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Syftet med föreliggande studie är att från ett genusperspektiv undersöka hur karaktärer 

gestaltas i sex av Astrid Lindgrens barnböcker. Metoden som användes var att utgå från 

Nikolajevas (2017) schema över stereotypa kvinnliga respektive manliga egenskaper 

och analysera de valda karaktärerna utifrån detta schema. Det resultatet visar och den 

slutsats vi kommit fram till är att de allra flesta karaktärer i någon utsträckning fungerar 

normbrytande då de innehar både stereotypiskt sätt kvinnliga och manliga egenskaper. 

Sex av de valda 20 karaktärerna kan dock anses vara normbekräftande, medan åtta 

karaktärer kan tolkas som flersidiga och sex karaktärer som normbrytande.    

 

 

 

_______________________________________________________ 

Nyckelord: Gestaltning, genus, karaktärer, kön, normer.  



 

 

Innehållsförteckning 

 

1 Inledning ........................................................................................................... 1 

1.1 Syfte och frågeställningar ........................................................................... 1 

1.2 Uppsatsens disposition ............................................................................... 2 

1.3 Urval ........................................................................................................ 2 

2 Bakgrund ......................................................................................................... 3 

2.1 Tidigare forskning ..................................................................................... 3 

3 Teori och Metod ............................................................................................... 5 

3.1 Teori ......................................................................................................... 5 

3.2  Metod ............................................................................................................ 8 

4 Analys.............................................................................................................. 8 

4.1 Pippi Långstrump ...................................................................................... 8 

4.2 Madicken ................................................................................................. 13 

4.3 Vi på Saltkråkan ....................................................................................... 17 

4.4 Barnen i Bullerbyn .................................................................................. 24 

4.5 Mästerdetektiven Blomkvist ..................................................................... 27 

4.6 Emil i Lönneberga ................................................................................... 32 

5 Diskussion ...................................................................................................... 35 

5.1 Metoddiskussion ..................................................................................... 35 

5.2 Analysdiskussion..................................................................................... 35 

6 Slutsats........................................................................................................... 37 

Referenslista .......................................................................................................... 38 

Bilaga 1: Tabeller ................................................................................................... 40 



 1 

 

1 Inledning  

1.1 Syfte och frågeställningar  

Astrid Lindgrens barnböcker har hyllats världen över och har varit en del av uppväxten hos ett 

flertal generationer. Än idag läser barn om Pippi Långstrump trots att berättelsen skrevs år 

1945 och porträtterar ett samhälle som skiljer sig mycket från det vi lever i idag (Ehriander & 

Hellström, 2015:14). Vår personliga relation till Lindgrens böcker är att de konstant har varit 

närvarande i vår barndom och har skänkt oss fina minnen och känslor. Därmed kändes det 

speciellt intressant att analysera hennes verk. Vi upplever att genus numera är ett ständigt 

aktuellt ämne i samhällsdebatten. Vi är övertygade om att sättet vi ser på egenskaper och 

förväntningar kopplade till könsroller idag är väldigt annorlunda jämfört med när Astrid 

Lindgren skrev sina berättelser i mitten av 1900-talet. Därför är det enligt oss intressant att 

undersöka hur kvinnor/män och flickor/pojkar skildras i Astrid Lindgrens barnlitteratur. Hur 

framställs karaktärerna i förhållande till genus? Finns det en variation av vad som är “manligt 

respektive kvinnligt”? Ehriander och Hellström (2015:18) menar att Astrid Lindgren länge 

varit en självskriven del av undervisningen som bedrivs i skolan och därför anser vi det vara 

relevant att undersöka hur hennes böcker förhåller sig till könsnormer. Uppsatsen bidrar till 

utvecklingen av pedagogiskt arbete på så vis att andra lärare som läser den kan få en inblick i 

hur vi tolkar karaktärernas egenskaper utifrån genus, vilket kan bidra till en större förståelse 

för vilka frågor och diskussioner som dessa sex böcker kan mynna ut i under lektioner. Syftet 

med föreliggande studie är att ur ett genusperspektiv undersöka hur några av Astrid Lindgrens 

karaktärer porträtteras.   

De mer precisa frågeställningar vi ämnar arbeta med är:  

• Hur gestaltas ett urval karaktärer i Astrid Lindgrens barnböcker utifrån Nikolajevas 

tabell av könsstereotypa egenskaper?  

• Hur många av karaktärerna kan beskrivas som normbekräftande respektive 

normbrytande?  
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1.2 Uppsatsens disposition  

I det inledande kapitlet redogör vi för syftet med denna uppsats samt vilka frågeställningar vi 

ämnar besvara. Därefter presenterar vi det undersökningsmaterial i form av sex av Astrid 

Lindgrens barnböcker som vi har valt att undersöka i föreliggande studie. I ett 

bakgrundskapitel redogörs för tidigare forskning och utvecklas ämnesbeskrivningen. Det 

efterföljs av teori och metod där det framgår vilken teori vi förhållit oss till och hur 

uppsatsarbetet genomförts. Under nästkommande kapitel presenteras analysen av de sex valda 

böckerna. Studien avslutas sedan med en slutsats.    

1.3 Urval   

Att använda Astrid Lindgrens barnböcker valde vi då vi upplever att hon som tidigare nämnts 

är en stor del av vår egen barndom och att hon än idag fortsätter att influera barn. Vi finner 

det intressant hur hennes böcker, som skrevs för så längesedan, kan fortsätta vara aktuella och 

relevanta också i dagens samhälle. Urvalet gjordes utifrån att vi ville ha både manliga och 

kvinnliga huvudkaraktärer. I Kalle Blomkvist och Emil i Lönneberga är det manliga karaktärer 

som står i fokus medan det i Pippi Långstrump och Madicken istället är flickor som är 

huvudkaraktärer. I de två böckerna Vi på Saltkråkan och Barnen i Bullerbyn är båda könen 

framträdande, trots att Tjorven (huvudkaraktär i Vi på Saltkråkan) respektive Lisa 

(huvudkaraktär i Barnen i Bullerbyn) båda är kvinnliga huvudkaraktärer och därför ansåg vi 

att dessa böcker var relevanta att använda i vår studie. Sammanfattningsvis är det dessa 

böcker skrivna av Astrid Lindgren, samt dessa karaktärer vi valt att analysera:  

 

• Pippi Långstrump utgiven 1945, skriven av Astrid Lindgren. De valda karaktärerna är 

Pippi, Tommy och Annika. 

• Madicken utgiven 1960, skriven av Astrid Lindgren. De valda karaktärerna är 

Madicken och Lisabet.  

• Vi på Saltkråkan utgiven 1964, skriven av Astrid Lindgren. De valda karaktärerna är 

Tjorven, Pelle, Melker och Malin.  

• Barnen i Bullerbyn utgiven 1963, skriven av Astrid Lindgren. De valda karaktärerna 

är Lisa, Anna, Britta, Lasse, Bosse och Olle.  

• Mästerdetektiven Blomkvist utgiven 1946, skriven av Astrid Lindgren. De valda 

karaktärerna är Kalle, Anders och Eva-Lotta.  
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• Emil i Lönneberga utgiven 1963, skriven av Astrid Lindgren. De valda karaktärerna är 

Emil och Ida.  

2 Bakgrund  

I följande kapitel redogör vi för tidigare forskning på ämnet i fråga.  

2.1 Tidigare forskning  

Ehriander och Hellström (2015:15) skriver att synen på Astrid Lindgren idag är mer 

mångsidig än tidigare och att det dessutom finns plats att analysera Astrid Lindgrens verk på 

nytt. Berättelserna i sig verkar enligt författarna också anses stå allt högre i kurs. Astrid 

Lindgrens texter blir ideligen lästa på nytt och introduceras för nya generationer som kommer 

i kontakt med dem både i form av skådespel, lekar, filmer och bilderböcker. Detta sker både i 

hemmet likväl som på Astrid Lindgrens Värld. Det är inte bara nya individer som tar del av 

Astrid Lindgrens texter, utan också gamla läsare läser hennes verk på nytt (2015:15). 

Ehriander (2011:59) hävdar att Astrid Lindgren är en av de mest folkkära och betydande 

svenskarna genom alla tider, vilket talar för hennes omtyckthet som gått så pass långt att hon 

kan klassas som en nationalikon. Personer i alla åldrar ser upp till henne, både unga som 

gamla (Ehrinder, 2011:59).  

Astrid Lindgrens karaktär Madicken (från 1960) är en litterär person med många olika 

egenskaper, vilket gör henne intressant att analysera utifrån ett genusperspektiv. Welander 

(2018) analyserade, i sitt självständiga arbete, alla karaktärers könsroller i boken om 

Madicken. I sin analys anser Welander (2018:10) att Madicken å ena sidan porträtteras som en 

pojkflicka, men å andra sidan även som en stereotypisk flicka.  

Englöv (2019:abstract) har gjort en uppsats där hon utifrån ett genusperspektiv undersöker Vi 

på Saltkråkan. Hon tittade på hur tjejer respektive killar skildras och om de gestaltas 

tvärtemot varandra. De karaktärer som blev analyserade är Tjorven, Pelle, Stina, Malin och 

Melker. Englöv utgick från hur karaktärerna skildras i sitt agerande samt på vilket sätt de 

beskrivs. Som redskap för karaktärsanalys använde Englöv Nikolajevas (2017:193) tabell där 

tjejer respektive killars personligheter framgår. Det är samma tabell som vi kommer använda. 

Nesterud (2006:5) har granskat vilka adjektiv som tas i bruk då tjejer och killar beskrivs i 

några av Astrid Lindgrens böcker. Syftet med hennes undersökning var att ta reda på om 
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böckernas tjejer och killar betraktas besitta olika personligheter och sätt att vara på. Dessutom 

har hon också genomfört en undersökning med enkäter utifrån de adjektiv som lyfts i 

samband med böckernas karaktärer där elever i de lägre årskurserna fått berätta vilka ord de 

tycker stämmer in på sig själva samt hur de kategoriserar personligheter och sätt att vara på 

efter kön, i stort sett (Nesterud, 2006:5). De böcker som Nesterud (2006:8) analyserade var 

Alla vi barn i Bullerbyn, Lillebror och Karlsson på taket, Madicken, Bröderna Lejonhjärta 

och Ronja Rövardotter. Nesterud (2006:24) påtalar att det i böckernas val av ord går att se 

spår av skillnader angående hur tjejer respektive killar beskrivs. Karaktäristiska ord för killar 

är sådana som beskriver kroppsbyggnad och att vara rejäl, skador, grymhet, framåtanda, 

underhållning och värderande ord såsom till exempel enastående. De representativa orden för 

tjejer är istället ord som beskriver behov, tillförlitlighet, brister och ett välkammat yttre 

(Nesterud 2006:24). Nesterud valde att kategorisera de förekommande adjektiven i olika 

grupper såsom utseende, omdömen och mod & moral. De kvinnliga karaktärernas egenskaper 

beskrivs oftast i positiv bemärkelse när det gäller deras utseende, mod och moral medan de 

samtidigt mer frekvent förekommer negativt i kategorierna omdömen, förstånd & vetskap, 

trygghet & frihet, samt åkommor. De manliga karaktärernas personlighetsdrag framställs 

däremot positivt oftast i kategorierna utseende, mod & moral och omdömen. Negativa 

egenskaper hos män och pojkar är kopplade till kategorierna prydlighet, trygghet & frihet och 

åkommor (Nesterud, 2006:24). De största skillnaderna mellan könen finns enligt Nesterud i 

kategorierna kroppsform & hållning samt omdömen där det manliga könet framstår med 

fördel medan det kvinnliga könet istället ställs i god dager i kategorierna behov & tillstånd 

samt förstånd & vetskap (Nesterud, 2006:25).  

Hofmeijer (2011:abstract) skriver i sitt examensarbete om könsrollerna i Mästerdetektiven 

Blomkvist. Där undersöker Hofmeijer (2011:2) huruvida könsstereotyper synliggörs eller inte, 

samt om det ständigt förändrade och utvecklade synsättet gällande vad som anses vara 

kvinnligt respektive manligt porträtteras i Mästerdetektiven Blomkvist.  

Även Frida Bengtsson (2015) har i sitt självständiga arbete analyserat några av Astrid 

Lindgrens bilderböcker utifrån ett genusperspektiv, varav en bok är Den där Emil, vilket 

handlar om Emil i Lönneberga som vi har analyserat.  
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3  Teori och Metod  

I följande kapitel definierar vi begreppet genus och beskriver vilken metod vi använt.  

3.1 Teori 

Thurén (2000:12) nämner att genusvetenskap är ett ämne som, mer eller mindre, har varit 

högst aktuellt att diskutera under de senaste tusen åren. Genus handlar främst om kön, hur 

många kön det finns och vilka egenskaper respektive kön bör besitta. Thurén (2000:12) 

beskriver att alla samhällen har en form av genusordning, det vill säga en samling åsikter och 

idéer kring vilka attribut och karaktärsdrag som är “typiskt” kvinnliga respektive manliga. 

Genusordningen har i sin tur en stor inverkan på hur de olika rollerna i samhället ser ut, 

exempelvis vilka kön som bör rikta sig mot vissa yrken.  

Då vi har analyserat sex av Astrid Lindgrens barnböcker utifrån ett genusperspektiv vill vi 

inleda genom att definiera begreppet genus. Svaleryd (2002:29) förklarar begreppet som 

mångsidigt, men att det främst handlar om förhållandet mellan de manliga och kvinnliga 

könsrollerna, vad som utgör och skiljer dem åt. Könsrollerna är generellt uppdelade i två läger 

där egenskaper och attribut delas upp som antingen manligt eller kvinnligt, och är enligt 

genusforskare skapade av samhället genom dess normer. Det är därmed vi människor som i 

generationer har skapat rollerna. ”Genus omfattar vårt kulturella, sociala och biologiska kön. 

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” (Svaleryd, 

2002:29). Könsrollerna tilldelas vi nästintill samma sekund vi föds och sedan uppfostras vi 

därefter till sociala individer utifrån vår roll. Svaleryd (2002:25) menar att vi i uppväxten 

formas till man eller kvinna med hjälp av bland annat olika sysselsättningar, färger och 

leksaker samt att vi lär oss vår sociala roll när vi interagerar med andra individer.    

Maria Nikolajeva är en professor i litteratur som genom en tabell (Nikolajeva 2017:193) 

har sammanställt vilka begrepp och egenskaper som oftare har förekommit i beskrivningen av 

män respektive kvinnor. Den tabell som syns nedan har vi använt oss av i vår analys av de 

valda barnböckerna.  
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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).  

Begreppet könsstereotyp genomsyrade tidigare studier, vilket innebär att karaktärernas 

personligheter och egenskaper analyserades utifrån samhällets förväntningar och normer 

(Nikolajeva, 2017:191). Män beskrivs som och eftersträvas att vara exempelvis starka, 

självständiga och känslokalla, samtidigt som kvinnor beskrivs som exempelvis vackra, 

passiva och emotionella. De stereotypiskt manliga egenskaperna anses, genom vår kulturs 

normer, vara mer dominerande och positiva. Det har genom litteraturens historia visat sig 

tydligt då kvinnliga karaktärer som besitter en eller fler av de manliga attributen oftast 

beskrivs som pojkaktiga, äventyrliga och starka (Nikolajeva, 2017:192).Vid analys av litterära 

karaktärer märks det vanligtvis tendenser till att karaktärer besitter både manliga och 

kvinnliga drag, men att de kvinnor och flickor som visar på “manliga” egenskaper i början av 

en berättelse ofta överger dem för att mer eller mindre bli en stereotypisk kvinna i slutet. Män 

och pojkar som däremot visar på kvinnliga drag växer istället in i en stereotypisk manlig 

karaktär. Då vår kultur högre värdesätter de manliga attributen kan man dra slutsatsen att de 
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manliga karaktärerna växer sig starkare i sina roller och att kvinnor förväntas ställa in sig i 

den underordnade rollen (Nikolajeva, 2017:192). Den teorin har vi haft i åtanke under vår 

analys av Astrid Lindgrens karaktärer.  

Kåreland (2005:9) skriver att medvetenheten om betydelsen av att arbeta aktivt med frågor 

som berör genus växt i vårt samhälle under senare tid. Hon menar att styrdokumenten tydligt 

visar att skolan ska verka för jämställdhet. På grund av detta finns det anledning att bredda 

kunskapen gällande könsroller, speciellt angående hur tjejer och killar samt kvinnliga 

respektive manliga egenskaper förändras i skolans värld. Författaren påpekar att 

undersökningar talar för att killar i stor utsträckning är dominerande i skolans verksamhet 

samtidigt som hon åsyftar att många uttrycker att tjejer istället riskerar att hamna i en fälla av 

omhändertagande (Kåreland, 2005:9). Alla samhällen är konstruerade av en struktur av genus 

där mönster som inkluderar kvinnligt och manligt finns representerade (Kåreland, 2005:10). 

Det som anses vara manligt står vanligtvis högre i kurs än det som anses vara kvinnligt 

(Kåreland, 2005:11). Då en litteraturstudie ska genomföras kan också genusperspektivet vara 

användbart om syftet är att analysera hur tjejer och killar porträtteras. Kåreland påtalar att 

skönlitterära verk inte är överensstämmande med verkligheten och därför inte kan förmedla 

folks generella föreställningar under skilda perioder. Dock hävdar hon att det är genomförbart 

att studera hur genus och kön växer fram i böcker. Kåreland poängterar att det är av betydelse 

att komma ihåg att tjejer och killar inte är homogena grupper då individerna besitter 

signifikanta variationer (Kåreland, 2005:12).  

Kåreland (2005:25) hävdar att det är konstaterbar att tjejer som huvudkaraktärer inte 

genomgående gestaltas som starka, extroverta och energiska vilket möjligen också får till 

följd att tjejer i högre utsträckning än killar går miste om positivt betingade 

igenkänningsobjekt i den litteratur som är menad för dem. Vidare påpekar Kåreland (2005:27) 

att flertalet forskare menar att killars utveckling identitetsmässigt ideligen kan utmärkas av en 

strikt översikt gällande skiljelinjer samt fruktan för att passera rådande könsmässiga normer. 

Sett utifrån status i skolan är det av betydelse för en kille att inneha egenskapen cool. Både 

skolans värld likväl som samhället runtomkring är präglat av att manlighet kopplas samman 

med konkurrerande, muskler samt att vara hård. Gällande tjejer är istället det som står i fokus 

det personliga förhållandet till andra individer (Kåreland, 2005:27).  

Kåreland och Lindh-Munther (2005:127) menar att det både är av intresse att studera 

storleksförhållandena mellan huvudkaraktärer som är tjejer respektive killar och hur dessa 
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huvudkaraktärer agerar utifrån vilket kön de tillhör. I vilken grad beter de sig könsstereotypt? 

(Kåreland och Lindh-Munther, 2005:127). Författarna påtalar att barnlitteratur såväl som 

andra böcker förmedlar synsätt av kulturella slag och också ”tydliggör sociala mönster och 

förmedlar därmed även samhällets syn på vad som är feminint och maskulint” (Kåreland och 

Lindh-Munther, 2005:128). Bilderböcker kan därmed ge barn av båda könen bilder av vilket 

beteende de som vuxna individer kommer att kunna anamma, vad de kan syssla med och vara. 

Emellertid kan det diskuteras hur litteratur där könsöverskridning finns representerat 

möjligtvis kan bidra till att göra barnet som läser förvirrat. Gestaltningen kan skilja sig stort 

från barnets egen vardag (Kåreland och Lindh-Munther, 2005:128).  

3.2  Metod 

Vår undersökning har utgått från Nikolajevas schema för stereotypa karaktärsdrag hos män 

respektive kvinnor (Nikolajeva, 2017:193). Vi använde tabellen som ett motsatsschema, där 

manliga respektive kvinnliga egenskaper är motpoler till varandra. Under tiden böckerna 

lästes tog vi stöd av tabellen och antecknade egenskaper hos de karaktärer vi hade valt ut för 

analys. Därefter förde vi in sidnummer där exempel på karaktärernas personligheter blev 

gestaltade, vilket sedan låg till grund för analysen.  

4 Analys  

Nedan följer vår analys av de utvalda barnböckerna.  

4.1 Pippi Långstrump  

De referenser och citat vi använder från Pippi Långstrump (Lindgren, 1945) kommer i vår 

analys endast anges med sidnummer.  

Sammanfattning  

Pippi Långstrump är ingen vanlig flicka, hon är starkast i världen och har en kappsäck som 

innehåller guldpengar. Pippi bor utan föräldrar men med sin apa Herr Nilsson och sin häst 

Lilla Gubben i Villa Villekulla. I grannhuset bor de väluppfostrade barnen Tommy och 

Annika som följer med Pippi på diverse olika upptåg.  
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Analys 

Pippi Långstrump är en karaktär vars mest framträdande egenskaper är att hon är stark, 

känslokall/hård, aggressiv/olydig, aktiv, emotionell/mjuk och omtänksam. Att hon är stark 

framgår tydligt då ”hon var så gruvligt stark att i hela världen fanns det ingen polis som var så 

stark som henne” (8). Att vara stark är i Nikolajevas tabell tillhörande de manliga 

egenskaperna. Ett annat tillfälle när Pippis styrka är framträdande är då hon besöker en cirkus 

och visar hur stark hon är gentemot Starke Adolf, ”när starke Adolf för tredje gången kom 

rusande lyfte Pippi honom högt i vädret och bar honom med raka armar runt i manegen. 

Därpå la hon honom om igen på mattan och höll honom fast där” (86). Ett annat 

personlighetsdrag som Pippi vid ett tillfälle kan tolkas besitta är rovgirighet vilket likt styrka 

också tillhör Nikolajevas tabells manliga karaktärsdrag. Situationen där det framgår att Pippi 

är egoistisk, vilket vi tolkar som ett rovgirigt beteende är när hon struntar i att Herr Nilsson är 

ledsen över att hon skvätt vatten på hans byxor och hon istället lägger fokus på sig själv och 

att hon inte får skollov som Tommy och Annika, då hon inte går i skolan (41). Samtidigt kan 

Pippis beteende i denna situation också uppfattas som känslokallt då hon sätter sig själv och 

sina behov framför sin apas. Att vara känslokall/hård är dessutom personlighetsdrag som 

Pippi porträtteras med vid flertalet tillfällen såsom när hon under en dialog med en 

förbipasserande flicka utbrister ”vad du ser märkvärdig ut […] Vad är det frågan om? Du tror 

väl inte att jag sitter här och ljuger?” (57).  

En annan egenskap som Pippi kan tillskrivas vid få tillfällen är skyddande. När det brinner i 

ett höghus och två barn uppenbarar sig i ett fönster samtidigt som personerna runtomkring 

tafatt står och tittar på tar Pippi saken i egna händer och lyckas rädda de båda barnen (120). 

Självständig är också en egenskap som Pippis person kan beskrivas med, då ”hon var nio år 

och hon bodde där alldeles ensam. Ingen mamma eller pappa hade hon” (5). Detta stämmer 

överens med Kåreland och Lindh-Munther (2005:138) som påtalar att Pippi Långstrump 

symboliserar barnets frihet. Den klänning Pippi bär har hon tillverkat på egen hand, vilket 

också tyder på självständighet (10). Pippi är aktiv när det gäller att vara kreativ och hitta på 

idéer, exempelvis då hon tar initiativet till en utflykt med Tommy och Annika (65). Hon är 

även aktiv som person såsom när hon dansar schottis med tjuven Dunder-Karlsson (95). Pippi 

visar upp ett tävlande beteende i en situation då hon börjar leka kull med poliserna när de 

kommer till Villa Villekulla för att hämta henne till ett barnhem (34). Vid flera tillfällen i 

boken kan Pippis beteende tolkas vara olydigt/aggressivt, då hon agerar tvärtemot uppfostrat. 

Till exempel började Pippi i skolan och hon ”slängde sig ner på en ledig bänk utan att någon 
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bad henne om det. Men fröken brydde sig inte om hennes vårdslösa sätt” (42-43). Olydighet 

tillhör inte Nikolajevas manliga sida av tabellen, men då lydighet tillhör tabellens kvinnliga 

sida kan Pippis agerande tolkas som icke-kvinnligt och därmed manligt då tabellen visar 

motsatser och aggressivitet är motsatsen till lydighet. Pippi besitter enligt Kåreland och 

Lindh-Munther (2005:138) ett stort självförtroende och är dessutom en motpol till upprättade 

normer, vilket stämmer med vår analys då hon innehar många karaktäristiska manliga drag.  

Ett enligt Nikolajevas tabell kvinnligt personlighetsdrag som Pippi kan beskrivas med är att 

hon är emotionell/mjuk, vilket sker flertalet gånger, exempelvis då hon börjar gråta när hon är 

på kafferep hemma hos Tommy och Annika och får en utskällning för att hon inte kan sköta 

sig (108). Kåreland och Lindh-Munther (2005:138) hävdar att Pippi struntar i att följa 

föreskrifter om hur ett korrekt beteende ser ut, vilket stämmer överens med vår uppfattning då 

vi tolkar att det exemplifieras under kafferepet.  

En annan händelse som tyder på att Pippi har mjuka karaktärsdrag är då hon frågar Tommy 

och Annika ”kan inte ni följa med in och stoppa om mej?” (28). När Pippi ska gå på kafferep 

hemma hos Tommy och Annika anser hon att hon nog kommer vara finast av gästerna som är 

på plats (99), vilket tyder på att det hos henne går att skönja det kvinnliga personlighetsdraget 

att vara vacker. Trots att Pippi beter sig ouppfostrat på kafferepet finns det också en stund när 

hon agerar lydigt, vilket framgår genom att ”Pippi, Tommy och Annika pratade stillsamt borta 

i soffan” (4). Lydighet är som tidigare nämnt en kvinnlig personlighet enligt Nikolajevas 

tabell.  

Pippi har omtänksamma/omsorgsfulla sidor såsom när hon ger fröken en guldklocka (49) eller 

när hon packar matsäck åt både sig själv samt åt Tommy och Annika inför deras utflykt (65). 

Pippi kan vid ett tillfälle bli beskriven som sårbar då hon låter ledsen på rösten när hon inser 

att hon inte kommer få något jullov (41). Dessutom kan Pippi även upplevas visa tendenser 

till att vara syntetiserande när hon istället för att analysera vad som hände med hennes pappa 

när han for av båten de seglade med, ser till helheten och vet med sig att han en dag ska 

komma och hämta henne (6). Det är enligt Kåreland och Lindh-Munther (2005:139) inte 

möjligt att sätta in i Pippi i en självklar genusordning då hennes person inte överensstämmer 

med de personligheter och uppträdanden som förväntas av ett barn av det kvinnliga könet. Vår 

tolkning av Pippi är i linje med deras resonemang då Pippi visar egenskaper som både är 

stereotypt kvinnliga respektive manliga. Dock har Pippi fler manliga karaktärsdrag vilket talar 

för att hon kan ses som normbrytande.  



 11 

Hos karaktären Tommy kan man som läsare finna spår av de stereotypiskt sett manliga 

karaktärsdragen skyddande och känslokall/hård, då vardera egenskap förekommer en gång. 

Det tillfället Tommy är skyddande är då han tillsammans med Annika försöker stoppa Pippi 

från att flyga nedför ett berg (68). Tommys känslokalla/hårda sida yttrar visar sig när 

åsidosätter sin rädsla för spöken genom att inte visa upp den (132).  

Att han är aktiv framgår vid ett flertal tillfällen och gestaltas exempelvis då han direkt är på 

Pippis idé att ta sig upp i ett träd, till skillnad från Annika som istället tvekar och är mer 

passiv (58). Kåreland och Lindh-Munther (2005:139-140) menar att Karaktärerna Tommy och 

Annika stämmer väl in i sina respektive könsroller då Annika är duktig och vill hålla sig ren 

samtidigt som Tommy är mer tuff och inställsam gällande Pippis upptåg, vilket detta exempel 

enligt vår tolkning visar. Dock upplever vi att Tommy också besitter många stereotypa 

kvinnliga egenskaper, något som inte överensstämmer med författarnas resonemang. Ett annat 

tillfälle där Tommys aktiva sida blir synliggjord är när han tillsammans med Pippi och Annika 

leker att de inte får nudda golvet, vilket resulterade i att ”Tommy hade blivit så svart som en 

sotare” (131). Detta tyder enligt vår tolkning på att han hade lekt ordentligt.  

En kvinnliga sida som Tommy i liten utsträckning besitter är att han är emotionell/mjuk. Detta 

framgår exempelvis då ”Tommy hade gråtit lite” (72). Ett annat tillfälle då Tommy kan 

tillskrivas en mjuk sida när han är rädd för spöken vid den nyss nämnda situationen (132). 

Egenskapen att vara lydig är något som Tommy visar sig inneha vid flertalet tillfällen i boken 

såsom när han gör som Pippi säger och tar sig upp på bordet när hon ska städa (64). Det 

stereotypa kvinnliga draget passivitet visar sig några gånger hos Tommy, till exempel när han 

iakttar hur Pippi gör som ”sakletare” innan har själv tar sig an uppdraget (22).  

Karaktären Annika beskrivs vid några tillfällen besitta den stereotypiskt sett manliga 

egenskapen att vara aktiv. Exempel på tillfällen när Annika är aktiv är dels när barnen leker 

att de inte får nudda golvet (130), dels när hon tillsammans med Tommy omedelbart är 

entusiastisk angående att ge sig iväg på utflykt och springer hem för att be om lov (65). 

Annika är vid ett tillfälle skyddande då hon som tidigare nämnt försöker hindra Pippi från att 

flyga ned från berget (68). De kvinnliga dragen är mer framträdande än de manliga hos 

Annika. Hon gestaltas som mjuk/emotionell vid flertalet tillfällen såsom hon först inte törs 

rida på Lilla Gubben (39) och när hon är rädd för spöken och hon uttrycker att ”O, Pippi, 

varför sa du det där om ´spöke´, jag blev så rädd” (125). En situation när Annika visar känslor 

är när Tommy blir stångad av en tjur vilket leder till att Annika börjar gråta (70-71).   
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Annika är genomgående en lydig karaktär vars beteende är inom ramarna för vad som kan 

anses vara ett gott uppförande. Detta exemplifieras när Annika påtalar för Pippi att ”det är fult 

att ljuga” (12) och när Annika tillsammans med Tommy gör sina läxor innan de går till Pippi 

(41). Annika har också personlighetsdrag som tyder på passivitet, såsom när Pippi bär iväg på 

poliserna och Annika tillsammans med Tommy beskrivs stå häpna och titta på (38) eller som 

tidigare nämnt när Annika är mer tveksam till att klättra upp i ett träd (58). Nedan följer en 

översikt av på vilka sidor i boken karaktärernas egenskaper framträder:   

Tabell 1: Karaktärernas egenskaper i Pippi Långstrump.  

Manligt Pippi Tommy Annika 

Starka 8, 26-27, 86, 37   

Våldsamma    

Känslokalla, hårda 26-27, 33,  

43,45,50,54,57,68, 

71,77,85,89,94,120, 

133,135  

 

132  

Aggressiva 14, 41, 42, 69, 

101-102 

129 

  

Tävlande 34   

Rovgiriga  41   

Skyddande 25, 120 68 68 

Självständiga 5, 8,10    

Aktiva 19,20,65,91, 130 58, 65, 130, 

131 

65,130, 131 

Analyserande    

Tänker kvantitativt    

Rationella    

Kvinnligt Pippi Tommy Annika 

Vackra 99   

Emotionella, mjuka 28,43,49,108 72,132-133 39,60,70,78 

125, 132-
133 

Aggressionshämmade    

Lydiga 104 8,22,41,63,64 8,12,22, 
41,63,64 

Självuppoffrande    

Omtänksamma/ 

Omsorgsfulla 

8,27,31,35,40, 

49,62,65,97,135 

  

Sårbara 41   

Beroende    

Passiva  13,22,38 8,13,22,38, 

58 

Syntetiserande 6   

Tänker kvalitativt    

Intuitiva    

 

Då Pippi besitter fler manliga än kvinnliga personlighetsdrag, vilket också syns i tabellen, kan 

hon tänkas vara normbrytande. Annika innehar däremot mestadels kvinnliga egenskaper och 

därför istället till största del är normbekräftande. Tommy besitter fler kvinnliga än manliga 

egenskaper men då det är relativt jämnt mellan den kvinnliga respektive manliga sidan kan 

han ses som en mångsidig karaktär med flera olika attribut.  
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4.2 Madicken  

De referenser och citat vi använder från Madicken (Lindgren, 1960) kommer i vår analys 

endast anges med sidnummer.   

Sammanfattning 

Madicken handlar om en sjuårig flicka vid namn Margareta, vars smeknamn är Madicken. 

Hon bor med sin mamma, pappa, lillasyster Lisabet och hushållerskan Alva i ett hus på 

Junibacken. Linus-Ida är en gumma som hjälper till i hemmet varje fredag. I boken får läsaren 

följa Madickens äventyr i både sin hemmiljö och i staden hon bor i.  

Analys 

Madicken är bokens huvudkaraktär och majoriteten av berättelsens scener följer hennes 

tankegångar och känslor. Vi börjar att analysera henne utifrån de stereotypiskt manliga 

egenskaperna. 

Att vara stark är enligt Nikolajeva ett manligt attribut och då Madicken gillar att sysselsätta 

sig med är att klättra i fönster, i träd och på taket av vedboden (11), får det oss att dra 

paralleller till att hon är en fysiskt stark person. I början av boken beskrivs också Madickens 

utseende. Hon har en ”rak och smal” kroppsform och är ”vig som en katt” (12). Vi tolkar, 

genom den framställningen, att hon är atletiskt byggd. En annan kvinnlig karaktär vid namn 

Linus-Ida uttrycker sig att ”det var nog inte meningen att hon skulle vara en flicka” när hon 

pratar om Madicken (12). Som läsare ingiver det en känsla av att hon är en pojkflicka, det vill 

säga en flicka med många manliga egenskaper. Vi håller därmed med Welander (2018:10) 

som kommit fram till att de egenskaper som utgör henne till en mer maskulin karaktär är 

hennes påhittiga och lekfulla sidor, vilket kan exemplifieras genom att hon klättrar i fönster, i 

träd och på tak.  

Madicken visar några få gånger även en våldsam sida i sin personlighet. När hon får en 

misstanke om att Lisabet har ryckt familjens katt i svansen varnar hon Lisabet att hon kommer 

att slå henne om det visar sig vara sant (14). Dock visar sig våldsamma egenskapen sig främst 

när hon ska hjälpa sin lillasyster ur ett slagsmål med en flicka som heter Mattis. Madicken blir 

så arg när hon ser att Mattis slår Lisabet att hon springer fram och börjar själv att slåss med 

henne. Mattis ropar då på sin äldre syster Mia som tar över slagsmålet mot Madicken (82–83). 
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Här visar Madicken även en skyddande egenskap, vilket är enda tillfället det sker, då vi tyder 

det som att hon går in i slagsmålet för att skydda Lisabet.  

Trots att Madicken inte är främmande för slagsmål, visar hon sällan upp aggressivitet. Den 

enda gången hon starkt visar sin ilska är när hon blir sängliggande efter att ha fått en 

hjärnskakning, vilket gör att hon missar en utflykt med sin skolklass. Efter att hennes mor 

berättar att hon inte får följa med får Madicken ett utbrott. Hon skriker: ”Jag vill vara med! 

Jag ska vara med! Å, jag önskar att jag var död!” (55). Hennes beteende upprör både hennes 

mamma och Linus-Ida. Linus-Ida har även givit Madicken och Lisabet ett smeknamn när de 

påvisar ett dåligt beteende, Sebastian Nigge (55). 

I boken framgår det vid ett fåtal tillfällen att Madicken besitter en tävlande egenskap. Ett 

exempel på det är när hon och Lisabet sitter på vedbodtaket och har en picknick. Då dyker 

Abbe upp, tonårspojken som bor i huset bredvid Junibacken som Madicken och Lisabet 

tycker mycket om. Han utmanar dem att kasta köttbullar i munnen på honom från deras höga 

höjd och flickorna antar utmaningen med stor glädje (44). 

I situationer där Madicken och Lisabet är tillsammans är Madicken den aktiva i valet av 

aktivitet vilket gestaltas vid upprepade tillfällen. Som läsare får man känslan av att Madicken 

är medveten om att Lisabet kommer att gå med på hennes idéer oavsett om hon vill eller inte. 

Ett tydligt exempel på Madickens drivande sida är när hon och Lisabet är ute och leker en 

vintermorgon innan frukost. De hade lovat Alva att de skulle vara ute en kort stund, men när 

de väl var ute fick Madicken idén att de ska hälsa på familjen Petrus Karlsson som bor en bit 

bort. Trots Lisabets osäkerhet kring idén försäkrar Madicken henne att ”det är klart att vi får” 

och så påbörjar de sin färd dit (125). Welander (2018:11) påtalar att Madickens maskulina 

drag kommer fram mer i de situationer där hennes lillasyster Lisabet är närvarande, då Lisabet 

framstår som en väldigt feminin karaktär, samt att hon är mer lydig än Madicken. Då vi 

kommit fram till att Lisabet är mer osäker och lydig samtidigt som Madicken är drivande talar 

för att vårt resonemang är i linje med Welanders.  

Madicken besitter, trots de många manliga dragen, även många kvinnliga egenskaper. Hon 

har nära till sina känslor, vilket är en av hennes mer framträdande egenskaper. Hon blir 

emotionell exempelvis när Linus-Ida sjunger sorgliga visor (10). Welander (2018:10) kommer 

fram till att de egenskaper som gör henne mer feminin är genom den ånger hon känner när 

hon har gjort något hon inte får göra, vilket utifrån vår tolkning också visar på en emotionell 
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sida hos Madicken. En stor del av hennes personlighet anser vi är att hon är omtänksam mot 

människor i hennes omgivning. Mia är en karaktär som Madicken visar mycket omtanke för, 

oberoende av deras stundvis dåliga relation. Efter deras slagsmål ber Madicken och Lisabet 

till Gud att förlåta Mia för de fula ord hon yttrade under bråket. Med den handlingen har de 

”[...] räddat Mia från evigt straff [...]” (91).   

Madicken är en mångsidig huvudkaraktär. Hennes förmåga att lyda en annan person visar sig 

bland annat när hennes mor förbjuder henne att följa med på klassutflykten, även om det 

resulterar i ett dåligt humör hos Madicken. Utöver det ser vi att hon mestadels lyder och 

lyssnar till en annan karaktär, nämligen Abbe. Hon ifrågasätter oftast inte hans tankar och 

idéer, även om hon känner att de är fel eller förbjudna. Det visar sig främst när Abbe vill ta 

med Madicken till brygghuset mitt i natten för att se ett spöke. Hon vet att hon inte får göra 

det, men går med på att följa med ändå (102). Detta exemplifierar ett av flera tillfällen då 

Madicken också kan anses vara olydig. Exemplet visar även att Madicken i den situationen 

besitter en självuppoffrande sida, då vi tolkar situationen som att hon egentligen inte ville gå 

för att hon visste att hon kunde hamna i trubbel om hon gjorde det men att hon följde med för 

att göra Abbe nöjd.  

Slutligen kan Madicken, precis som Lisabet, en enstaka gång tänkas fokusera på 

omgivningarna, vilket kan tolkas vara kvalitativa tankar. Detta framträder då de båda 

flickorna sitter på vedbodtaket och tittar på utsikten så mycket de bara kan (47).  

Lisabets karaktär skildrar få manliga egenskaper. Hennes våldsamma sida är enligt oss knappt 

existerande, med undantag från när hon på ett gåtfullt sätt berättar att hon har ryckt familjens 

katt i svansen (14). Lisabet visar sällan sin aggressiva sida. När Mattis kallar henne för 

”snorunge [...]” blir hon arg och trots att hennes aggression blandas med rädsla slår Lisabet 

tillbaka verbalt gång på gång för att uttrycka sin ilska (79–80). Lisabet är vid samma tillfälle 

som Madicken tävlande, det vill säga när de kastar köttbullar i munnen på Abbe (44).   

Lisabets kvinnliga attribut är däremot fler än de manliga. Redan i början av boken beskrivs 

hon som söt och att allt hos henne är ”[...]mjukt och lent [...]” (12). Detta stämmer överens 

med Welanders (2018:11) tolkning att Lisabet blir ofta beskriven utifrån sitt “söta” utseende. 

Dock förekommer det enligt vår uppfattning bara vid ett tillfälle. Beskrivningens kontext 

handlar om att läsaren ska se systrarnas yttre attribut som motsatser till varandra (Lindgren, 

1960:12). Welander (2018:12) åsyftar att Astrid Lindgren tydligt framställer Madicken som 
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Lisabets motpol genom att beskriva henne som icke söt, samt en väldigt aktiv och stark flicka, 

vilket innebär att vår tolkning stämmer överens med Welanders.  

Den emotionella egenskapen hos Lisabet återkommer genom hela boken, oftast i form av oro 

eller ledsamhet. Oron uppstår oftast i situationer där Madicken lämnar hennes sida eller när 

systrarna gör något de förmodligen inte får göra för sina föräldrar. Ett exempel på en sådan 

situation är när hon och Madicken ska leka ”Moses i vassen”, där Lisabet sitter i en holk i 

vattnet och Madicken försvinner iväg för att hämta en morgonrock. Då blir hon tillbakadragen 

och orolig (17). Ytterligare en situation är när hennes emotionella sidor kommer fram är när 

Madicken synar Lisabets lögn om att hon också går i skolan. Då blir hon så pass förkrossad 

att hon börjar att gråta (38). 

Lisabet är en lydig person. I närmre alla situationer Madicken får en idé om vad de ska göra 

frågar Lisabet om de får göra det för deras mor. Ett av flera exempel är Madicken föreslår att 

de klättrar upp på vedbodtaket för deras utflykt och Lisabet frågar omgående ”får vi det för 

mamma?” (41). En viktig notering är trots att hon alltid har den lydiga ådran så går hon ändå 

med på Madickens idéer, men vi tolkar det som att Lisabet blir försäkrad tillåtelse genom 

Madickens lögner. Omtänksamhet är en egenskap Lisabet visar sig besitta ett fåtal gånger, 

dels när hon som tidigare nämnt ber till Gud å Mias vägnar, dels när hon hjälper Alva med 

bakning (11).   

Hennes beroende och passiva sidor kommer fram emellanåt genom bokens gång. Vi anser att 

Lisabet är beroende av Madicken i de flesta situationer. När hon och Mattis hamnar i slagsmål 

ropar Lisabet direkt på Madicken som genast agerar, medan Lisabet står bredvid slagsmålet 

(81). Vi tolkar det som att hon är passiv i situationen i samma sekund som Madicken blir en 

del av den. Ytterligare en scen ur boken som Lisabets agerande kan ses som passivt är när 

Madicken hoppar från vedbodtaket och blir okontaktbar. Lisabet sitter på taket och hon tror 

att Madicken har avlidit av fallet till marken och börjar därmed att ropa på deras mor, istället 

för att själv klättra ner för att se hur Madicken mår (51).   
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Tabell 2: Karaktärernas egenskaper i Madicken.  

Manligt  Madicken  Lisabet  

Starka  11, 12    

Våldsamma  14, 83  14  

Känslokalla/ hårda      

Aggressiva  41, 55, 102, 125 79  

Tävlande  44,109  44 

Rovgiriga      

Skyddande  83    

Självständiga      

Aktiva  11, 16,125    

Analyserande      

Tänker kvantitativt      

Rationella      

Kvinnligt  Madicken  Lisabet  

Vackra    12  

Emotionella/ mjuka  10,86,132  13,17,22,38,49,132  

Aggressionshämmade      

Lydiga  101,114  16,19,41,42,125  

Självuppoffrande  s.102    

Omtänksamma/  
Omsorgsfulla  

91,11,88  .91,11  

Sårbara      

Beroende    81,88,126   

Passiva    51,81  

Syntetiserande      

Tänker kvalitativt  47  47  

Intuitiva      
 

 

 

Madicken visar på både manliga och kvinnliga egenskaper, vilket också framgår i tabellen. 

Detta tyder på att hennes karaktär har en flersidig personlighet medan Lisabet istället är 

mestadels kvinnlig och därmed också följer normen i stor utsträckning. Genom sina 

stereotypiskt maskulina attribut, menar Welander (2018:11) att Madicken är en normbrytande 

karaktär, då hon gång på gång går emot det förväntade beteendet hos flickor, vilket 

överensstämmer med vår uppfattning av Madicken även om vi väljer att kalla henne för 

mångsidig då hon också innehar flertalet kvinnliga attribut.   

4.3 Vi på Saltkråkan 

De referenser och citat vi använder från Vi på Saltkråkan (Lindgren, 1964) kommer i vår 

analys endast anges med sidnummer.   

Sammanfattning   

Familjen Melkerson hyr ett hus på ön Saltkråkan i skärgården där de ska tillbringa sommaren. 

Väl på ön möter dem den bofasta Tjorven och hennes familj. Barnet i familjen Melkerson, 

Pelle, blir kompis med Tjorven och tillsammans med bland annat Pelles storasyster Malin och 

pappa Melker lever de på Saltkråkan och ställs inför diverse äventyr och utmaningar.  
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Analys 

Karaktären Tjorven innehar både typiskt manliga och typiskt kvinnliga egenskaper enligt 

Nikolajevas tabell. Dock agerar Tjorven i enlighet med manliga personlighetsdrag fler gånger 

än med kvinnliga, vilket talar för att hon är en normbrytande karaktär. Hon gestaltas som stark 

ett fåtal gånger såsom då hon säger att ”hembiträden måste vara starka […] och det är jag” 

(57). Tjorven kan tillskrivas egenskaperna känslokall/hård flertalet gånger, exempelvis då hon 

ilsket gapar till karaktären Stina att hon inte tillåts att vistas på bryggan (154). Ett annat 

tillfälle när Tjorven visar upp en känslokall/hård sida är när hon till Stina säger ”vad tar det åt 

dej” (235) då Stina passerar henne när hon ska mata sitt lamm med nappflaska. Tjorven blir 

ofta gestaltad som aggressiv, ett exempel på detta är då hon är ilsken när hon vrålar åt Stina. 

Detta är i enlighet med Englöv (2019:21) åsikt om att Tjorven är en karaktär vars aggressivitet 

porträtteras. Aggressiva drag framställs dessutom hos Tjorven när hon slår sin pappa då han 

påtalar att de tror att hennes hund Båtsman har rivit Stinas lamm och bitit Pelles kanin till 

döds (278). I denna situation tillskriver Englöv (2019:21) Tjorven egenskapen våldsam, vilket 

vi håller med om då aggressivitet och våldsamhet kan gå hand i hand.  

Att vara tävlande ingår i de manliga egenskaperna i Nikolajevas tabell, vilket Tjorven 

tillskrivs vid några tillfällen, såsom när hon på midsommarafton tävlar med Pelle om vem 

som törs gå längst ut i vattnet med finkläderna på (108). Detta beteende kan också anses vara 

olydigt då de inte får bada i sina finkläder. Ett annat personlighetsdrag som Tjorven kan 

uppfattas inneha vid några tillfällen är rovgirighet. Exempelvis framgår detta när hon inte 

visar omsorg/omtänksamhet gentemot Båtsman och hävdar att ”Båtsman, du får sova inne hos 

Teddy och Freddy i natt” (232). Tjorven besitter personligheten att vara självständig vilket 

återspeglas en handfull gånger, till exempel genom att hon leker på egen hand (188).  

En kvinnlig egenskap Tjorven porträtteras med ett flertal gånger är att hon är 

emotionell/mjuk. Hennes mjuka sida framträder exempelvis då hon avlägsnar sig från farbror 

Melker då ”[…] hon kände att ett stort skratt var på väg ut och hon ville inte göra farbror 

Melker ledsnare än han redan var” (75). En känslosamhet går att se hos Tjorven då Malin 

hittar henne ”[…] gråtande i backen bakom Södermans stuga. Hon grät annars bara i 

vredesmod, men det här var en sorgens gråt som kom sig av nagelspräck i tårna och den 

känsla av övergivenhet som uppstår när man har kavat omkring i snön timtal […]”(207-208). 

Tjorven kan också vara lydig, vilket framgår genom ”[…] ty hon var inte van att ta saker utan 

lov […]” (187) samtidigt som hon sedan bestämmer sig för att ta den sista tårtbiten utan att 
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fråga, vilket tyder på att hon vid samma tillfälle även är olydig. Att vara olydig är något som 

Tjorven är vid ett par tillfällen i boken, och det hör samman med den stereotypt sätt manliga 

egenskapen aggressivitet i Nikolajevas tabell då motsatsen på den kvinnliga sidan är att vara 

lydig.  

Tjorven visar en omtänksam/omsorgsfull sida av sig själv ett fåtal gånger, som då hon ger sin 

säl Moses till Pelle efter att hans kanin blivit dödad (294). En sårbarhet finns också en enstaka 

gång i Tjorvens egenskapsregister, vilket framträder när Melker gormar åt henne att ”gå 

härifrån! Gå och släng dej i sjön igen eller gå och lek med Pelle … försvinn!” varpå hon 

beskrivs se ledsen ut (215). Englöv (2019:21) beskriver också Tjorven med de stereotypiskt 

kvinnliga personlighetsdragen sårbar och omtänksam, vilket visar att vårt resonemang 

stämmer överens med hennes åsikt även om det enligt vår uppfattning inte är de mest 

framträdande egenskaperna hos Tjorven. Vid ett tillfälle kan Tjorven också antas vara vacker, 

vilket är på midsommar när hon har på sig en fin klänning (102).  

De mest framträdande egenskaperna hos karaktären Pelle är att han är emotionell/mjuk och 

omtänksam/omsorgsfull vilka båda är kvinnliga egenskaper i Nikolajevas tabell. Han besitter 

dock flera maskulina personlighetsdrag i egenskap av att vara känslokall/hård, olydig 

(aggressiv), skyddande, självständig och aktiv vilka alla yttrar sig vid ett par tillfällen vardera. 

Vid ett tillfälle är han också tävlande. Hans känslokalla/hårda sida yttrar sig exempelvis då 

han talar nedlåtande till Tjorven efter att hon påstått att korpen Hoppiland-Kalle kanske kunde 

värpa i hennes hår, genom att utbrista ”det kan han inte. Det måste vara en hona till det, 

förstår du väl” (62). Pelle är vid vissa tillfällen olydig vilket exempelvis gestaltas genom att 

han smyger ut till ladugården mitt i natten (200). Pelle är likväl som Tjorven tävlande då de 

båda barnen som tidigare nämnt tävlar om vem som törs gå längst ut i vattnet med kläderna 

på. Pelles skyddande egenskaper kan exemplifieras genom att han följer med Malin och 

karaktären Krister ut med båten för att hålla koll på att Krister sköter sig, vilket är ett tecken 

på att han vill skydda Malin (126). Pelles självständighet visar sig till exempel när han på 

båten ut till Saltkråkan ”[…] hade pratat med nästan alla människor ombord” (9), samt när 

han tillsammans med Tjorven tar saken i egna händer och räddar huset de bor i, 

Snickargården, från att bli uppköpt av några andra (351). Att Pelle är aktiv framgår dels då 

han springer ut ur en sjöbod efterföljd av Tjorven, dels när ”han sprang till kiosken och köpte 

glass” (345).  
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Pelles mjuka sida framgår till exempel när han blir förtvivlad då han kommer till insikt med 

att Malin någon gång kommer gifta sig och flytta ifrån dem (14). Detta tyder också på att 

Pelle är sårbar, vilket han är i liten utsträckning. Ett tillfälle när Pelle är emotionell är när hans 

kanin är borta, ”Pelle letade och grät och var rasande på sig själv” (275). Då han är arg på sig 

själv kan han också tolkas vara aggressiv i den situationen. Karaktären Pelle blir enligt Englöv 

(2019:18) beskriven som omtänksam vilket hör till den kvinnliga sidan av Nikolajevas tabell. 

Vi håller med Englöv om att Pelle visar en omtänksam/omsorgsfull sida av sig själv, såsom 

när han stoppar karaktären Björn från att skjuta räven (202) då han är en djurvän som anser att 

rävar också har rätt till liv. Ytterligare ett exempel på Pelles omsorg är att han metar utan 

mask då han känner sympati med masken (156). 

Karaktären Malins mest framträdande personlighetsdrag är att hon är vacker och 

omtänksam/omsorgsfull, vilka båda är kvinnliga egenskaper enligt Nikolajevas tabell. En 

emotionell/mjuk sida visar hon också upp några gånger, precis som en skyddande, 

självständig och analyserande personlighet. De tre sist nämnda egenskaperna är stereotypa 

karaktärsdrag för det manliga könet. I sin analys kommer Englöv (2019:16) fram till att 

karaktären Malin vid flera tillfällen porträtteras som söt och vacker vilka enligt tabellen är 

stereotypiskt kvinnliga drag. Detta stämmer överens med vår uppfattning, vilket exempelvis 

framgår genom att Pelle är medveten om att ”det hade nog varit lättare att få ha Malin ifred 

om hon inte hade varit så söt” (15). Malin är en omsorgsfull/omtänksam person vilket till 

exempel framgår då ”Malin fick fram stora tvättbaljan, och där stoppade hon ner Pelle hel och 

hållen och satte igång en grundlig skrubbning” (221). Dessutom visar Malin omtänksamhet 

gentemot Tjorven när ”[…] Malin lyfte upp henne i sin famn och bar henne hem till 

Snickargården och sjöng för henne medan hon bar” (208). Enligt Englöv (2019:17) besitter 

Malin egenskaperna omtänksam och omhändertagande vilket innebär att våra tolkningar är i 

linje med varandra.  

Malins mjukhet framkommer när hennes yngre bröder Johan och Niklas efter tjat kommer 

undan att behöva gå efter mjölken (160). Ett tillfälle när Malin är emotionell är när Niklas och 

Johan inte kommer hem från sjön och Malin börjar gråta som ett resultat av det (91). Malin 

besitter den manliga egenskapen att vara skyddande exempelvis då hon deklarerar för Melker 

att Pelle definitivt inte får vara ute om nätterna (201). Självständighet tillskrivs Malin då hon 

till Krister förmedlar att ”[…] jag brukade bestämma själv vem jag ville dansa med […]” 

(105) samt när hon syr en ny dyna till kökssoffan (239). I denna skapandesituation kan Malin 

även anses vara aktiv, vilket är enda tillfället den egenskapen yttrar sig.  
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Englöv (2019:16) åsyftar att Malin av sin pappa Melker blir beskriven som klok och förnuftig, 

vilket Englöv menar är manliga egenskaper enligt Nikolajevas schema. Vi tolkar dessa 

egenskaper som inkluderade i kategorin att tänka rationellt. Malin porträtteras som 

analyserande, till exempel då:  

Malin var inte alldeles lugn, för hon kände Melker, och hon tänkte med en blandning av otålighet 

och ömhet: Han tror på sig själv, det lilla livet, det gör han faktiskt, för han glömmer ju mellan 

gångerna. Men om han ska sätta in en ny fönsterruta, så betyder det att han spräcker tre andra 

(28).  

En känslokall/hård sida visar sig hos Malin en enstaka gång, när hon ber sin bror Johan att 

avlägsna sig då han söker kontakt med henne (99). Aggressivitet yttrar sig hos Malin vid ett 

enda tillfälle, vilket är när hon blir ilsken och skriker på sina yngre bröder då de stör henne 

och Krister (116).  

En tendens till att vara självuppoffrande finns hos Malin när hon är beredd på att själv hoppa 

i vattnet för att rädda sin bror och Krister (111). Något som kan tyda på att Malins karaktär 

vid ett tillfälle är passiv är att ”det var självklart att Malin med fyra manfolk i huset inte 

skulle behöva bära vatten” (127). Malin kan en enskild gång även upplevas som 

syntetiserande, vilket sker när hon väljer att se till helheten såsom ”men i sanningens namn – 

världens hemskaste små morbröder kan inte ta bort den ljuva glansen över en midsommar på 

Saltkråkan” (100).  

Den egenskap karaktären Melker oftast porträtteras med är emotionell/mjuk. När Niklas och 

Johan är ute på sjön i tjock dimma blir Melker orolig och börjar gråta, vilket visar på en 

mjuk och emotionell sida hos honom (76). Likväl när Melker känner sig misslyckad visar 

han upp känslor genom sina tårfyllda ögon (146-147). Ett kvinnligt drag hos Melker är 

enligt Englöv (2019:24) att han är känslosam, vilket innebär att vår tolkning är 

överensstämmande med hennes. Melker blir i boken flera gånger porträtterad som aggressiv, 

till exempel när han ryter åt barnen att de ska gå ut (133) eller när han blir stucken av en 

geting och därefter slår sönder sin nya vattenränna (142). Självständighet är även det ett 

personlighetsdrag som Melker besitter flertalet gånger, vilket exemplifieras när han på egen 

hand monterar en vattenränna (128) och när han tillverkar en bokhylla (239). Manliga drag 

som enligt Englöv (2019:23) kan kopplas ihop med Melker är att han är händig och 

självgående, vilket vi alltså anser framställs i nyss nämnda situationer. Dessutom kan Melker 
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i båda av de nyss nämnda situationerna också anses vara aktiv, vilket han är några gånger i 

boken.  

Melker framställs en enstaka gång som stark när han av Malin blir beskriven som en modig 

person, ”hur modig var det nog bara hon som hade reda på, för hon hade sett honom i vissa 

avgörande stunder i livet” (76). En känslokall/hård sida hos farbror Melker blir gestaltat vid 

några tillfällen, såsom när han till Tjorven uttrycker ”Hör du, jag ska ta och knycka till dej 

om du inte ger dej av härifrån” (214). Att vara tävlande är också en egenskap som tillhör 

Melker och tar sig uttryck ett par gånger. Detta framträder när han under metandet får napp 

och hävdar att hans fisk är tvåfaldigt större än sina söners fiskar (140). Vidare kan Melker i 

ett fåtal situationer även tolkas inneha personligheten analyserande: ”ibland funderade han 

över sina barn också, och det var honom obegripligt hur just han hade kunnat få fyra så fina 

ungar” (149).  

De kvinnliga egenskaper som Melker förutom hans emotionella/mjuk sida besitter är 

omtänksam/omsorgsfull, sårbar, beroende och vid ett tillfälle självuppoffrande. 

Självuppoffrande är ett karaktärsdrag som endast träder fram när Melker hoppar i vattnet för 

att rädda sin son Johan som han tror riskerar att drunkna (113). Omtänksamhet visar Melker 

när han lånar ut en skjorta till Krister som har spillt ett ägg på sig (110) precis som när han 

säger sig själv vara ”[…] världens omtänksammaste […]” då han berättar att han hyrt 

Snickargården även under vintern (186). Englöv (2019:24) uttrycker att Melker besitter 

egenskapen sårbar, vilket vi håller med om då Melker beskrivs se ledsen ut när Tjorvens 

mamma Märta gör narr av honom genom att fråga om de öppnat spjället till spisen, vilket 

tyder på att han är sårbar (37). Hans sårbarhet framträder endast ett fåtal gånger. Att vara 

beroende är också ett personlighetsdrag som kan tillskrivas Melker då han beskrivs tillkalla 

Malin direkt när något går snett (31). Denna egenskap belyser också Englöv (2019:24) att 

Melker besitter.   
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Tabell 3: Karaktärernas egenskaper i Vi på Saltkråkan.  

Manligt Malin Melker Tjorven Pelle  

Starka  76  57, 129  

Våldsamma   278  

Känslokalla, hårda 99  205, 214, 221, 352  63, 75, 153, 154, 155, 158, 161, 168, 174, 

235  
 

126, 135, 62, 195, 199 

Aggressiva 116  36, 89, 95, 123, 133, 

142,216, 321  

106, 48, 54, 154, 159, 162, 167, 187, 194, 

196,  211, 254-255, 262, 269, 278, 295, 347.  

 106, 167, 200, 347, 275  

Tävlande  130, 139-140, 204 108, 236, 327.  107 

Rovgiriga   232, 234, 257.   

Skyddande 72, 120, 201    126, 217, 80, 118 

Självständiga 43, 105, 239  6, 28, 34, 73, 128, 138,  

146, 221, 239  

58, 109, 188, 347, 349, 351 9, 347, 351 

Aktiva 239 128, 140, 239, 338  261 9, 261, 345 

Analyserande 28, 31, 137 79, 149   

Tänker kvantitativt     

Rationella  149     

Kvinnligt Malin Melker  Tjorven Pelle 

Vackra 15, 92, 102, 

124, 149, 

239-240, 245 

 102  

Emotionella, mjuka 91, 160, 245, 

312-313  

24, 38, 76, 89, 139-140, 

146-147, 194, 321, 335, 
337, 344, 353, 357 

75, 171-172, 178, 182, 207, 227, 254-255, 

261 

14, 74, 149, 167, 198, 202-

203, 206, 223, 248, 257, 
275, 293, 326, 349 

Aggressionshämmade     

Lydiga   187  

Självuppoffrande 111,  113,    

Omtänksamma/ 
Omsorgsfulla 

8, 13, 40, 
126, 208-209, 

221, 239,  

310, 325, 335  

110, 186, 239, 265  291-292, 294, 333 80, 120, 122, 143, 149, 
156, 170, 175, 199, 200, 

202, 225, 255, 263, 296, 

304, 311 

 

Sårbara  37, 331 215 14, 267 

Beroende  31, 103   

Passiva 127     

Syntetiserande  100     

Tänker kvalitativt     

Intuitiva     

 

Englöv (2019:18) menar att Malin enligt Nikolajevas tabell innehar både stereotypt sett 

kvinnliga- respektive manliga drag och därför kan tolkas att på ett vis att gå emot traditionella 

könsroller. Detta instämmer vi med, men då Malins karaktär enligt vår tolkning porträtteras 

som mestadels normbekräftande, vilket också framgår i ovanstående tabell, och samtidigt är 

innehavande av manliga egenskaper anses hon vara flersidig. Englöv (2019:20) menar att 

Pelles personlighet i större mån stämmer överens med de stereotypa kvinnliga dragen än de 

manliga i Nikolajevas tabell. Skribenten (2019:20) menar att Pelle precis som Malin kan 

anses utmana de roller respektive kön innehar. Då de personlighetsdrag Pelle i störst mån 

besitter är kvinnliga kan han precis tabellen visar och som Englöv är inne på, tolkas vara en 

normbrytande karaktär.  
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Englöv (2019:23) påtalar också att Tjorven enligt Nikolajevas tabell stämmer bättre överens 

med de manliga egenskaperna än med de kvinnliga. Detta får som konsekvens att Tjorven är 

normbrytande (2019:23), vilket vårt resonemang är i linje med som också tabellen visar. 

Englöv belyser att karaktären Melker skildras som både kvinnlig och manlig i Nikolajevas 

tabell. Englövs (2019:25) slutsats gällande Melker utifrån Nikolajevas tabell är att han i större 

utsträckning beskrivs som kvinnlig än manliga. Detta stämmer delvis inte överens med vår 

tolkning som istället talar för att han oftare tillskrivs de manliga egenskaperna. Dock är det 

mest framträdande karaktärsdraget hos Melker att han är emotionell/mjuk, vilket i sin tur 

leder till att hans person kan tolkas vara mångsidig.  

4.4 Barnen i Bullerbyn  

De referenser och citat vi använder från Barnen i Bullerbyn (Lindgren, 1963a) kommer i vår 

analys endast anges med sidnummer.   

Sammanfattning 

Barnen i Bullerbyn handlar om en grupp med barn som bor i en liten by med sina respektive 

familjer. Barnen som är huvudpersoner är syskonen Lisa, Lasse och Bosse, systrarna Anna 

och Britta, samt Olle och hans lillasyster Kerstin. Berättelsen berättas av Lisa, utifrån hennes 

perspektiv. Boken skildrar de aktiviteter barnen sysselsätter sig med, samt hur deras liv i 

Bullerbyn ser ut.   

Analys 

I berättelsens scener är oftast alla barnen närvarande. Vi har valt att först presentera vår analys 

av flickorna. Vi kommer senare att presentera vår analys av pojkarna.  

Gällande de stereotypiskt manliga egenskaperna, är det endast Lisa och Britta av flickorna 

som besitter ett fåtal av dem. Lisa framställs som att hon tänker kvantitativt endast när hon 

berättar att hon fick fler julklappar än hon hade önskat sig (72). 

Britta visar att hon besitter både skyddande och tävlande egenskaper vid ett tillfälle av vardera 

egenskap. Hon är beskyddande mot Kerstin när hon ville klappa en igelkott, genom att berätta 

att Kerstin kommer att sticka sig på den (26). Brittas tävlande sida framkommer i situationen 

där pojkarna börjar att tävla om vem som är modigast och Britta utmanar dem att gå på 

ladugårdstaket (44).  
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 Flickorna skildras dock oftare utifrån de feminina attributen. Alla tre visar en omtänksam och 

omsorgsfull sida vid ett flertal tillfällen, exempelvis när de tar hand om Kerstin genom att ge 

henne choklad och bullar till frukost. I den här situationen uppvaktar även pojkarna Kerstin 

(6). Senare i berättelsen när barnen blir ombedda att leka lugna lekar med Kerstin är det 

endast flickorna som tar hand om henne för att titta på gårdens djur (11). Lisas karaktär får 

omhänderta en lammunge som inte hade någon mamma. Lisa tar därför på sig mammarollen 

och framställer därmed sin omsorgsfulla egenskap ytterligare (34).  

Av flickorna är det, enligt oss, endast Lisa som skildrar en emotionell sida av sig själv. Det 

gör hon vid två tillfällen. När det fanns en stor bagge i hagen där lammungen var blev hon för 

rädd för baggen för att kunna gå in (38). Hon uttrycker även en oro dagen innan julafton, då 

hon inte trodde att hennes mor skulle hinna klart med alla bestyr. ”Det blir nog ingen vidare 

jul, tänkte jag” (64). 

Anna är den enda av barnen som besitter en självuppoffrande sida, när hon erbjuder sig att ta 

över ansvaret av lammungen om Lisa skulle tröttna (34).  

Lisas karaktär tänker kvalitativt vid ett flertal situationer. Det skildras främst när hon 

beskriver den miljö de befinner sig i, som exempelvis när hon beskriver hur hemmet såg ut 

när hon vaknade på julaftonsmorgon. Hon säger ” Å, där nere i salen stod granen färdigklädd 

och det brann en brasa i öppna spisen och allt var härligt.” (64). 

Pojkarna i boken gör, liksom flickorna, oftast aktiviteter tillsammans. Alla av dem tre har 

tävlande egenskaper. Det gestaltas vid de två tillfällen när de börjar tävla om vem av dem som 

vågar hoppa från vedbodtaket och vem som vågar rida på tjuren (40-42). 

Lasse framställs vid ett tillfälle som modig, vilket vi har tolkat som att han är stark. Han 

uppvisar det då han vågar gå in i hagen till baggen, när ingen av de andra barnen vågade (38). 

Lasse är den av pojkarna som skildras flest gånger i boken. Vi kan även se en känslokall/hård 

sida av honom ett par gånger. När Bosse vid ett tillfälle gör ett rim responderar han med att 

säga att ”det var det sämsta rim jag har hört i mitt liv [...]”(68). Lasse är även den enda 

karaktären som vid ett tillfälle framställs som smått aggressiv, då Kerstin gungade och han 

gav henne högre fart fast Kerstin skriker att hon inte vill och Lisa sedan beskriver att han 

gjorde det ”[...]för han ville att hon skulle ha roligt” (8).  
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Även den karaktär som framställs som mest drivande och aktiv i ett flertal situationer är 

Lasse. Det är exempelvis han som bestämmer att de ska planera och genomföra en ”barnens- 

dag” för Kerstin, planerar aktiviteterna för barnens- dag (5), samt att det är han som hugger en 

gran åt Annas och Brittas farfar (58). Den karaktär som däremot visar på en passiv egenskap 

är Olle när han inte orkar hjälpa till med att förflytta ved genom att säga ”nu räcker det” (56).  

Bosse är den enda av pojkarna får sina emotionella sidor gestaltade. Det beskrivs i berättelsen 

att Bosse får en ängslig känsla när de ser jultomten utanför huset (70). 

Lasse och Bosse framvisar att de tänker kvalitativt vid ett tillfälle när Lasse säger ”Jag tycker 

om att åka släde och ha en fackla som lyser lång väg” och Bosse säger ”jag tycker om 

bjällerklang och så tycker jag om när det luktar häst” (74).  

Pojkarna visar även genom flera situationer och handlingar att de är omtänksamma. Ett 

exempel är när de, tillsammans med flickorna, ser till att Kerstin har en rolig ”barnens dag” 

(6). Både flickorna och pojkarna var dessutom närvarande och delaktiga när de hjälpte Annas 

och Brittas farfar att dekorera hemmet inför jul (62).  

Tabell 4: Karaktärernas egenskaper i Barnen i Bullerbyn.  

Manligt  Lisa  Anna  Britta  Lasse  Bosse  Olle  

Starka        38      

Våldsamma              

Känslokalla, hårda        68,70      

Aggressiva        8      

Tävlande      44  40,42  40,42  40,42  

Rovgiriga              

Skyddande      26        

Självständiga              

Aktiva        5, 10,58     

Analyserande              

Tänker kvantitativt  72            

Rationella              

Kvinnligt  Lisa  Anna  Britta  Lasse  Bosse  Olle  

Vackra              

Emotionella, mjuka  38,64        70    

Aggressionshämmade              

Lydiga              

Självuppoffrande    34          

Omtänksamma/  
Omsorgsfulla  

6,11,14,16,34,54,
56, 62  

6,11,14,16, 62  6,11,14,16,62  6,16,54,56,62  6,16,54,56,62  6,16,62  

Sårbara              

Beroende              

Passiva            56  

Syntetiserande              

Tänker kvalitativt  22,48,64,74      74  74    

Intuitiva              

Utifrån vår analys och tabell framgår det tydligt att Lisa och Lasse är de mest porträtterade i 

boken och det baserar vi på att deras egenskaper framställs flest gånger. Lisa besitter betydligt 
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fler kvinnliga attribut än manliga och kan därför anses vara normbekräftande. Hon är dock 

den enda karaktären som visar att hon tänker kvantitativt, vilket enligt Nikolajevas tabell är ett 

manligt karaktärsdrag (2017:193). Lasse däremot, besitter fler manliga egenskaper än 

kvinnliga, men kan tänkas vara flersidig då respektive köns egenskaper finns representerade. 

Britta visar, även hon, på både manliga och kvinnliga sidor. Hon är den enda flickan som är 

tävlingsinriktad och den enda karaktären som är skyddande. Bosses och Olles karaktärer 

uttrycker, likt de tidigare nämnda, både det manliga och det kvinnliga. Dock besitter de fler 

kvinnliga egenskaper än manliga. Då Bosse betydligt fler gånger kan tillskrivas kvinnliga 

egenskaper än manliga kan han anses vara normbrytande medan Olle istället ses som 

mångsidig då det är större balans mellan antalet situationer då kvinnliga respektive manliga 

egenskaper yttrar sig. Vi kan utläsa att alla barnen, förutom en, gestaltas med både manliga 

och kvinnliga egenskaper. Det är endast Anna som uteslutande besitter kvinnliga attribut. Det 

gör att hennes karaktär endast är normbekräftande.    

4.5 Mästerdetektiven Blomkvist  

De referenser och citat vi använder från Mästerdetektiven Blomkvist (Lindgren, 1946) 

kommer i vår analys endast anges med sidnummer.  

Sammanfattning 

Mästerdetektiven Blomkvist skriven av Astrid Lindgren, handlar om de tre barnen Kalle, 

Anders och Eva-Lotta som bor i staden Lillköping. Barnen har tillsammans laget Vita Rosen 

där de kämpar mot andra barn i Röda Rosen. Samtidigt är Kalle privatdetektiv och med hjälp 

av Anders och Eva-Lotta löser han mysteriet kring varför Eva-Lottas släkting farbror Einar är 

så skum.  

Analys  

I Mästerdetektiven Blomkvist har vi valt att fokusera på de tre nyss nämnda 

huvudkaraktärerna Kalle, Eva-Lotta och Anders. Kalle besitter främst de manliga 

egenskaperna att vara känslokall/hård och analyserande samt den kvinnliga egenskapen 

emotionell/mjuk. Ett exempel på när Kalle är känslokall/hård är då han till Anders påtalar att 

”du, Anders, behöver visserligen bara visa dej för att folk ska få valuta för pengarna, så några 

särskilda pellejönsnummer behöver du inte träna” (39). En annan situation där egenskaperna 

hård/känslokall också framgår hos Kalle är då han återigen förlöjligar Anders genom att 



 28 

uttrycka ”ä, såna där prissar som Krok och Redig är nog fullhängda med dyrkar från hjässan 

till fotabjället, kan du väl förstå” (142). Kalle analyserar vid flera tillfällen saker och ting som 

sker i hans omgivning. Exempelvis kommer Kalle fram till att farbror Einar är märklig då han 

köper en ficklampa samtidigt som han äger en dyrk, ” Kalle tänkte så att det knakade. Vad 

skulle farbror Einar ha en ficklampa till? Mitt i sommaren, när det var ljust nästan hela natten! 

Först en dyrk, och sen en ficklampa! Vad var detta, om inte i hög grad mystiskt?” (35). Kalle 

gestaltas också som aggressiv vid ett tillfälle då han beskrivs vara ”arg så att han kokade” 

(29). Dock visar Kalle inte sin aggressivitet mer än att han beskrivs vara tjurig en stund 

därefter (30). Aggressivitet tillhör också den manliga egenskapssidan i Nikolajevas tabell.  

En övrig egenskap som enligt Nikolajeva tillhör män generellt sett är att vara tävlande. Spår 

av att vara tävlande finns också hos Kalle ett fåtal gånger, till exempel då han tar för givet att 

Eva-Lotta hellre skulle vara tillsammans med honom som privatdetektiv än med Anders som 

skulle bli lokförare (9-10). Detta kan också indikera att Kalle i det läget har tendensen att vara 

rovgirig, vilket är en egenskap som framträder endast i den situationen. Dessutom tävlar hans 

gäng Vita Rosen som tidigare nämnt mot Röda Rosen genomgående i boken. Kalle kan 

betraktas som självständig vid några tillfällen, exempelvis då han mitt i natten får syn på att 

farbror Einar beter sig underligt och följer efter honom (48-49). Nikolajeva benämner 

självständighet som ett manligt personlighetsdrag i sin tabell. Dock kan hans agerande också 

tolkas som självuppoffrande vilket förekommer vid två tillfällen och tvärtemot självständighet 

istället är ett stereotypt kvinnligt personlighetsdrag i enlighet med Nikolajevas tabell.  

Att klara sig på egen hand gör också Kalle då han ensam tar sig in i slottsruinen (56-57) och 

när han utan sällskap sätter sig på hotellet för att spana in potentiella brottslingar (92). Kalle 

tänker rationellt ett par gånger i boken, såsom när han inser att konstapel Björk är erfaren 

vilket han själv inte är då han är ett barn (88). Rationell är också det en egenskap som 

benämns som manlig av Nikolajeva. Då Kalle i sällskap med Anders och Eva-Lotta har lagt 

en plånbok med ett snöre fastknutet i och sedan drar undan den när folk är på väg att ta upp 

den (15), kan han såväl som de andra två anses vara olydiga.  

De stereotypiskt sett kvinnliga egenskaper som Kalle porträtteras med i enlighet med 

Nikolajevas tabell förutom att han är emotionell/mjuk och självuppoffrande är lydig, 

omtänksam/omsorgsfull, passiv och syntetiserande. Hans emotionella/mjuka 

personlighetsdrag framgår till exempel då han känner rädsla när han ska smyga in hos farbror 

Einar för att i smyg ta hans fingeravtryck när han sover (73). Kalle kan också tolkas visa en 
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mjuk sida då han skonar farbror Einar från den näsduk han har i munnen trots att han är en 

brottsling och Kalle blir dessutom sedan besvärad över att behöva påtala att de nog ska hämta 

polis (144). Kalle gestaltas som lydig en enstaka gång då han gör som Anders, ledaren av Vita 

Rosen, säger och tar sig upp i ett träd för att hålla span (97-98). Ett omtänksamt/omsorgsfullt 

personlighetsdrag framställs hos Kalle då han handskas med sina bevis, vilket beskrivs genom 

att ”en mor som betraktar sina barn kunde inte sett varmare ut i ögonen än Kalle, när han 

blickade ner på innehållet i lådan. Han stängde den omsorgsfullt och stoppade på sig nyckeln” 

(79). Kalle porträtteras även som syntetiserande när han drar slutsatser kring varför farbror 

Einar beter sig som han gör (48), och som passiv när han iakttar två killar som verkar ha något 

med farbror Einar att göra (92).  

Karaktären Anders mest framträdande personlighetsdrag är känslokall/hård. Detta 

exemplifieras då Anders påtalar för Eva-Lotta att ”du bestämmer så lagom […] är jag 

direktör, så är jag” (43), samt då Kalle menar att Anders och Eva-Lotta ständigt gör narr av 

honom på grund av hans intresse för detektivarbete (121). Anders gestaltas som aggressiv och  

våldsam vid ett tillfälle, vilket är när han slåss med Sixten (en medlem i Röda Rosen), då det 

framgår att han blir ilsken och ”[…] gav sig in i en rasande närkamp […]” (85). Han 

porträtteras dessutom med egenskapen tävlande i flera situationer, såsom när han och Sixten 

triggar varandra till att börja bråka (81). Precis som Kalle är Anders som förut nämnt också en 

medlem i Vita Rosen och därför i konstant fejd med Röda Rosen, vilket tyder på att han 

besitter egenskapen tävlande. Anders person kan också bli beskriven som självständig då han 

på egen hand beger sig till det andra lagets huvudkvarter för att sondera terrängen (107). Alla 

tre barnen Kalle, Anders och Eva-Lotta kan tolkas inneha egenskapen aktiv då de tillsammans 

hittar på diverse upptåg, till exempel startar en cirkus (37) eller tävlar mot Röda Rosen. Kalle 

är dessutom aktiv när han spanar efter brottslingar (12).  

De stereotypiskt sett kvinnliga drag som stämmer överens med Anders utifrån Nikolajevas 

tabell är att han i flera lägen gestaltas som emotionell/mjuk. Till exempel berömmer Eva-

Lotta Anders för att han slogs bra mot Sixten, varpå Anders förminskar sin egen insats genom 

att blygt säga ”åjavars” (87). När barnen är instängda i slottsruinen och undersöker de mörka 

gångarna håller de tag i varandras händer vilket också kan tolkas som ett tecken på mjukhet 

(164), samtidigt som Anders också ” […] nästan snyftar av upphetsning” när de nästintill får 

upp en dörr för att lyckas ta sig ut ur slottsruinen (165).  
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Den sista av de tre huvudkaraktärerna, Eva-Lotta, kan en gång anses vara våldsam och 

aggressiv, vilket är när hon attackerar farbror Einar efter att han har varit elak mot hennes katt 

vilket gestaltas genom att ”då gav Eva-Lotta till ett skrik och rusade på honom. Hon slog 

honom med knytnävarna var hon kom åt, allt medan tårarna fortsatte att strömma nedför 

hennes kinder” (45). Med tanke på att Eva-Lotta samtidigt som hon är rasande också gråter 

framställs hon samtidigt som emotionell. Den egenskap som i störst mån kan tillskrivas Eva-

Lotta är känslokall/hård. En situation där detta uppmärksammas är när hon tillsammans med 

Kalle och Anders har klättrat upp i ställningarna runt vattentornet och blir tillsagda av polisen 

att gå ner, varpå Eva-Lotta svarar ”kom opp och hämta oss då!” (22). Vidare kan Eva-Lotta 

tolkas bli porträtterad som känslokall/hård också när hon i viss utsträckning idiotförklarar 

farbror Einar i ett samtal om Anders genom att säga att hon ” […] hoppas att han aldrig lär sej 

nånting så fånigt” (83). Både våldsamhet och känslokallhet/hårdhet är som sagt manliga 

egenskaper i Nikolajevas tabell, och Eva-Lotta besitter även personlighetsdragen att vara 

tävlande, självständig och aktiv. Hofmeijer (2011:37) menar att Eva-Lotta är normbrytande på 

så vis att hon att hon är driven och aktiv, vilket stämmer överens med vår tolkning. Drag av 

självständighet finns hos Eva-Lotta vid upprepade tillfällen, exempelvis då hon går emot 

Anders som cirkusdirektörs vilja och kutar in i huset för att hämta saft trots att Anders inte 

tyckte att de skulle fika (54). Ett ytterligare exempel är när hon på eget initiativ och egen hand 

befriar Anders som blivit inlåst av medlemmarna i Röda Rosen (103-104). Samtidigt kan den 

handlingen anses vara en akt av självuppoffring vilket istället är ett personlighetsdrag som 

tillhör den kvinnliga sidan av Nikolajevas tabell.  

Förutom självuppoffrande beskrivs Eva-Lotta vid flera situationer också som emotionell/mjuk 

vilket också är en karaktäristisk kvinnlig personlighet enligt Nikolajevas tabell. Ett exempel 

på när Eva-Lotta visar en mjuk sida är då hon utbrister ”hu, jag hoppas dom inte spökar” (27) 

när de är på väg ner i slottsruinens källare. Ett annat tillfälle när Eva-Lotta agerar emotionellt 

är då de lyckas ha sönder dörren från slottsruinens källare och hon därför börjar gråta. Det 

framgår att både Kalle och Anders vid samma tillfälle tänker att ”tjejer är bra konstiga” (67), 

vilket stämmer överens med Nikolajevas tabell då känslosamhet generellt sett tillhör det 

kvinnliga könet. Då alla tre barnen beger sig till slottsruinen för att leta reda på tjuvarna kan 

de tolkas vara självuppoffrande (142-143). Hofmeijer (2011:37) åsyftar att Eva-Lottas 

utseende är stereotypiskt tjejigt och att hon besitter många kvinnliga personlighetsdrag, vilket 

inte är överensstämmande med vår analys då Eva-Lotta enligt vår tolkning i större 

utsträckning är innehavande av manliga egenskaper.  
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Eva-Lottas förhållande till Kalle framställs enligt Hofmeijer som att Kalle bestämmer över 

detektivjobbet medan Eva-Lotta finns där bredvid som en kompis. Samtidigt leder karaktären 

Anders deras grupp Vita Rosen medan Eva-Lotta inte innehar någon ledarroll. Hofmeijer 

påtalar att detta är stereotypiskt för den manliga könsrollen, att vara ledare. Då Eva-Lotta inte 

är ledare medan de båda manliga huvudkaraktärerna är det indikerar det att Eva-Lotta är 

underordnad dem. De normbrytande företeelser som sker är inte tillräckliga för att 

kompensera den normbekräftande gestaltningen av både kvinnliga och manliga karaktärer 

som boken förmedlar hävdar Hofmeijer (2011:37).  

Vårt resonemang utifrån denna analys är som syns i nedanstående tabell att Kalle mestadels 

håller sig normbekräftad men delvis är flersidig, medan Anders kan anses vara 

normbekräftande och i mindre utsträckning än Kalle är mångsidig. Eva-Lotta tolkas samtidigt 

som mestadels normbrytande. Detta innebär att vi till viss del instämmer i Hofmeijers 

tolkning. Hofmeijers  (2011:37) hävdar att gällande karaktärerna i Mästerdetektiven Blomkvist 

är att det framförallt är tjejen Eva-Lotta som är normbrytande medan killarna Anders och 

Kalle mestadels håller sig inom ramen för det traditionellt manliga, vilket är ganska 

överensstämmande med vår uppfattning.   

Tabell 5: Karaktärernas egenskaper i Mästerdetektiven Blomkvist.  

Manligt Kalle Anders Eva-Lotta 

Starka    

Våldsamma  85 45 

Känslokalla, hårda 39,125,142,144 29,43,53,54,56, 

63,64,121,125, 

150 

18,20,22,23,28,30 

33,43,56,83,121 

Aggressiva  15, 29 15, 85  15, 45 

Tävlande 10,101 11,81,84,101 101 

Rovgiriga 10   

Skyddande    

Självständiga 49,57,92 107 23,54,103-104 

Aktiva 12,37 37 37 

Analyserande 21,31,35,48,58   

Tänker kvantitativt    

Rationella 88,134   

Kvinnligt Kalle Anders Eva-Lotta 

Vackra    

Emotionella, mjuka 73,77,107,144, 
164 

87,128,164,165 27,44,164 
167 

Aggressionshämmade    

Lydiga 97-98   

Självuppoffrande 48-49, 142-143 142-143 103-104, 142-143 

Omtänksamma/ 
Omsorgsfulla 

79   

Sårbara    

Beroende    

Passiva 92   

Syntetiserande 48   

Tänker kvalitativt    

Intuitiva    
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4.6 Emil i Lönneberga  

De referenser och citat vi använder från Emil i Lönneberga (Lindgren, 1963b) kommer i vår 

analys endast anges med sidnummer.  

Sammanfattning 

Emil i Lönneberga, skriven av Astrid Lindgren (1963b), handlar om en femårig pojke som bor 

med sin mor, far, lillasyster Ida, drängen Alfred och pigan Lina på gården Katthult i byn 

Lönneberga. Emil är en busig pojke som många i hans omgivning skulle beskriva som en elak 

illbatting. Men hans mor, Alma, är Emils ständiga försvarare som tycker att han är en rar liten 

pojke. Läsaren får följa med i berättelsen om när han bland annat hissade upp sin lillasyster i 

flaggstången.   

Analys 

Huvudkaraktären Emils yttre beskrivs redan på bokens första sida. Hans utseende framställs 

som snällt och änglalikt och att han, trots sin unga ålder, är ” stark som en liten oxe” (5). 

Dock är det den enda gången i boken som Emils utseende beskrivs i positiv bemärkelse.  

Vi tolkar Emil som en pojke med starka känslor. Han visar i ett flertal tillfällen upp sin 

aggressiva egenskap, exempelvis när han vill sova med mössan på och hans mor till en början 

inte låter honom göra det. Då börjar han att skrika tills att han får sin vilja igenom (6). Senare 

i boken uppvisar Emil ett liknande beteende när hans mor hör fel när Emil ville ha sin ”bysse” 

och inte hans ”mysse” som modern först tror (68).  

Emil är, enligt oss, en relativt självständig pojke som inte låter något stå i vägen för honom 

och hans viljor. Den enda situationen i boken där vi ser hans självständiga sida är när han har 

blivit inlåst i snickarboden av sin far. När Emil kände att han ville komma ut löste han 

problemet själv, utan hjälp från utomstående. Han klättrade upp till ett fönster i snickarboden 

och kunde därifrån klättra in i en annan bod genom att sätta en planka från ena bodens fönster 

till den andra (51). 

Genom den nyss nämnda, självständiga akten visar Emil även upp sin aktiva sida. Han låter 

inte en situation få ha sin gång om han inte vill det, utan är oftast aktiv i förändringen av den 

och det gestaltas ett flertal gånger under bokens gång. Ytterligare ett exempel på denna 

egenskap är när drängen Alfred far iväg för att fullgöra värnplikten i Hultsfreds slätt och Emil 
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blir nedstämd av saknaden av honom. Innan avfärden hade Alfred berättat att man kan ”leva 

loppan” på Hultsfreds slätt (69). Emil kunde inte vänta tills att familjen skulle besöka Alfred 

efter en tid, så han gör slag i saken och for dit kort efter Alfreds avgång (71). Vi som läsare 

tolkar därför Emil som en aktiv karaktär, då han aktivt löser sina problem eller missnöjen. 

Bengtsson (2015:12-13) menar att Emil beskrivs som en busig pojke som ofta utför rackartyg 

och majoriteten av de vuxna i hans omgivning anser att han är en odåga, förutom hans mor 

som ständigt vill framhäva hans fina sidor. Att Emil utför rackartyg går hand i hand med att 

han är aktiv och därför kan vår tolkning tänkas stämma överens med Bengtssons resonemang.  

Emil visar upp en analyserande egenskap vid händelsen i boken där han fastnar med huvudet i 

soppskålen. får läsaren en bild av Emils (bort) : […] och tänk nu om han aldrig kunde komma 

loss! Stackars Emil, när skulle han ha sin ”mysse” då?” (15). Här visar Emil att han funderar 

på konsekvenserna som tillkommer i samband med hans handling. 

Det enda tillfälle där Emils rationella egenskap får framträda är i den tidigare nämnda 

situationen i snickarboden. När Emil öppnar fönstret för att hoppa ut ser han att det finns en 

hög med nässlor nedanför fönstret. Eftersom Emil tidigare hade provat på hur det känns att 

hoppa in i en nässelbuske, och därmed vet hur det känns, så tog han beslutet att han inte skulle 

utsätta sig för det igen (49–50). Det anser vi är ett rationellt handlande från Emils sida. 

Vi tolkar att Emils karaktär inte är reserverad när det kommer till att visa sin emotionella sida, 

då det gestaltas vid ett flertal situationer i boken. Ett par exempel är han blir tvingad till 

snickarboden av sin far börjar Emil att gråta (47), samt att han visar sig vara rädd när han 

klättrar på plankan mellan bodarna och plankan knakar till (52). 

Lillasystern Ida anser vi är intressant att analysera, då karaktären på ett sätt är den feminina 

motsvarigheten av Emil. De är båda barn i liknande ålder och är uppfostrade i samma familj. 

Trots detta skildras inte Ida mycket alls i jämförelse med Emil. Hon beskrivs allt som oftast 

som en snäll flicka (1). 

Ida visar vid ett par tillfällen upp en emotionell sida. När Fadern upptäcker att Emil inte finns 

i snickarboden börjar Ida att gråta av oro (56). Eftersom pigan Lina hade sjungit en visa för 

henne där en flicka blivit omvandlad till en vit duva och flög ifrån en plats hon varit inlåst, 

blev Ida orolig att Emil hade gått samma öde tillmötes. När hon därmed såg en vit höna 

utanför snickarboden trodde hon att det var Emil (56–57). Hon började därefter att följa efter 

hönan och försäkrade den att hon skulle ge den mat och ta hand om den om den inte flög iväg 
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(59). Med den handlingen, anser vi, att Ida även visar sina omtänksamma och omsorgsfulla 

egenskaper, vilket skildras endast ett par gånger genom hela berättelsen.  

Tabell 6: Karaktärernas egenskaper i Emil i Lönneberga.  

Manligt  Emil  Ida  

Starka  5    

Våldsamma      

Känslokalla, hårda      

Aggressiva  6,68    

Tävlande      

Rovgiriga      

Skyddande      

Självständiga  51,    

Aktiva  5,40,51,71,89,49    

Analyserande  15    

Tänker kvantitativt      

Rationella  49–50    

Kvinnligt  Emil   Ida  

Vackra  5,    

Emotionella, mjuka  47,10,52,69  56,71  

Aggressionshämmade      

Lydiga      

Självuppoffrande      

Omtänksamma/  

Omsorgsfulla  

  15,59  

Sårbara      

Beroende      

Passiva      

Syntetiserande      

Tänker kvalitativt      

Intuitiva      

Genom den här analysen och som också framgår i tabellen, drar vi slutsatsen att Emil påvisar 

på både stereotypiskt manliga och kvinnliga egenskaper, men till den största delen manliga. I 

och med det är hans karaktär mestadels normbrytande. I sin slutdiskussion nämner Bengtsson 

(2015:24) att utifrån ett genusperspektiv besitter Emil till störst del manliga egenskaper, 

främst på grund av hans busiga personlighet, vilket innebär att våra analyser är i linje med 

varandra. Ida, däremot, uppvisar endast egenskaper som är stereotypiskt kvinnliga och det gör 

karaktären enligt vår uppfattning normföljande.  
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5 Diskussion  

5.1 Metoddiskussion  

Genom den metoden som användes, det vill säga att utgå från Nikolajevas schema över 

stereotypiska personlighetsdrag och analysera böckernas karaktärer utifrån schemat, har vi 

bildat oss en uppfattning om karaktärernas egenskaper. Med tanke på att egenskaper och vad 

som ingår i en egenskap är tolkningsbart, hade analysen kunnat se annorlunda ut om någon 

annan genomfört den. Ett exempel på detta kan vara att vi tolkat en karaktär som aggressiv i 

en situation medan karaktärens agerande samtidigt skulle kunna tolkas som våldsamt. Ett 

aggressivt eller våldsamt beteende kan tänkas höra ihop men också skilja sig åt beroende på 

vem som tolkar situationen, då den mänskliga faktorn spelar in. Vi anser dock att vi utifrån 

tabellen kunnat bygga upp en generell uppfattning om de attribut som karaktärerna besitter. 

Det kan också tänkas att när vi läst böckerna och samtidigt analyserat karaktärerna utifrån 

Nikolajevas tabell kan ha förbisett personligheter hos karaktärerna då den mänskliga faktorn 

kan ha haft en omedveten påverkan. Böckerna som analyserats är skrivna under 1940- 

respektive 1960-talet medan tabellen är framställd år 2017. Det kan vara en aspekt att ta i 

beaktande då könsstereotypa normer förmodligen såg annorlunda ut då mot vad de gör idag. 

Tabellens egenskaper är statiska medan normer ständigt förändras, vilket kan göra att det 

resultat vi kommit fram till hade kunnat upplevas annorlunda bakåt i tiden och möjligen också 

i framtiden.    

5.2 Analysdiskussion 

Ett personlighetsdrag som är framträdande hos de kvinnliga karaktärerna som blivit 

analyserade är att vara skyddande, vilket tillhör den manliga sidan av Nikolajevas tabell. En 

reflektion som vi gjort är att attributet skyddande också skulle kunna kopplas till den 

kvinnliga sidan då det kan tänkas höra ihop med egenskaperna att vara omtänksam och 

självuppoffrande. Till exempel när karaktären Pippi i Pippi Långstrump räddar två barn ur ett 

brinnande hus har vi tolkat hennes agerande som skyddande, men samtidigt kan hon också 

tolkas vara självuppoffrande och omtänksam då hon genom sin gärning tänker på andra och 

samtidigt riskerar sitt eget liv. Motsatsen till att vara lydig är enligt tabellen att vara aggressiv 

och med tanke på att tabellen visar upp motsatta förhållanden har vi tolkat ett olydigt beteende 

vara sammanhörande med egenskapen aggressiv. Samtidigt kan vi ställa oss frågande till om 

olydighet verkligen borde anses tillhöra aggressivitet då ett olydigt beteende inte behöver vara 
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aggressivt. Detta gestaltas exempelvis när Pelle och Tjorven i Vi på Saltkråkan badar med 

finkläderna på, vilket vi tolkar som en olydig handling men inte som en aggressiv.  

Attributet att vara aktiv kan tolkas både som att karaktären i fråga är drivande i situationer 

men också som att hen rör på sig och aktiverar sig och kanske även sin omgivning. Till 

exempel kan Annika uppfattas som aktiv när hon tillsammans med Tommy och Pippi i Pippi 

Långstrump leker att de inte får nudda golvet trots att det inte var hennes idé från början att 

genomföra leken, medan karaktären Madicken i Madicken istället är initiativtagande och på 

det sättet aktiv när hon initierar att hon och Lisabet ska gå på besök hos en annan familj.  

Då Emil i boken Emil i Lönneberga blir beskriven att se snäll och änglalik ut har vi kopplat 

det till att han är vacker, vilket bygger på vår personliga uppfattning om att änglar ofta har ett 

vackert utseende. Ett snällt och änglalikt utseende skulle också kunna tolkas som att han har 

ett trevligt eller möjligen tilltalande utseende. Majoriteten av de manliga karaktärerna 

beskrivs med egenskapen känslokall, samtidigt som de flesta innehavande av det attributet 

också kan tolkas som emotionella vilket enligt tabellen är motsatsen till att vara känslokall. 

Detta tyder på att innebörden av att besitta en egenskap inte behöver innebära att 

motsvarigheten inte finns där. Vi kan också se att flera av de kvinnliga karaktärerna besitter 

personlighetsdraget att vara lydig samtidigt som de också blir beskrivna som aggressiva, vilka 

också är varandras motsvarigheter enligt Nikolajevas tabell. I sin tur innebär det att vårt 

resonemang angående karaktärers flersidiga personligheter stärks.  

Det är sex av tjugo analyserande karaktärer som enligt vår tolkning är normbekräftande och 

två av dem innehar endast egenskaper som är stereotypa för sitt kön. Dessa karaktärer är de 

två flickorna Anna i Barnen i Bullerbyn och Ida i Emil i Lönneberga. Av resterande fyra som 

anses vara normbekräftande är bara en av dem en pojke, Anders i Mästerdetektiven Blomkvist. 

Det är av intresse att det mestadels är tjejer som enligt vår tolkning är normbekräftande i de 

valda böckerna, då det väcker funderingar hos oss angående varför det ser ut så. Med tanke på 

att vi endast läst sex av Astrid Lindgrens alla barnböcker är det dock inte möjligt att dra någon 

slutsats om detta. Hade vi valt sex andra av hennes böcker hade kanske resultatet av analysen 

sett annorlunda ut.  

Vi anser det vara intressant att Englöv (2019:25) efter Nikolajevas tabell tolkar Melker som 

mer kvinnlig än manlig då vårt resultat blev tvärtom. Då vi använt samma metod, det vill säga 

utgått från motsatsschemat, borde kanske också resultatet ha varit mer lika. Dock kan detta 

bero på den mänskliga faktorn då olika personer kan tolka både situationer och egenskaper på 
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olika sätt. Även om tabellen ligger till grund för vilka personlighetsdrag som hör till vilket 

kön så kan uppfattningen av vad personligheten innebär skilja sig åt.  

En egenskap som de flesta av karaktärerna oavsett kön besitter är att vara 

omtänksamma/omsorgsfulla, vilket i tabellen är ett kvinnligt personlighetsdrag. Det är endast 

två av nio killar och tre av elva tjejer som inte innehar egenskapen att vara 

omtänksamma/omsorgsfulla vilket innebär att det är fler tjejer än killar som inte besitter det 

personlighetsdraget trots att det enligt Nikolajeva anses vara en kvinnlig egenskap. Samtidigt 

är det fler kvinnliga än manliga karaktärer som blivit analyserade och därför kan vi inte dra 

någon slutsats utifrån detta.  

6 Slutsats   

De slutsatser vi kommit fram till är att de flesta av de valda karaktärerna i de sex 

barnböckerna av Astrid Lindgren i någon utsträckning innehar både stereotypa manliga 

respektive kvinnliga egenskaper. Endast två av de 20 karaktärer som blivit analyserade kan 

tolkas endast inneha egenskaper som stämmer in på deras kön och därför också anses vara 

normbekräftande. Båda karaktärerna som helt och hållet är normbekräftande är flickor. 

Ytterligare fyra av karaktärerna kan uppfattas som normbekräftande då de i stor utsträckning 

är innehavande av sitt köns stereotypa egenskaper. Åtta karaktärer personifieras med både 

kvinnliga och manliga egenskaper vilket får som resultat att de är flersidiga. Sex karaktärer 

besitter mestadels attribut som tillhör motsvarande kön och kan därför betraktas som 

normbrytande. Tre av dessa sex är flickor medan tre av dem är pojkar.   
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Bilaga 1: Tabeller  
 

Tabell 1: Pippi Långstrump.  

Manligt Pippi Tommy Annika 

Starka 8,26-27, 86, 37   

Våldsamma    

Känslokalla, hårda 26-27, 33,  

43,45,50,54,57,68, 

71,77,85,89,94,120, 

133,135  

 

132  

Aggressiva 14, 41, 42, 69, 

101-102, 129 

  

Tävlande 34   

Rovgiriga  41   

Skyddande 25, 120 68 68 

Självständiga 8,10, 5    

Aktiva 19,20,65,91, 130 58, 65, 130, 131 65,130, 131 

Analyserande    

Tänker kvantitativt    

Rationella    

Kvinnligt Pippi Tommy Annika 

Vackra 99   

Emotionella, mjuka 28,43,49,108 72,132-133 39,60,70,78 

125, 132-133 

Aggressionshämmade    

Lydiga 104 8,22,41,63,64 8,12,22, 

41,63,64 

Självuppoffrande    

Omtänksamma/ 

Omsorgsfulla 

8,27,31,35,40, 

49,62,65,97,135 

  

Sårbara 41   

Beroende    

Passiva  13,22,38 8,13,22,38, 

58 

Syntetiserande 6   

Tänker kvalitativt    

Intuitiva    
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Tabell 2: Madicken.  

 

Manligt  Madicken  Lisabet  

Starka  11, 12    

Våldsamma  14, 83  14  

Känslokalla/ hårda      

Aggressiva  41, 55, 102, 125 79  

Tävlande  44,109  44 

Rovgiriga      

Skyddande  83    

Självständiga      

Aktiva  11, 16, 125    

Analyserande      

Tänker kvantitativt      

Rationella      

Kvinnligt  Madicken  Lisabet  

Vackra    12  

Emotionella/ mjuka  10,86,132  13,17,22,38,49,132  

Aggressionshämmade      

Lydiga  101,114  16,19,41,42,125  

Självuppoffrande  102    

Omtänksamma/  

Omsorgsfulla  

91,11,88  91,11  

Sårbara      

Beroende    81,88,126   

Passiva    51,81  

Syntetiserande      

Tänker kvalitativt  47  47  

Intuitiva      
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Tabell 3: Saltkråkan.   

Manligt Malin Melker Tjorven Pelle  

Starka  76  57, 129  

Våldsamma   278  

Känslokalla, hårda 99  205, 214, 221, 

352  

63, 75, 153, 154, 

155, 158, 161, 168, 

174, 235  
 

126, 135, 62, 

195, 199 

Aggressiva 116  36, 89, 95, 

123, 133, 

142,216, 321  

106, 48, 54, 154, 

159, 162, 167, 187, 

194, 196, 211, 254-

255, 262, 269, 278, 

295, 347.  

106, 167, 200, 

347, 275  

Tävlande  130, 139-140, 

204 

108, 236, 327.  107 

Rovgiriga   232, 234, 257.   

Skyddande 72, 120, 201    126, 217, 80, 118 

Självständiga 43, 105, 239  6, 28, 34, 73, 

128, 138, 146, 

221, 239  

58, 109, 188, 347, 

349, 351 

9, 347, 351 

Aktiva 239 128, 140, 239, 

338  

261 9, 261, 345 

Analyserande 28, 31, 137 79, 149   

Tänker kvantitativt     

Rationella  149     

Kvinnligt Malin Melker  Tjorven Pelle 

Vackra 15, 92, 102, 

124, 149, 

239-240, 

245 

 102  

Emotionella, mjuka 91, 160, 

245, 312-

313  

24, 38, 76, 89, 

139-140, 146-

147, 194, 321, 

335, 337, 344, 

353, 357 

75, 171-172, 178, 

182, 207, 227, 254-

255, 261 

14, 74, 149, 167, 

198, 202-203, 

206, 223, 248, 

257, 275, 293, 

326, 349 

Aggressionshämmade     

Lydiga   187  

Självuppoffrande 111,  113,    

Omtänksamma/ 

Omsorgsfulla 

8, 13, 40, 

126, 208-

209, 221, 

239,  

310, 325, 

335  

110, 186, 239, 

265  

291-292, 294, 333 80, 120, 122, 

143, 149, 156, 

170, 175, 199, 

200, 202, 225, 

255, 263, 296, 

304, 311 
 

Sårbara  37, 331 215 14, 267 

Beroende  31, 103   

Passiva 127     
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Syntetiserande  100     

Tänker kvalitativt     

Intuitiva     

  

 

Tabell 4: Barnen i Bullerbyn.  

Manligt  Lisa  Anna  Britta  Lasse  Bosse  Olle  

Starka        38      

Våldsamma              

Känslokalla, 

hårda  

      68,70      

Aggressiva        8      

Tävlande      44  40,42  40,42  40,42  

Rovgiriga              

Skyddande      26        

Självständiga              

Aktiva        5, 10,58     

Analyserande              

Tänker 

kvantitativt  

72            

Rationella              

Kvinnligt  Lisa  Anna  Britta  Lasse  Bosse  Olle  

Vackra              

Emotionella, 

mjuka  

38,64        70    

Aggressionshämm

ade  

            

Lydiga              

Självuppoffrande    34          

Omtänksamma/  

Omsorgsfulla  

6,11,14,16,

34,54,56, 

62  

6,11,14,16, 

62  

6,11,14,16,

62  

6,16,54,56,62  6,16,54,56,62  6,16,62  

Sårbara              

Beroende              

Passiva            56  

Syntetiserande              

Tänker kvalitativt  22,48,64,7

4  

    74  74    

Intuitiva              
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Tabell 5: Mästerdetektiven Blomkvist.   

Manligt Kalle Anders Eva-Lotta 

Starka    

Våldsamma  85 45 

Känslokalla, hårda 39,125,142,144 29,43,53,54,56, 

63,64,121,125, 

150 

18,20,22,23,28,30 

33,43,56,83,121 

Aggressiva 15, 29 15, 85 15, 45 

Tävlande 10,101 11,81,84,101 101 

Rovgiriga 10   

Skyddande    

Självständiga 49,57,92 107 23,54,103-104 

Aktiva 12,37 37 37 

Analyserande 21,31,35,48,58   

Tänker kvantitativt    

Rationella 88,134   

Kvinnligt Kalle Anders Eva-Lotta 

Vackra    

Emotionella, mjuka 73,77,107,144, 

164 

87,128,164,165 27,44,164 

167 

Aggressionshämmade    

Lydiga 97-98   

Självuppoffrande 48-49, 142-143 142-143 103-104, 142-143 

Omtänksamma/ 

Omsorgsfulla 

79   

Sårbara    

Beroende    

Passiva 92   

Syntetiserande 48   

Tänker kvalitativt    

Intuitiva    
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Tabell 6: Emil i Lönneberga.   

Manligt  Emil  Ida  

Starka  5    

Våldsamma      

Känslokalla, hårda      

Aggressiva  6,68    

Tävlande      

Rovgiriga      

Skyddande      

Självständiga  51,    

Aktiva  5,40,51,71,89,49    

Analyserande  15    

Tänker kvantitativt      

Rationella  49–50    

Kvinnligt  Emil   Ida  

Vackra  5,    

Emotionella, mjuka  47,10,52,69  56,71  

Aggressionshämmade      

Lydiga      

Självuppoffrande      

Omtänksamma/  

Omsorgsfulla  

  15,59  

Sårbara      

Beroende      

Passiva      

Syntetiserande      

Tänker kvalitativt      

Intuitiva      
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