer skildras som kvinnliga 

(46,3%). 

     I bildanalysen är de kvinnliga karaktärerna som dominerar med 51% medan de manliga 

och könsneutrala är i minoritet på 29,4% respektive 19,6% 

4.3.7 Förändring över 10 år 

Totalt sett har användandet av könsneutrala skildringar dominerat under alla 10 åren. Det har 

även skett en ökning med 2,2% från 2008 till 2018. En ökning av kvinnliga skildringar (4,4%) 

has också skett medan de manliga sjunkit med 6,6% över 10 år. Om man sedan undersöker 

bildaspekten och könsrepresentation i bild dominerar de kvinnliga karaktärerna över alla 10 

år. Dock har det skett en sänkning på 6,3% sedan 2008 medan manliga karaktärer i bild ökat 

med 3,8% vilket minskat gapet mellan de två kategorierna till 20,2%. Även om de 
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könsneutrala karaktärerna alltid varit en minoritet så har de ändå ökat med 2% jämfört med 10 

år sedan.  

4.4 Summering av resultat 

Det slutliga resultatet visar på att de mest lånade barnböckerna i åldrarna 3-6 år från 

Stockholms Stadsbibliotek mest skildrar normbrytande könsroller. I samtliga böcker skildras 

de flesta karaktärskategorier som könsneutrala med undantag för 3 böcker. I Mamma Mu 

simmar (2014), Vilket gulligt föl, Pytte! (2018) och Bojan och tåget (2018) avviker vissa eller 

alla kategorier. I Mamma Mu Simmar (2014) skildras de manliga karaktärerna enligt sin 

könsstereotypiska roll medan de kvinnliga karaktärerna anses vara könsneutrala. I Vilket 

gulligt för, Pytte! (2018) skildras de kvinnliga karaktärerna enligt sin könsstereotypiska roll 

och resterande som könsneutrala. Bojan och tåget (2018) är den bok som är mest 

könsstereotyp där samtliga karaktärer hamnar i sin egen stereotypa kategori. I och med detta 

kan man dra slutsatsen att kategorin könsneutral dominerar över alla 6 böcker och att 

resterande 3 böcker avviker från detta. 

     I samtliga böcker är representation av karaktärer i bild även normbrytande. I böcker är det 

mer vanligt att se manliga karaktärer dominera men i 5 av 6 böcker är det de kvinnliga 

karaktärerna som är flest. De kvinnliga karaktärerna står för mer än hälften av alla karaktärer i 

respektive bok. Den bok med flest kvinnliga karaktärer (68,6%) är Mamma Mu och Kråkans 

Jul (2008) och den bok med minst är Lilla Anna och Lilla Långa Farbrorn (2008) vilket 

också innebär att denna bok är avvikande från resten. De flesta böcker hade ett mycket litet 

antal könsneutrala karaktärer i bild, Lilla Anna och Långa Farbrorn (2008) hade exempelvis 

0% könsneutrala karaktärer. Det var endast två böcker med lite fler könsneutrala karaktärer 

men som ändå hamnade under tjugo procent vilket var Mamma Mu Simmar (2014) (17,3%) 

och Bojan och Tåget (2018) (19,6%). 

     En annan viktig del att konstatera är att normerna i både text och bild har förändrats. 

Kvinnliga karaktärer har blivit färre medan manliga och könsneutrala blir fler. Trots detta så 

fortsätter kvinnliga karaktärerna att dominera. Könsneutrala och kvinnliga språkliga 

skildringar av karaktärer har ökat medan de manliga sjunkit. Även här fortsätter könsneutrala 

beskrivningar att dominera. Detta innebär att kvinnliga karaktärer oftare syns i bild och att 

man oftare beskriver karaktärer med könsneutrala ord.  
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5. Diskussion 

I denna del kommer jag att samtala kring min metod och resultat. Under metoddiskussion tar 

jag upp punkter som kan vara relevanta att samtala kring och förstå så som svårigheter under 

analysprocessen och tillförlitlighet till metodvalet. Under resultatdiskussion tar jag upp 

möjliga anledningar till mitt resultat samt diskuterar hur det kan påverka samhället ur olika 

perspektiv och vara positiv för barns utveckling. Till slut ger jag förslag och synpunkter på 

hur man eventuellt kan forska vidare inom ämnet.  

5.1 Metoddiskussion 

Jag valde att använda mig av en kvantitativ metod i min textanalys och min bildanalys för att 

få fram ett mätbart resultat. Resultatet skulle även vara överskådligt och jämförbart och att 

använda procent förenklade den processen. För att kunna skapa ett samlat värde i textanalysen 

så kategoriserades verb, substantiv, adjektiv, pronomen och egennamn som kvinnligt eller 

manligt enligt Nikolajevas abstrakta schema (2004 s. 129). Den svåraste delen i textanalysen 

var att försöka para ihop till synes könsneutrala ord i rätt kategori. Exempelvis ordet Blunda, 

är det en passiv handling och därför feminint? eller är det något personer gör oavsett kön och 

därför könsneutral? Den frågan kom upp vid ett flertal tillfällen i min analys och löstes genom 

att försöka tänka om ordet var mer exklusivt för ett visst kön eller ej. 

     I bildanalysen kategoriserades varken ord eller rollerna karaktärerna befann sig i på grund 

av tidsbrist och för att det resultatet inte skulle kunna jämföras över tid på samma sätt som 

könsrepresentation. För att få fram ett jämförbart resultat som dessutom passar in i ett diagram 

så tittade jag endast på antalet karaktärer i bild för att se vilket kön som är i minoritet eller 

majoritet. Det svåraste i bildanalysdelen var att urskilja könen på vissa karaktärer. Vissa 

kunde se mer könsneutrala eller manliga ut men hade flicknamn och blev därför kategoriserad 

som tjej. Jag tog alltså hjälp av texten för att förstå om karaktären var tjej, kille eller 

könsneutral. De karaktärer man inte kunde urskilja bland annat ansikte eller kropp på blev 

kategoriserade som könsneutrala. Genom de båda analyserna försökte jag att vara 

genomgående objektiv men är medveten om att en viss subjektivitet kan ha fallit igenom. 

     Efter att ha skrivit ned alla ord som nämnts och antalet karaktärer av olika kön vilket även 

finns att se i mina bilagor i slutet av uppsatsen, så kunde jag addera dessa tillsammans. Jag 

skapade en tabell över textanalysen och en enskild tabell för bildanalysen vilket gjorde båda 

resultaten till synes överskådliga och lätt att förstå. Sedan skapade jag en procentsats för att 

göra resultaten jämförbara med varandra och över tid. På detta vis kunde jag då se hur varje 
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individuellt kön skildras men även vilka ord som används för att beskriva karaktärer 

kollektivt. I bildanalysen fick man tydligare se skillnaden i representation av könen. Slutligen 

kunde man även se skillnaden från bok till bok och årtal vilket var den mest intressanta delen i 

undersökningen. För att sedan kunna jämföra mitt samlade resultat över 10 år skapade jag två 

diagram, ett för textanalysen och ett för bildanalysen. På detta vis kunde man se hur 

könsskildringar och representationen av kön i bild har förändrats från 2008 till 2018. 

     Författarnas könstillhörighet kan för övrigt ha påverkat det textuella såväl som de bildliga 

skildringarna i böckerna som analyserats. I alla böcker förutom Bojan och Tåget är författarna 

kvinnor. Det kan diskuteras vidare om och hur de låtit sitt författarskap påverkas av 

samhällets förutfattade meningar eller av deras egen uppväxt och kultur. Av resultatet att 

döma så finns det ett tydligt mönster av ökandet av feminina skildringar vilket kan tyda på att 

författarna 2018 blivit mer medvetna, men detta går endast att spekulera kring.  

     Jag anser att valet av metod gav en övergripande tillförlitlighet eftersom alla ord och 

karaktärer studerades noggrant och klassificerades rättvist trots svårigheter med att 

kategorisera vissa ord. Om jag ska vara kritisk så skulle Nikolajevas schema kunnat vara mer 

omfattande och detaljerat eftersom jag många gånger på egen hand blev tvungen att 

kategorisera ord ur andra perspektiv. Det hade följaktligen varit enklare att med hjälp av ett 

mer detaljerat schema kunna klassificera ord och företeelser. 

5.2. Resultatdiskussion  

Studiens ändamål var att undersöka hur karaktärer skildras i text och vilket kön som 

representeras mest i bild. Därefter hade studien i avsikt att ta reda på om det skett en 

förändring över 10 år. Denna undersökning blev ideal eftersom jag som språkvetare var 

intresserad av att undersöka det svenska språket, i detta fall i förhållande till teorier om genus. 

I mitt fall valde jag ut de mest lånade barnböckerna från Stockholmsstadsbibliotek och 

eftersom Stockholm har mest invånare och är Sveriges huvudstad så kan man till viss del 

generalisera till resten av landet. Med tanke på resultatet så kan man spekulera kring om 

föräldrar medvetet valt ut dessa böcker på grund av ett förbättrat genusperspektiv. Man kan 

också se ett mönster av att de populära barnböckerna blir mer jämställda och att dessa även då 

ligger i topplistan. Det verkar alltså som att föräldrarna medvetet följer trenden med mer 

genusaccepterade böcker. 

     Summeringen av mitt resultat visade på att barnböckerna mest skildrade normbrytande 

roller i samtliga böcker förutom 3. I alla böcker dominerade könsneutrala skildringar och 
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anledningen till detta kan vara att det svenska språket inte har lika många könsrelaterade ord 

som till exempel i det tyska språket. Samtidigt såg man en ökning av användandet av 

kvinnligt klassificerade ord vilket i sin tur kan betyda att man hellre väljer att skildra 

karaktärer som kvinnliga eller könsneutrala än manliga, idag än för 10 år sedan. Det innebär 

också att manliga karaktärer inte skildras enligt sin könsstereotypiska roll i lika stor 

omfattning som i de tidigare delarna av materialet.  

     I bild fortsätter kvinnor att dominera även om antalet manliga karaktärer ökar, en lämplig 

förklaring kan vara att det är fler kvinnor på grund av att miljön i böckerna är mer 

stereotypiskt för kvinnor att vara i eller att man oftare gör bakgrundskaraktärer till kvinnor. 

Man kan också spekulera om fördelningen hade varit annorlunda om man endast undersökt 

hur många huvudkaraktärer som syns i bild och uteslutit bakgrundskaraktärer. Med det sagt är 

kvinnor i min undersökning överreprepresenterade i bild vilket kan kopplas det jag skrivit 

under avsnittet Barnets psykologiska utveckling om att varje kön förtjänar att bli 

representerade på flera nyanserade sätt. I detta fall får många tjejer uppleva många kvinnliga 

karaktärer i olika typer av böcker vilket gör att de lättare kan ha någon att relatera till vilket 

kan bredda deras syn på omvärlden såväl som deras egna identitet. Sen om detta är på grund 

av författarnas egen könstillhörighet kan vara en möjlig anledning. 

     Mitt samlade resultat visar på att könsneutrala skildringar dominerar över samtliga 

kategorier med 51,6%. Men om man tittar på varje enskild bok ser man att gränsen mellan 

könsneutral och stereotyp inte är långt ifrån (se tabell 2). Ett exempel på detta är Mamma Mu 

och Kråkans Jul där manliga karaktärer beskrivs mest som könsneutrala (42,9%) men denna 

procentsats skiljer endast 2,1% från att skildras som stereotypiskt manligt. Denna skillnad är 

inte lika stor genom hela tabellen men tycktes ändå värt att nämnas. 

     Ur en historisk synpunkt har manliga karaktärer alltid varit dominerande i text och bild 

vilket även blev kritiserat av feministiska forskare (Kåreland 2001 s. 105). Men resultatet i 

min text och bildanalys visade på en förändring. Trots att förändringen må vara liten kan det 

vara värt att tänka på att studien endast undersökt ett årsspann av 10 år. Om man istället skulle 

gå längre bak i tiden skulle vi se en mer utmärkande skillnad. Man kan dra slutsatsen om att 

barnlitteratur fortfarande går mot att skildra mer jämställda karaktärer både i bild och text. 

Nikolajevas schema över stereotypiska könsroller kan vara orättvist i vissa spektrum eftersom 

barnböcker ofta skildrar karaktärer på äventyr eller karaktärer som aktivt gör saker. Därför 

behöver den kvinnliga karaktären adaptera manliga attribut som att vara aktiv för att kunna 

passa in i handlingen. 
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5.3 Förslag till vidare forskning 

Genus är ett mycket intressant forskningsområde som även är viktigt för samhällets alla 

människor. På grund av tidsbrist och uppsatsens omfattning var jag tvungen att begränsa mig 

till att endast studera representationen av karaktärer i bild. Det hade dock varit intressant att 

fördjupa sig i de könsroller karaktärerna befann sig i, men även utseende och klädval hade 

varit intressant ur ett genusperspektiv. Det hade även varit intressant att studera relationer och 

se hur maktfördelningen ser ut exempelvis om det är mamma som stannar hemma med barnen 

medan pappa jobbar. 

     Att studera en ännu större mängd barnlitteratur hade möjligtvis genererat ett ännu bättre 

och mer förståeligt resultat. Det kan även vara lärorikt att få möjligheten att samtala och förstå 

föräldrars synpunkter på genusframställningen i barnböcker. Vad tänker de när de väljer ut en 

bok? Är genusframställningen viktig eller är handlingen viktigare?  
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Bilagor 

Bilaga 1. Mamma Mu och Kråkans Jul (2008) 

Mamma Mu och Kråkan ska fira jul och Mamma Mu planerar att ge spännande presenter till 

bonden. Det är festbelysning i ladugården och Kråkan inser vad det är för dag som närmar 

sig. Han måste hinna göra presenter till sig själv för annars får han inga, men inte vet han att 

Mamma mu och de andra djuren planerar något stort (Wieslander 2008). 

Textanalys 

Manliga Karaktärer    

Barnen Byggde (Aktivt) Bonden Sagt 

Kom från skogen 

(Aktivt) 

Kråkan Satt (Passivt) Honom (Pronomen) 

Kurade (Sårbar) Läsa Undrar Det (Pronomen) 

Han (Pronomen) Gnällde (Emotionell)  Flög iväg (Aktivt) Det (Pronomen) 

Tittade Han (Pronomen) Sopade Undan (Aktivt) Vänta (Passivt) 

Sa Hämtade 

(Självständig) 

Springa (Aktivt) Sa 

Stirrade (Aggressivt) Han (Pronomen) Springer (Aktivt) Titta 

Stannade (Passivt) Han (Pronomen) Sa Titta 

Rusade Vidare 

(Aktivt) 

Slå in paket 

(Självständig) 

Får  Vände sig 

Skynda (Aktivt) Letade (Aktivt) Han (Pronomen) Ropade 

Han (Pronomen) Slog in (Självständig) Tejpade  Sa 

Vill jag ha (Rovgirig) Hittade Glad (Motsats till 

Känslokall)  

Tog Fram (Aktivt) 

Rotade (Aktivt) Klistrade Ge bort till mig 

(Motsats till 

Omtänksam) 

Mumlade 

(Känslokall) 

Kikade Nöjd Tejpade  Hittade 

For runt (Aktivt) Blundade Skrev Slog ut med Vingen 

Lackade Tittade Han (Pronomen) Blev Inträngd 

(Sårbar) 

Trött (Sårbar) Tittade Tittade Sa 

Gäspade Slita Upp (Våldsamt) Blundade Satt (Passivt) 

Blundade Knackade (Aktivt) Önskade Blev Stilla 

(Aggression 

hämmade) 

Vände Sig Såg eländig ut 

(Emotionell) 

Kom in (Aktivt) Buga (Lydig) 

Flög (Aktivt) Gick upp (Aktivt) Sjönk Ihop (Sårbar) Flög Upp (Aktivt) 

Sjönk Ihop (Sårbar) Titta Öppnade (Aktivt) Han (Pronomen) 
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Könsneutrala Karaktärer 

x x x x 

 

Bildanalys 

Karaktärer i bild  

Manliga 20 

Kvinnliga 70 

Könsneutrala 12 

Totalt 102 

 

 

 

Gjorde (Aktivt) Bryr sig (Omtänksamt) Flög upp (Aktivt) Han (Pronomen) 

Sittande (Passivt) Få Tittade Ställde sig (Aktivt) 

Högtidligt Hängde (Aktivt)   

Kvinnliga Karaktärer    

Mamma Mu  Står (Passivt) Bondens Fru Sa 

Barnen Byggde (Aktivt) Hängt (Aktivt) Glo (Aggressivt) 

Hon (Pronomen)  Hoppade (Aktivt) Hon (Pronomen) Gör  

Svettig (Adj) Pustade (Sårbar) Hoppar (Aktivt) Cykla (Aktivt) 

Sa Stå (Passivt)  Tugga  Säger 

Sa Såg sig omkring Hoppar (Aktivt) Stannade (Passivt) 

Blunda Strålande (glad) 

(Motsats till 

Känslokall) 

Glad (Motsats till 

Känslokall)  

Sätta upp (Aktivt) 

Tyst (Passivt) Fått Tittade Tittade 

Noga (Kvalitativt) Allvarligt (Känslokallt) Hemlighetsfull 

(Känslokallt) 

Sittande (Passivt) 

Tittade Ta (Rovgirig) Hon (Pronomen) Suckade  

Plingade Cyklade (Aktivt) Milt (Mild) Blunda 

Mamma    
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Bilaga 2. Lilla Anna och Lilla Långa farbrorn (2008) 

Lilla Anna och långa farbrorn beger sig ut för att fiska, Långa farbrorn blir förtrollad och 

blir mindre än Lilla Anna. Men han får något som kan göra honom stor igen. På vägen till 

fiskeplatsen stöter de på en katt som är fast i ett träd. Det är nu Långa farbrorn inser att det 

kanske inte är så fel att vara lång ändå (Sandberg 2008). 

Textanalys 

Manliga Karaktärer 

Långa Farbrorn Sitter (Passivt) Snyter Sig Lång 

Ledsen (Sårbar) Tråkigt Gå (Aktivt) Säger 

Stor Går (Aktivt) Fiskar (Aktivt) Tänker 

Säger Kommer Frågar Hoppas 

(Syntetiserande) 

Kompis Han  Lite Mindre 

Gå (Aktivt) Han Står (Passivt) Böjer 

Hjälper (Omtänksam) Lång Försvann Liten Röst 

Säger Han Väldigt  Liten 

Pytte lilla Lika Lång Lång Säger 

Skynda Trött (Sårbar) Frågar Förvånad 

Kom Titta Trodde Säger 

Går (Aktivt) Ser Titta Ryser (Sårbar) 

Räkna Säger Han Han 

Tittar Vet Gå (Aktivt) Matte-Monser-Mästar-

Räknare 

Tycker Går (Aktivt) Pulvret  Pulvrets Morfar 

Står (Passivt) Gråter (Emotionell) Pulvrets Morfar Ropar 

Når inte (Sårbar) Pulvrets Katt Han Hjälper (Omtänksam) 

Lång Säger Tar Trollar 

Lilla Farbrorn Lång Jättelång Bli 

Hjälper (Omtänksam) Hjälpas (Omtänksam) Pulvrets Katt Kommer 

Kramar (Motsats till 

Våldsam) 

Morfar Klättrat (Aktivt) Glada 

Går (Aktivt) Ropar Pulvrets Katt Få 

Ropar    

 

Kvinnliga Karaktärer 

Lilla Anna Kommer Frågar 

Ledig Säger Går (Aktivt) Fiskar (Aktivt) 

Tänker Kommer Frågar Häxa 
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Hon Trolla Hon Står (Passivt) 

Liten Tant Trolla Säger 

Tanten Ber Hämta (Aktivt) Säger 

Tanten Säger Häxtanten Hon 

Häxa Tittar Tittar Hon 

Faller (Sårbar) Hon Hon Säger 

Häxtanten Hon Tar Vispar 

Hon Ropar Lyfter upp (Aktivt) Sätt ned 

Häxan Tar Hon Vispar 

Säg Säger Häxtanten Ropar 

Pustar (Sårbar) Häxtanten Använd Trolla bort 

Säger Skynda Bär (Aktivt) Vet 

Vaktmästaren Hon Mata (Omsorgsfull) Tappat (Sårbar) 

Tar Klistrar Hon Tappat (Sårbar) 

Tappade (Sårbar) Säger Går (Aktivt) Säger 

Läskigt Räknar Säger Saknar 

Suckar (Emotionell) Känns Tomt Vicka 

Går (Aktivt) Säger Kom Hjälper (Omtänksam) 

Häxtantens Hjälper (Omtänksam) Ropar Hjälpas (Omtänksam) 

Ställ Dig (Passivt) Glada Går (Aktivt) Häxtantens 

Säger Trollar Ropar Få  

Ropar    

 

Könsneutrala Karaktärer 

x x x x 

 

Bildanalys 

Karaktärer i bild  

Manliga 27 

Kvinnliga 23 

Könsneutrala 0 

Totalt 50 

 

 

 



36 
 

Bilaga 3. Mamma Mu Simmar (2014) 

Mamma mu ska lära sig simma och får ett simmärke, det är guldfisken som man får när man 

simmar på 25 meters djup. När hon kommer hem visar hon Kråkan men han blir ledsen för att 

han själv inte kan simma han är ju en fågel. Men då ser Mamma mu till att han får ett 

flygmärke istället (Wieslander 2014). 

Textanalys 

Manliga Karaktärer 

Lillebror Hjälpte (Omtänksam) Bonden Kråkan 

Kom Inflygande 

(Aktivt) 

Han Letade (Aktivt) Landade (Aktivt) 

Blunda Flaxade (Aktivt) Lillebror Tagit 

Fick Han  Hoppa (Aktivt) Simma (Aktivt) 

Satt (Passivt) Surade (Emotionell) Gissa Du var Bra 

Få Jag är bra Blunda Få 

Se Blunda Titta Blängde (Aggressivt) 

Hängde med vingarna 

(Passivt) 

Suckade Han Ledsen (Emotionell) 

Inte glad (Emotionell) Fräste (Aggressivt) Glad (Motsats till 

känslokall) 

Lillebror 

Pysslade Lillebror Klistrade Målade 

Hygglig (Motsats till 

aggressiv) 

Lillebror Ge bort (Omtänksam) Jättebra 

Kom flygande (Aktivt) Flaxade (Aktivt) Oroligt 

(Emotionell/Sårbar) 

Han 

Ta Sa Inte kan simma 

(Passivt) 

Flyga (Aktivt) 

Ta Flyga (Aktivt) Dyka (Aktivt) Får 

Frågade Sträckte på sig Ropade Han 

Flög Sa Flyger (Aktivt) Flyger (Aktivt) 

Vänder (Aktivt) Flyger (Aktivt) Landar (Passivt) Dyker (Aktivt) 

Ropade Fällde ihop (Passivt) Dök (Aktivt) Ropade 

Få Inte landar (Aktivt) Ropade Dök (Aktivt) 

Vände Flög (Aktivt) Flög (Aktivt) Hoppade (Aktivt) 

Flög (Aktivt) Landade (Passivt) Harklade (Sårbar) Sa 

Han Han Han Han 

Han Han Låg (Passivt) Vilade (Passivt) 

Pussade (Omsorgsfull) Aldrig fått Sa Gillar inte  

Gillar    

 

Kvinnliga Karaktärer 

Mamma Mu Bondens Fru Matade (Omsorgsfull) Hon 
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Stod (Passivt) Lina Cykla (Aktivt) Hon 

Har Berättat Åka (Aktivt) Ska inte Åka (Passivt) Fastna (Sårbar) 

Kom med sin cykel 

(Aktivt) 

Skyndar (Tävlande) Smiter (Motsats till 

lydig) 

Sa 

Hon Sa Vinkade (Aktivt) Kör (Aktivt) 

Ropade Gjorde ett Hopp 

(Aktivt) 

Fint Dyka (Aktivt) 

Sa Dyker (Aktivt) Titta  Sa 

Får  Hålla Andan (Aktivt) Doppa huvudet 

(Aktivt) 

Blåsa ut 

Sa Pekade Sa Dyka (Aktivt) 

Simma (Aktivt) Ta (Rovgirig) Sa Simmade (Aktivt) 

Pustade (Sårbar) Inte Stanna (Aktivt) Ropade  Tror 

Klarar det 

(Självständig) 

Vilade (Passivt) Sa Pustade (Sårbar) 

Blundade Slokade (Sårbar) Sa Visade 

Fick Sa Hon Öppnade 

Fick Simma (Aktivt) Tagit Ledsen (Emotionell) 

Hon Simmat (Aktivt) Viskade Sa 

Kikade Pysslade Veckade Sa 

Sa Samlat (Aktivt) Väntar (Passivt) Sa 

Såg Hemlighetsfull ut 

(Känslokall) 

Hon Titta Sa 

Nickade Håll i hornen Ropade Få 

Ropade Trodde Hukade sig (Sårbar) Muade 

Applåderade Lämnade (Aktivt) Högtidligt Be 

Överlämna (Aktivt) Ropade   

 

Könsneutrala Karaktärer 
x x x x 

 

Bildanalys 

Karaktärer i bild  

Manliga 35 

Kvinnliga 56 

Könsneutrala 19 

Totalt 110 
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Bilaga 4. Tilly som Trodde Att… (2014) 

Tilly tillsammans med sin vän Tage försöker ta reda på hur det är att vara någon annan, de 

försöker lista ut hur andra tänker. Varför är saker som de är och varför folk gör som de gör. 

Hon är hemma hos sina kompisar som vars rutiner och livsstilar skiljer sig åt och möter 

dessutom en man som bor på gatan (Straaf 2014). 

Textanalys 

Manliga Karaktärer 

Tage Bor Bott Föddes 

Vet inte Tro Säger Tänker 

Äter Vet inte Få Veta 

Höra Pratar Säger Säger 

Bli Blir Killen Hungrig 

Har Boris Inte tycka om Har 

Sitter (Passivt) Tittar Duschar inte Har 

Kom ihåg Pappa Packa Säger 

Pratar Säger Granne Han 

Han Gå (Aktivt) Han Vet 

Säger Säg Grannen Granne 

Upptagen 

(Självständig) 

Rädda Liv 

(Skyddande) 

Säger Komma 

Kommer aldrig  Säger Var död Räddar liv 

(Skyddande) 

Inte vara död Säger Sitter (Passivt) Killen 

Killen Killen Sitter (Passivt) Han 

Få Hans Killen Säger 

Vet Tycker Pappa Pappor 

Pappa Pappa Han Säger 

Frågar Peppe Pappa Inte städar (Motsats 

till omsorgsfull) 

Pappa Glömt (Motsats till 

självständig) 

Pappa Glömt (Motsats till 

självständig) 

Säger Säger Bada (Aktivt) Säger 

Leka Badar (Aktivt) Förstår Freddie 

Får Har Säger  Han 

Blir Galen  Säger Säger Går (Aktivt) 

Killen    

 

Kvinnliga Karaktärer 

Tilly Bor Bott Föddes 

Vet inte Tro Säger Tänker 
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Äter Vet inte Få Veta 

Loppan Vräka (Våldsamt) Leka  Får 

Loppans Mamma Säger Tänker Tages Mamma 

Säger Lär Sig Drar ned (Aktivt) Sitter (Passivt) 

Pratar Hör Säger Trodde 

Känner (Emotionell) Känns (Emotionell) Blir Bli 

Blir Går (Aktivt) Läsa Förstå 

Ger (Omtänksamt) Säger Har Säger 

Ge (Omtänksamt) Säger Mamma Mamma 

Inte Förstå Hon Går (Aktivt) Pratar 

Har Säger  Simtanten Ropar 

Hon Bada (Aktivt) Duscha Säger 

Simtanten Simtanten Säger Trodde 

Göra Inte glömma Frågar Mamma 

Packa Säger Trodde Pratar 

Ser Vet Lyssnar Hörs 

Säger Trodde Frågar Säger 

Säger Trodde Säger Pratar  

Tillys Mamma Hon  Gå (Aktivt) Hon 

Stanna (Passivt) Sitter (Passivt) Mamma Ropar  

Säger Säger  Mamma Pratar 

Trodde Hjälpa (Omtänksam) Sonja Säger 

Mamma Mammor Trodde Mamma 

Frågar Mamma Säger Undrar 

Vet Säger Säger Tittar 

Snurrar Säger Säger Kommer 

Sonjas Farmor Äter Pratar Säger 

Mimmi Mimmis Mamma Har Trodde 

Mimmis Mamma Hon Säger Säger 

Säger  Trodde Säger Mimmis Mamma 

Säger Gå (Aktivt) Köpa Köpa  

Frågar Köper Säger Kom 

Följer Med (Lydig) Trodde Pratar Säger 

Hon Tvätta Händerna 

(Självständig) 

Klätt ut sig Känner 

Bajsa Hon Gör  Hon 

Skönt Trodde Ropar Säger 

Ta Tar Bada (Aktivt) Leka 

Säger Badar (Aktivt) Pratar Säger 
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Sitter (Passivt) Har Aldrig sett Trodde 

Tror Hon Känns Bra Går (Aktivt) 

Pratar Trodde Inte veta  

 

Könsneutrala Karaktärer 

x x x x 

 

Bildanalys 

Karaktärer i bild  

Manliga 34 

Kvinnliga 52 

Könsneutrala 6 

Totalt 92 

 

Bilaga 5. Vilket gulligt föl, Pytte! (2018) 

Hästen Jumper får ett föl som heter Jolly. Pytte och de andra hästarna blir jätteglada. Men så 

småningom inser Pytte att Jolly är jobbig som busar och förstör hans favoritplats. Jolly blir 

ledsen och rymmer men Pytte kommer sedan till undsättning (Flygare 2018). 

Textanalys 

Manliga Karaktärer 

Säger  Stallkillen Torkar Undrar 

Pytte Sträcker på dig Han Attila 

Suckar Titta Pytte  Gäspar 

Han Viskar Han Svarar 

Pytte Gäspar Frågar  Pytte 

Tänker Pytte Leka Pytte 

Går (Aktivt) Rensar Han Stolt 

Går (aktivt) Pytte Pytte Går (Aktivt) 

Han Pytte Känner sig gråtfärdig 

(Emotionell)  

Böjer 

Ser Han Han Springer (Aktivt) 

Berättar Leka Leka  Tänker 

Pytte Han Han Visa 

Han Gnäggar Pytte Visa 

Kryper (Passivt) Visar Pytte Pytte 
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Pytte Krypa (Passivt) Pytte Ropar 

Pytte Ropar  Pytte Krypa (Passivt) 

Pytte Orolig (Omtänksam) Han Tänker 

Pytte Pytte Kastar sig fram (Aktivt) Gnäggar 

Han Pytte Puttar  Pytte 

Han Ser Han  Säger 

Pytte Pytte Berättar Viskar 

Pytte Pytte Sa Pytte 

Snäll (Omtänksam) Pytte Pytte Äta 

Gnägg    

 

Kvinnliga Karaktärer 

Jumper Slickar Henne Stallägaren 

Viskar Sonja Ser Ser 

Gullig (Vacker) Vinner (Tävlande) Sonja Hon 

Resa sig  Hon Hungrig Jumper 

Hon Suga Jumpers Duktigt (lydig) 

Viskar Stallägaren Jumper Vaken 

Svarar Jumper Jolly Tänkte 

Jolly Jumper  Gå ut (Aktivt) Stallägaren 

Jolly Mamma Håller sig nära 

(Beroende) 

Upptäcka 

Förklarar Sonja Jolly Galopperar (Aktivt) 

Vinner (Tävlande) Sonja  Race’a (Aktivt) Leker 

Jolly Svarar  Hon Tittar 

Jolly Galoppera (Aktivt) Bromsa (Passivt) Hon 

Jumper Hon Hon Liten (Sårbar) 

Säger Jumper Tuggar Jolly 

Leka Jolly Kom  Jolly 

Lära dig Jolly Ser Olycklig ut 

(Emotionell) 

Hon 

Jolly Vågar (Motsats till 

sårbar) 

Hon Glömmer 

Böja Gnäggar Hon Skräckslaget 

(Emotionell) 

Hon Gråta (Emotionell) Vinglar Springa bort 

Lyssnar inte Jolly Lyssnar inte (Rovgirig) Jolly 

Ropar Jolly Gjorde ont 

(Emotionell)  

Hon 

Jobbig Jolly Springer (Aktivt) Hon 

Hon Jolly Halkar omkull (Sårbar) Jolly 

Joggare Springer (aktivt) Joggare Kryp (Passivt) 

Jolly Gråter (Emotionell) Jolly Gå (aktivt) 
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Mamma Gnäggar Jumper Gråter ut (Emotionell) 

Hennes  Jumper Säger Kliver fram (Aktivt) 

Jolly Säger Hon Jumper 

Ser inte så arg ut längre 

(motsats till aggressiv) 

Bromsa (Passivt) Bromsa (passivt) Gnäggar 

Jolly Glatt (motsats till 

känslokall) 

Stallägaren Äta 

Gnägg    

 

 

Könsneutrala Karaktärer 

Hunden Biter (Aggressiv)  Blir Rädd (Emotionell) Springer (Aktivt) 

Ridsugna Barn   

 

Bildanalys 

Karaktärer i bild  

Manliga 35 

Kvinnliga 53 

Könsneutrala 5 

Totalt 93 

 

Bilaga 6. Bojan och Tåget (2018) 

Det är läggdags för Bojan och han ber sin mamma berätta om hur det är att jobba som 

lokförare. Denna berättelse blandar fakta om tåg tillsammans med en mycket spännande 

historia om hur Bojans mamma stannade tåget när en Älg försökte ta sig över rälsen. Hon 

lyckades stanna i tid och räddade den (Anderblad 2018). 

Manliga Karaktärer 

Bojan  Kämpar (Aktivt) Sätta på pyjamasen 

(Självständig) 

Han (Pronomen) 

Fastnar (Beroende) Ser Honom (Pronomen) Åkte  

Säger Åkte Tänker på tågresan 

(Kvalitativt) 

Kör (Aktivt) 

Undrar Säger Kryper upp bredvid 

(motsats till aggressiv) 

Ivrig (Emotionell) 

Knuffa (Aggressivt) Skrattar Sova Trött 

Ber (Beroende) Säger Lokföraren Daniel 

Han Upptäckt (Analyserande) Ropade  Applåderar 

Han Somnar Drömmer Lokförare 
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Textanalys 

 

Kvinnliga Karaktärer 

Mamma Skrattar (Emotionell) Hjälper (Omtänksam) Åkte (Aktivt) 

Mormor Frågar  Åkte (Aktivt) Mamma 

Vet Jobbat (Självständig) Lokförare Tussan 

Berätta Skrattar (Emotionell) Berätta Gillar 

Hon Hon Hon Kört (Aktivt) 

Trycker Mormor Mamma Mamma 

Mamma  Trycker (Aktivt) Gasar (Aktivt) Hon 

Bromsar (Passivt) Hon Hoppar (Aktivt) Gå (Aktivt) 

Det Kittlar Såg Körde (Aktivt) 

Se Räddat (Skyddande) Berätta Säger 

Mamma Stoppar om 

(Omsorgsfull) 

Berätta Säger 

Höra Skrattar (Emotionell) Berätta Drog (Aktivt) 

Ringde Berättade Stoppar om 

(Omsorgsfull) 

Mamma 

Mamma Lämnar rummet 

(Passivt) 

  

 

Könsneutrala Karaktärer 

x x x x 

 

Bildanalys 

Karaktärer i bild  

Manliga 15 

Kvinnliga 26 

Könsneutrala 10 

Totalt 51 

 

Kör (Aktivt) Han Han Han 

Ser Kommer fram (Aktivt) Han  Tutar 


