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Abstrakt
Uppsatsens  syfte  har  varit  att  undersöka  hur  flickor/kvinnor  respektive  pojkar/män

representeras  och framställs  i barn- och ungdomslitteratur  samt vilka skillnader  som finns

mellan kvinnliga respektive manliga författare.

Metoden  har  bestått  av  en  kvantitativ  frekvensanalys  och  en  mer  subjektiv  kvalitativ

tolkning och bedömning av karaktärerna. 

Resultatet  har  visat  att  det  främst  förekommer  pojkar/män  i  böckerna  men  att

flickor/kvinnor  talar  mest.  Samtidigt  visar  kvinnliga  författare  en  tendens  att  beskriva

karaktärerna med de egenskaper som sägs stämma överens med deras kön medan manliga

författare visar sig vara mer könsöverskridande i sina personbeskrivningar. Undersökningens

resultat kan sägas bekräfta de tidigare teorier som finns om huruvida kvinnors och mäns språk

skiljer sig åt.



1. Inledning

Det finns många fördomar om hur kvinnors och mäns språk skiljer sig åt. Bland annat talar

man om hur kvinnor talar mer än män medan männen anses vara mer humoristiska (Edlund,

Erson & Milles 2007:58–59). De båda könens samtalsstilar brukar jämföras som varandras

motsatser då kvinnans tal sägs representera närhet och samhörighet och mannens representera

distans  och kontroll  (2007:63).  Man har även diskuterat  vilka skillnader  det  finns  mellan

könens läsande och då kunnat se tydliga mönster på att pojkar läser mindre än flickor (Nilson

2010:24) samtidigt som man också ser en skillnad i vad de läser. Flickorna uppfostras till att

de ska tycka om böcker som handlar om relationer medan pojkar lär sig att de ska tycka om

action. Anledningen till dessa skillnader har att göra med de egenskaper de båda könen anses

ha  då  flickor/kvinnor  är  vårdande,  lättpåverkade  och  emotionella  medan  pojkar/män  är

aggressiva, fåordiga och rationella (Schmidl 2005:285–286). Vad vi kan konstatera är att det

alltså finns flera olika slags studier som undersökt skillnader mellan kvinnor och män inom

litteraturen,  studier  som handlar  om vilka  likheter/skillnader  som finns  i  såväl  talet  som

läsandet. Om vi slår ihop dessa två kan vi också se ännu ett perspektiv, ett som kanske inte är

riktigt  lika  studerat  inom  just  ungdomslitteraturen.  Nämligen  skillnaderna  mellan  hur

kvinnliga  och  manliga  författare  framställer  könen,  både  ifråga  om  representation  och

personbeskrivningar.  Det är  denna fråga jag har intresserat  mig för i min uppsats. Då jag

tidigare  läst  studier  om hur  flickor  och pojkar  framställs  i  barnböcker  och hur karaktärer

beskrivs ur ett genusperspektiv ville jag komma närmare någonting som är mer aktuellt för

mig,  nämligen barn- och ungdomslitteraturen för de lite äldre ålderskategorierna.  Jag ville

heller inte bara stanna där utan ta det ett steg längre och inte bara se vilka skillnader som finns

i hur könen beskrivs ur ett  genusperspektiv utan också om det finns någon skillnad i  hur

kvinnliga respektive manliga författare framställer karaktärerna utifrån deras kön. Det finns

många frågor om vilka skillnader som skulle kunna finnas. Skriver manliga författare alltid

om manliga huvudkaraktärer? Innehåller barn- och ungdomslitteratur av kvinnliga författare

fler  stereotypiska  eller  könsöverskridande  personbeskrivningar  av  flickor  och  pojkar  än

manliga författares böcker? Skriver författarna främst om karaktärer av sitt eget kön och låter

deras röster bli hörda? Ja, det finns många olika frågor som är intressanta och det är också

dem som jag komprimerat ihop till syftet och de frågeställningar som jag vill besvara.
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att undersöka hur flickor/kvinnor och pojkar/män representeras och framställs i

skönlitteratur för ungdomar. Genom att studera detta vill jag också jämföra vad det kan finnas

för skillnader mellan flickor/kvinnor och pojkar/män framställs. För att göra detta kommer jag

att försöka besvara följande frågeställningar: 

1. Hur representeras flickor/kvinnor och pojkar/män i böckerna genom antal karaktärer

och repliker?

2. Hur  framställs  flickor/kvinnor  respektive  pojkar/män  i  böckerna  utifrån

förekommande personbeskrivningar?

3. Finns  det  någon  skillnad  i  hur  flickor/kvinnor  och  pojkar/män  representeras  och

framställs i böckerna utifrån om de är skrivna av en kvinnlig eller manlig författare?

1.2 Disposition

Uppsatsens inledande kapitel  1 beskriver bakgrunden och syftet  med min undersökning. I

följande kapitel 2 förklarar jag de begrepp, teorier och den tidigare forsknings som gjorts och

som är relevant för mitt ämne. I kapitel 3 beskriver jag hur urvalet av material gått till samt

vilka metoder jag använt mig av i undersökning. I kapitel 4 redogör jag för vilka resultat jag

fått fram i undersökningen med hjälp av tabeller. Dessa resultat diskuteras vidare i kapitel 5

där jag även drar slutsatser över vad jag kommit fram till. Avslutningsvis sammanfattar jag

uppsatsens innehåll i kapitel 6. 
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2. Tidigare forskning och teori

I  följande  kapitel  kommer  jag  först  förklara  de  begrepp  som  är  relevanta  för  min

undersökning. Däribland har vi barn- och ungdomslitteratur, genus, könsroller och biologiskt

kön. Jag går igenom vilken forskning som finns om barnlitteratur sedan tidigare och även

vilka  teorier  som  finns  som  berör  genus  inom  barn-  och  ungdomslitteraturen  och  vilka

skillnader som finns i kvinnors och mäns språk. 

2.1 Barn- och ungdomslitteratur 

Barnlitteratur är böcker utgivna speciellt för barn och unga. Det kan vara såväl original som

bearbetad vuxenlitteratur. Inom kategorin räknar man dock ej med läroböcker (www.ne.se A).

Istället  innefattar  barnlitteraturen  skönlitteratur  för  barn  i  alla  åldrar  och  därmed  såväl

småbarnsböcker  som  ungdomsböcker  (Toijer-Nilsson  1978:8).  Några  kriterier  som

barnlitteraturen  präglas  av  är  att  den  ska  vara  anpassad  till  varje  epoks syn  på  barn och

uppfostran samt vara anpassad så att läsarna, utifrån sina behov och kunskaper, ska kunna ta

till sig litteraturens innehåll och form (www.ne.se A). Syftet med barnlitteratur har gått från

att  vara  inriktad  på  att  förmedla  kunskaper  och  livsråd  till  att  vara  underhållande  med

grundsyftet att uppfostra, denna tendens höll i sig långt in på 1900-talet (ibid). 

2.2 Genus och könsroller

När man ska tala om litteratur ur ett genusperspektiv är det nödvändigt att tala om könsroller,

speciellt när vi talar om hur pojkar och flickor framställs i jämförelse med varandra.

2.2.1 Begreppen genus och könsroll

Genusbegreppet  infördes  i  forskningen  på  1980-talet  som en  översättning  till  engelskans

gender.  Det  användes  bland  annat  inom  den  humanistiska  och  samhällsvetenskapliga

forskningen  för  att  urskilja  och  benämna  den  sociala  process  som  tillskriver  människor

könsegenskaper,  dvs  manligt/kvinnligt  och  maskulint/feminint.  Begreppet  används  för  att

betona relationen mellan könen och vilka normer, idéer och uppfattningar om kön som skapas

genom  den.  Genusbegreppet  är  även  ett  redskap  som  används  för  att  studera  vad  som

uppfattas som kvinnligt och manligt genom tid och rum. Man beskriver att genus kan studeras

på olika nivåer,  dels på individnivå och genom människors familj-  och parrelationer,  dels

genom  organisationer,  institutioner  och  strukturella  förhållanden  inom  politik,  ekonomi,

arbetsmarknad m.m. (www.ne.se B). 
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Yvonne  Hirdman  (2001:16)  menar  att  genusbegreppet  är  behändigt  för  att  förstå  och

diskutera hur genus inte bara rör kroppen utan att det rör alla tankar om hur kvinnligt/manligt,

kvinna/man genomsyrar världen omkring oss. Begreppet  genus går också hand i hand med

begreppet  könsroll som  också  det  ser  på  likheter  och  skillnader  mellan  könen  utifrån

beteende, värderingar, normer, föreställningar, resurser, makt och prestige (www.ne.se C). 

Exempel på dessa skillnader mellan könen har Göte Klingberg (1979:90) tagit upp då han

skriver om hur pojkar, i  material  från Kari Skjønsberg, är aktiva, modiga och initiativrika

medan  flickorna  är  hjälpsamma  och  snälla.  Man  menar  också  att  flickor  är  upptagna  av

känslomässiga  relationer  mellan  människor  de  har  kontakt  med  medan  pojkarna  istället

försöker  förstå  människor  som  inte  är/gör  som  dem.  Detta  ska  vidare  spegla,  och

överensstämma med, samhällets förväntningar på pojkar och flickor.

2.2.2 Biologiskt kön

När man talar om genus och könsroller talar man också om begreppet kön. Man skiljer då på

biologiskt kön och socialt kön är det är det sociala könet som vi förknippar med genus.  Det

biologiska  könet syftar  till  om  huruvida  en  levande  varelse,  människa  som  djur,  är  av

kvinnligt eller manligt biologiskt kön. Genom att ge individen ett kön kan man urskilja den

från andra individer (www.ne.se D). Begreppet kan vara svårt att definiera då man till  en

början  använde  begreppet  kön för  just  det  biologiska  vilket  skilde  sig  från  genus som

användes  för  det  socialt  konstruerade.  Idag  är  det  dock  inte  ovanligt  att  man  använder

begreppet när man syftar till både det biologiska och det socialt konstruerade. Detta har sin

grund i att man tidigare såg kroppen som en bas som den sociala konstruktionen byggdes på.

Den manliga kroppen var basen för maskulinitet  och den kvinnliga för femininitet.  Dessa

tankar har förändrats på senare år då man blivit medveten om att den biologiska kroppen och

genus inte  alltid  hör ihop (Maria Nilson 2010:12). När jag använder  begreppet  kön  i  min

uppsats kommer jag att luta mig mot beskrivningen av det biologiska könet, dvs. om individen

är en kvinna eller man sett utifrån deras gener och kropp. 

2.2.3 Hirdmans genusteori

När Yvonne Hirdman (2001:65) diskuterar ämnet genus drar hon paralleller till hur man håller

isär kvinnor och män, man talar om att man inte föds till kvinna eller man utan att man görs

till kvinna eller blir man genom att arbeta på det oavbrutet. Hon drar paralleller till hur synen

på att kvinnor står under mannen går tillbaka till bibeln genom att citera hur kvinnan ska få

utstå mycket så som barnafödsel medan mannen ska råda över henne. Hon beskriver denna
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typ av uttalanden om kvinnor och män som normativa, att det handlar om att han tar hand om

henne medan hon är den mindre, svagare och barnafödande (2001:77,80). 

Bekymret med att se på genus utifrån det biologiska, att kvinnan föder barn, är att kvinnors

biologi  i  ett  sådant  fall  legitimerar  kvinnors sociala  och naturliga  plats  som underordnad,

underrepresenterad och underbetald. Dock kan inte naturen anses vara den faktiska orsaken

till kvinnors underordning, det är inte naturen som skapar normerna utan även om man kan

hävda att någonting är naturligt krävs det att man accepterar dessa som evigt givna (2001:81–

83). 

Hirdman talar  om ett  genuskontrakt  som en kulturellt  nedärvd,  styrd överenskommelse

som  ringar  in  det  strukturella  tvång  som  kvinnor  och  män  tyngs  under.  Det  innefattar

förpliktelser, skyldigheter och rättigheter för vardera kön, som att mannen ska ta hand om,

beskydda  och  försörja  kvinnan  medan  kvinnan  ska  föda  barn  och  sköta  hemmet  för  att

förtjäna att bli omhändertagen och försörjd (2001:85).

2.2.4 Vuxna gör genus

Trots att det finns en strävan efter att uppnå ett jämställt samhälle underskattar vi vårt behov

av att kön-bestämma människor, att inte veta vilket kön någon har gör oss nervösa (Nilson

2010:13). Det behov Maria Nilson talar om syns tydligt i hur vuxna ”gör genus” genom hur

de  behandlar  sina  barn  när  de  klär  dem  i  rosa  och  blått,  prinsessklänningar  och

kamouflagebyxor och till och med tilltalar dem olika utifrån om det är en liten pojke eller

flicka  (2010:13–14).  Genus är  på så  vis  någonting  som ständigt  skapas  och vidmakthålls

(Butler 1999:52). Det handlar inte om att någonting är på ett specifikt sätt, eller att det sker

genom en enda handling utan om att det sker en upprepning som till slut naturaliseras och gör

att vi kopplar det till att vara kvinnligt / manligt (Butler 1999:28). 

”Man föds inte till kvinna, man blir det.” – Simone de Beauvoir (1999:162)

Simone de Beauvoir uttrycker samma syn på genus som Nilson och Butler. Det är någonting

som skapas, inte någonting som bara är. Hon förmedlar samma tankesätt kring hur det är de

vuxna som formar barnet till hur de ska vara beroende på vilket kön de har. Flickorna får vara

kelgrisar, ha kroppslig kontakt och sitta i sina fäders knän längre medan pojkar uppfostras till

att de ska bli små karlar som inte pussas och gråter utan är oberoende av de vuxna (Beauvoir

1999:165).
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Även om man tror sig inte vara påverkad av de genusstrukturer som finns i samhället är det

ändock framförallt pojkar/män som läser tekniska linjer och flickor/kvinnor som läser linjer

koncentrerade på barn och omvårdnad. Oavsett om de tror sig ha påverkats av samhällets

strukturer  har  de  sedan  barnsben  uppfostrats  på  ett  sätt  som påverkat  deras  val  (Nilson

2010:15). Nilson menar också att våra föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt

hela tiden förändras, som att det på 1700-talet ansågs vara manligt att gråta medan vi i vår

kultur  kopplar  ihop tårar  med  kvinnlighet  (ibid).  Avslutningsvis  bör  nämnas  att  genus är

någonting som påverkar oss alla på ett eller annat sätt, de påverkar oss som barn i hur vi tar in

de  genusstrukturer  som finns  i  samhället,  det  påverkar  oss  som vuxna i  hur  vi  väljer  att

uppfostra, klä och tala till våra barn. 

2.3 Forskning om genus och könsroller i barn- och ungdomslitteratur

Kapitlet är uppdelat i två delar. I den första delen presenteras starten för forskningen inom

barnlitteratur med genusperspektiv och beskriver vad man gjorde från 1960-talet och framåt. I

del två presenteras mer aktuell forskning från 2000-talet. 

2.3.1 Starten för barnlitteraturforskning med genusperspektiv

Redan vid mitten av 1960-talet kunde man se en medvetenhet om könsroller växa fram. Det

var  under  denna  tid  som författare  började  debattera  könsroller  och  man  fann  det  även

tacksamt  att  kritisera  barnlitteratur  ur  könsrollssynpunkt  (Ying  Toijer-Nilsson  1978:7–8).

Toijer-Nilsson talar om böcker för fria barn och syftar då på böcker med syfte att befria barn

från en konventionell människosyn och menar att det är viktigt att böckerna inte bara speglar

de traditionella idealen i samhället utan också nya ideal. Sådana böcker skulle innebära att

flickorna skulle finna fler yrken att välja på, men det betydde inte att alla behövde växa upp

till  att bli bilmekaniker. På samma sätt skulle böckerna visa att också männen kunde vara

hemmamän, men att inte alla behövde bli det, det handlade snarare om att visa att även de ska

ta ansvar för sina barn. Det är inte pojkar som ska uppfostras till män och flickor till kvinnor

utan  att  det  är  människor som ska  fostras  (1978:8).  Dessutom kunde  man  se  tecken  på

skillnader redan i pekböckerna där flickornas var rosa och innehöll bilder på kläder, frukt,

leksaksankor m.m. medan pojkarnas blå pekböcker innehöll bilder på fordon som bilar, båtar

och tåg vilket visar hur man redan i det tidiga stadiet av ett barns liv riktar in det mot ”rätt

håll”. Flickor riktas då in mot hemmet och känslorelationer, en strävan efter utseendet och

kärleken.  Medan  pojkarna  istället  riktas  mot  äventyr  och  samhället  med  en  strävan  efter

prestation, yrke och bragd (1978:6).
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Enligt  Toijer-Nilsson  har  Rita  Liljeströms  uppsats  Könsroller  i  ungdomsböcker  och

massmedia visat att det finns så kallade pojkkänslor och flickkänslor i böckerna. Man såg att

flickor visade mer känslor och ansågs vara känslospecialister samtidigt som pojkarna var mer

sakliga och snarare visade känslor som aggressivitet. Liljeströms uppsats visade dessutom att

det i barnböckerna för pojkar framförallt var yttre aktiviteter som beskrevs och prestationer

som bedömdes medan det i barnböckerna för flickor istället handlade om att det var viktigt att

vara söt och att ha snygga kläder (Toijer-Nilsson 1978:17). 

Flickböcker från denna tid kunde anses vara chockerande i sin frimodiga syn på flickors

uppfostran men i slutändan överskreds aldrig ”den goda smakens råmärken” och flickan böjde

sig för sitt  öde,  gifte  sig med den präktige pastorsadjunkten och accepterade sin roll  som

kvinna, hustru och moder (Hellsing 1999:91). Man hade en stark bild av hur flickor/kvinnor

skulle vara och var de skulle sluta i livet, vad deras öde var och dessa idéer kunde man även

finna tecken på i flickböckerna.

2.3.2 Barnlitteraturforskning med genusperspektiv på senare år

Forskningen om genus i barnlitteraturen fortsatte vara aktuell även på 2000-talet och vikten av

att belysa genusrelaterade frågor hade ökat (Kåreland 2005:9). 

Trots att skönlitteraturen inte är en spegling av verkligheten ansågs man ändå kunna iaktta

hur kön och genus konstrueras däri. Gjorde man detta kunde man då se hur flickor var tydligt

underrepresenterade i den skönlitteratur som tog upp i klasserna på mellanstadiet, högstadiet

och  gymnasiet.  I  de  böckerna  var  det  istället  både  manliga  huvudpersoner  och  manliga

författare  som  dominerade.  Trots  att  de  manliga  dominerade  som  både  karaktärer  och

författare menade man att barn helst ville läsa böcker med huvudpersoner som är av deras

egna kön och att det dessutom är fler flickor än pojkar som läser på fritiden då läsning av

skönlitteratur anses vara en ”kvinnlig syssla” (2005:12, 16–17). 

Då  Lena  Kåreland  och  Agnetha  Lindh-Munther  bland  annat  berört  frågor  om

huvudpersonernas kön i förskolans litteraturutbud har de också undersökt relationer mellan

vuxna och barn, kvinnor och män, flickor och pojkar samt vilka sysslor de olika könen utför

och om det finns några könsrelaterade skillnader i de aktiviteter personerna ägnar sig åt. Deras

undersökningar  har  då  visat  att  det  förekommer  närmare  50  manliga  huvudpersoner  i

böckerna men bara drygt 20 kvinnliga huvudpersoner. Dock är det vanligt att det förekommer

böcker med två huvudpersoner varav en kvinnlig och en manlig (2005:121–122). Dessutom

förekommer böcker där könet är svårt eller inte går att identifiera, ett exempel på en sådan

figur är Inga Borgs Plupp (2005:124).
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Vad gäller karaktärernas agerande och huruvida det kan anses vara könsstereotypt har man

fått fram blandade resultat som visar att en del böcker förmedlar traditionella könsmönster

medan andra istället avviker från de etablerade genusnormerna och det diskuteras hur det är

mer acceptabelt för en flicka att uppträda könsöverskridande än vad det är för pojkar som

tidigt skolas till att ta avstånd från allt som är feminint (2005:125–127). 

När man vidare undersökt huruvida det finns möjligheter att ”skakas om” i böckerna som

undersökningen innefattar finner man att det till stor del är en konventionell bild av manligt

och  kvinnligt  som förmedlas.  För  pojkarna  handlar  det  om  styrka  och  aktivitet  och  för

flickorna  anpasslighet  och  passivitet.  Det  finns  dock  undantag  (2005:128).  Ett  fall  där

Kåreland och Lindh-Munther dock kunnat se att könsmönstret börjat luckras upp är i Arne

Norlin och Jonas Burmans samlingsvolym Stora boken om Halvan som kom 2001 där det är

en  kvinna  som  har  en  chefsroll.  I  boken  förekommer  även  en  kvinnlig  polisassistent

(2005:131). Redan år 1996 kom också den engelska bilderboken Miranda är skeppsbruten av

James  Mayhew  där  huvudpersonen  Miranda  är  en  kvinnlig  Robinson  som  visar  tydlig

initiativförmåga och ett  traditionellt  manligt  beteende då hon bygger  hus och gör upp eld

(2005:132). 

Kåreland  och  Lindh-Munther  påpekar  att  det  är  vanligare  att  flickor  överskrider

genusnormerna än pojkar. Man ser mer positivt på att en flicka får etiketten pojkflicka medan

begreppet flickpojke inte existerar. Även i detta fall finns det dock undantag även om de är

mindre vanliga (2005:133). Ett fall för sig är Pippi Långstrump som redan 1945 utmanade

etablerade normer genom att framställas som en stark och mycket annorlunda flicka som inte

går att placera i en given genusordning utan tar rollen att agera som ”fin dam” på lika stort

allvar som sjörövarrollen. Samtidigt finns också karaktärerna Tommy och Annika med i Pippi

Långstrump  som  till  skillnad  från  Pippi  följer  könsnormerna.  Annika  är  den  ordentliga,

skötsamma och försiktiga flickan som är rädd för att smutsa ner sig medan brodern Tommy är

den tuffare pojken (2005:136–138). Vad man kommer fram till är att det i betydligt fler fall

där man följer det traditionella genusmönstret än böcker som bryter mot genuskonventionerna

(Kåreland 2005:50). Detta tas återigen upp av Lena Kåreland då hon beskriver hur man i dag

kan se att de traditionella mönstren bryts och hur man kan hitta både kaxiga, starka flickor och

osäkra, tvekande pojkar i böcker för både barn och ungdomar (2015:179). Kåreland beskriver

böckernas påverkan ur ett genusperspektiv med att:

Böckerna ger uttryck för olika föreställningar om kön eller genus, manligt och kvinnligt. Därför
kan de också påverka barns förståelse för vad som uppfattas som feminint och maskulint. I bästa
fall kan både flickor och pojkar via litteraturen få insikt om att det finns många sätt att vara flicka
eller pojke. (Lena Kåreland 2015:179–180)
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Detta  visar  också  vilka  förhoppningar  som  kan  tänkas  finnas  gällande  en  barn-  och

ungdomslitteratur som avviker från traditionella könsmönstren.

2.4 Kvinnliga och manliga personbeskrivningar

Följande  kapitel  är  uppdelat  i  två  delar  då  den  första  delen  syftar  till  att  förklara  vilka

dominerande drag som är vanliga i  personbeskrivningar av flickor  och pojkar.  Den andra

delen förklarar i sin tur vilka egenskaper kvinnor respektive män anses ha.

2.4.1 Dominerande drag i personbeskrivningar av flickor och pojkar

Rita Liljeströms artikel Det dolda mönstret  i  ungdomsböcker (1972) tar  upp dominerande

drag i personbeskrivningar av pojkar och flickor som utgår från en studie Liljeström gjorde

med  S.O  Johansson.  I  studien  har  man  jämfört  vilka  egenskaper  hos  könen  som läsaren

uppmärksammas  på  och  vilka  olika  saker  som  skildras  i  författarens  beskrivning  av

huvudpersonerna i sina böcker beroende på kön. Man kunde tydligt se hur yttre attribut som

utseende  och  kläder  beskrevs  mest  i  flickböcker  medan  uttryck  för  kunnighet/kompetens

används mer i pojkböcker än flickböcker (Liljeström1972:46, 52–53). 

Ser man till de fem kategorierna klädsel, utseende, helhetsintryck och uttryck, karaktär och

kunnighet/kompetens rangordnas användningen av dessa såhär hos flickor och pojkar:

Tabell 1: rangordning av kategorier inom personbeskrivningar i flick- och pojkböcker

 Huvudpersonen i en flickbok Huvudpersonen i en pojkbok
1. Klädsel

2. Utseende

3. Helhetsintryck och uttryck

4. Karaktär

5. Kunnighet/kompetens

1. Kunnighet/kompetens

2. Helhetsintryck och uttryck

3. Utseende

4. Karaktär

5. Klädsel
(Liljeström 1972:53)

Som vi kan se i tabellen ovan är det tydligt att läsare av flickböcker får lära sig att ägna mer

uppmärksamhet åt kläder och utseende än åt kunnighet och kompetens. Dock finns det också

flickor, i viss utsträckning, som läser pojkböcker och genom detta får intryck av den högre

värderingen av kunnighet och kompetens  som förmedlas i dessa böcker.  Pojkar som läser

pojkböcker lär sig vidare att det är viktigare att handla än att känna och uppleva (Liljeström

1972:53–54). 
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Att flickor ska vara duktiga och söta kan kopplas till hur de förknippas med moderskapet

(Furuland & Ørvig 1986:206). Flickor ska bli mammor som kan ta hand som sina barn och

vara  söta  fruar  till  sina  män.  Pojkarnas  saklighet  kopplas  till  deras  viktiga  uppgifter  i

samhället, männen skulle nämligen fylla uppgifter som var representativa, politiska, religiösa

och militära och samtidigt de framställdes som flickornas och kvinnornas förebilder (ibid). 

Alla  dessa  tecken  visar  att  det  finns  en  tydlig  bild  av  hur  flickor/kvinnor  respektive

pojkar/män ska vara. De har en roll som styrs av de uppfattningar, normer och förväntningar

som riktas mot könet och som det anses att de ska leva därefter. För att förtydliga hur de båda

könen/könsrollerna  framställs  kommer  jag i  följande  kapitel  att  beskriva  vad som är  just

kvinnliga och manliga egenskaper. Det kommer då gå att se att det finns ett samband mellan

dessa egenskaper som de båda könen sägs ha och hur de framställs och förväntas vara.

2.4.2 Kvinnliga och manliga egenskaper

När man talar om kvinnor och män talar man som i ovanstående kapitel ofta om könsroller.

Dvs. hur de båda könen förväntas vara enligt de normer, värderingar och föreställningar som

finns i samhället. Ställer man upp beskrivningarna av flickor/kvinnor och pojkar/män emot

varandra kan man se hur de framställs som varandras motsatser (Nikolajeva 2004:129)

Tabell 2: Kvinnliga och manliga egenskaper enligt Maria Nikolajeva

Män/pojkar Kvinnor/flickor
Starka

våldsamma

känslokalla, hårda

aggressiva

tävlande

rovgiriga

skyddande

självständiga

aktiva

analyserande

tänker kvantitativt 

rationella

och så vidare

Vackra

aggressionshämmade

emotionella, milda

lydiga

självuppoffrande

omtänksamma, omsorgsfulla

sårbara

beroende

passiva

syntetiserande

tänker kvalitativt

intuitiva

(Nikolajeva, 2004:129)
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Tabellen visar hur olika egenskaper anses vara kvinnliga resp. manliga och hur de båda könen

genom dessa egenskaper skildras som varandras motsatser. Synerna på vad som räknas som

kvinnliga och manliga egenskaper förändras dock med tiden och beror på våra förutfattade

meningar. Ett exempel på en bokserie som går emot skildringen av kvinnor och män som

presenteras  i  Tabell  2  är  Harry  Potter-böckerna  där  den  kvinnliga  karaktären  Hermione.

Hennes karaktär beskrivs vara en stark, intelligent och oberoende kvinna som istället för att

följa normen om att kvinnor är undergivna visar sig jämlik de manliga karaktärerna. Dock

visar böckerna ändå sig följa normen till viss del då Hermione, trots skildringen av att vara en

stark  och  självständig  person,  bara  tillåts  vara  duktig  inom  områden  som  anses  vara

traditionella kvinnliga sådana och dessutom ”skjuts åt sidan” när det handlar om att visa mod

och handlingsförmåga (Nikolajeva, 2004:132). 

Att flickor och pojkar delas in efter kön på det här sättet och tillskrivs olika egenskaper är

grundläggande  i  vårt  samhälle.  Även  Kåreland  påpekar  hur  egenskaper  som  styrka,

rationalitet och aggressivitet anses vara manliga egenskaper medan kvinnor istället förknippas

med mjukhet, svaghet och känslosamhet (2015:177). 

2.5  Kvinnligt och manligt språk 

På samma sätt som kvinnor och män har olika egenskaper kan det sägas att kvinnor och mäns

språkliga egenskaper skiljer sig åt. Kvinnor anses tala mer än män och kan på ett nedlåtande

vis uppfattas som mångordiga och pladdrande utan att innehållet i vad som sägs är väsentligt

(Edlund,  Erson  &  Milles  2007:58).  Män  anses  till  skillnad  från  kvinnorna  vara  mer

humoristiska.  Deras  samtalsstilar  kan  jämföras  som  motsatspar  då  kvinnans  samtalsstil

representerar närhet och samhörighet medan mannens står för distans och kontroll. Kvinnans

tal  bygger  på  medkännande,  relationsbyggande  och  lyssnande  medan  mannens  är

problemlösande, rapporterande och föreläsande (2007:59,63). Detta innebär att kvinnans tal

till stor del byggs upp av känslor medan mannens tal istället bygger på att vara saklig och

korrekt.

Även när det gäller huruvida flickor/kvinnor och pojkar/män berättar finns det skillnader.

Det handlar både om vad deras berättelser innehåller för skeenden men också vilka personer

som framställs. Framställningen av agerande huvudpersoner i flickors och pojkars berättelser

bland ungdomar  skiljer  sig  knappt  vad gäller  berättelser  där  det  förekommer  en jämnårig

huvudperson av samma kön (kvinnor 46 %, män 45 %). Flickors och pojkars berättelser där

huvudpersonen  är  en  jämnårig  av  motsatt  kön  skiljer  sig  desto  mer  då  denna  typ  av

huvudperson förekommer i 29 % av fallen för kvinnor men endast i 11 % av fallen för män
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(Eriksson 1997:229). Man kan också se en skillnad i ungdomars berättelser med vuxna som

huvudpersoner. När pojkar berättar om vuxna har kvinnor huvudrollen i 11 % och män i 30 %

av fallen. När flickor berättar om vuxna har kvinnor huvudrollen i 13 % och män i 11 % av

fallen (ibid). Män som talar om andra personer talar framförallt om andra män och berättar

sällan historier som involverar kvinnor medan kvinnorna talar om såväl sitt eget kön som det

motsatta (Tannen 1993:69–70). 

En undersökning i användningen av hon och han i material ur artiklar i morgontidningar

från Stockholm, Göteborg och Malmö har visat att hon är nästan fem gånger mer använt bland

kvinnor än hos män medan han är mer jämt fördelat. Genom detta har man kunnat konstatera

att om kvinnorna inte talat om kvinnor hade de knappt blivit talade om alls (Allén 1977:11). 
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3 Material och metod

I  detta  kapitel  kommer  jag  att  beskriva  det  material  som  kommer  analyseras  i  min

undersökning, hur jag gått tillväga för att få fram just detta material samt vad de handlar om.

Jag  kommer  även  att  förklara  undersökningens  metod,  vad  jag  utgått  från  i  mina

undersökningar, vad det är jag faktiskt har undersökt och hur.

3.1 Material

Material-kapitlet är uppdelat i två delar då jag först vill redogöra hur urvalet av materialet gått

till och sedan, i den andra delen, beskriva alla de böcker som urvalet av material har lett fram

till.

3.1.1 Urval av material

Materialet  till  undersökningen  har  samlats  in  från  de  mest  sålda  kapitelböckerna  inom

kategorin  allmän  skönlitteratur  hos  Adlibris. Då  syftet  har  varit  att  undersöka  barn-  och

ungdomslitteratur har jag valt att rikta in mig på ålderskategorierna 9–12 år, 12–15 år och

kategorin Unga vuxna. Denna avgränsning har gjorts dels för att alla dessa ålderskategorier

hör till grupper där barnen och ungdomarna läser självständigt, dels för att vi då kommer ifrån

stadiet med böcker med bilder. 

Det jag gjorde var att  gå in på Adlibris  hemsida och söka mig fram till  de mest sålda

böckerna  inom  rätt  kategorier.  Resultatet  jag  fick  fram  innehöll  även  böcker  skrivna  av

utländska författare som sedan blivit översatta till svenska. Dessa har jag hoppat över i mitt

urval av material då jag vill att alla ska vara skrivna på svenska från första början. Detta för

att  jag  anser  att  en  bok  som  är  översatt  till  svenska  från  ett  annat  språk  är  uppbyggd,

språkmässigt, på ett annat sätt än en bok som är skriven på svenska från första början. En

annan avgränsning jag gjort är att välja böcker utkomna år 2016 då jag ville ha böcker som är

aktuella idag samt böcker som utspelar sig i nutid. Detta har gjort att jag inom ålderskategorin

12–15 år fått hoppa över en bok som utspelar sig på vikingatiden. Anledningen till  att jag

gjort den sistnämnda avgränsningen, att jag vill att böckerna ska utspela sig i nutid, beror på

att en bok som utspelar sig på vikingatiden kan spegla en annan kultur och syn på kvinnor

respektive män än den som finns i dagens samhälle.

Jag har dessutom gjort en avgränsning för ålderskategorin 9–12 år då det fanns ett flertal

böcker som var skrivna av flera författare, dessa hoppade jag över vilket resulterade i att jag

fick hoppa över tre böcker skrivna på svenska p.g.a. att de var skrivna av 2–3 författare. Detta
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valet  gjorde jag för att  jag anser att  det  finns en möjlighet  att  språket  påverkas  om flera

författare skrivit boken tillsammans, dels utifrån att det är flera personer som diskuterat och

bestämt över bokens innehåll, dels för att det blir ett ojämnt antal kvinnor och män som står

som författare för böckerna som analyseras. Eftersom det är viktigt för undersökningen när

jag  studerar  hur  framställningen  av  flickor/kvinnor  och  pojkar/män  skiljer  sig  mellan

författare  som är  kvinnor  och  män  blir  det  automatiskt  problem om antalet  manliga  och

kvinnliga författare skiljer sig åt. För att få fram ett användbart resultat har jag därför hoppat

över böcker av sådant slag. 

De böcker jag fick fram blev: 

1. ”Det vita huset” av Petter Lidbeck

2. ”Silvervinges hemlighet” av Katarina Genar

3. ”Min bror monstret” av Mårten Sandén

4. ”Tio över ett” av Ann-Helén Laestadius

5. ”Oktober är den kallaste månaden” av Christoffer Carlsson

6. ”Allt som blir kvar” av Sandra Beijer

3.1.2 Böckerna

Jag kommer presentera de utvalda böckernas handling för att ge en klarare uppfattning om

deras innehåll.

1. ”Det vita huset” av Petter Lidbäck, utgiven av Lilla Piratförlaget AB. Boken handlar

om Yussef  som tillsammans  med Hellman gör  inbrott  i  det  vita  huset.  Egentligen

skulle han bara gå hem till Anna för att hämta pengar till glass men blir lurad. Han får

dåligt samvete och berättar till slut allting för ägarna av huset. Vad han inte vet är att

han  på  grund  av  detta  kommer  bli  inblandad  i  en  härva  av  försäkringsbedrägeri,

kidnappningar och mordförsök. 

 

2. ”Silvervinges  hemlighet”  av  Katarina  Genar,  utgiven  av  Bonnier  Carlsen.  Boken

handlar  om Erik  som tillsammans  med  kompisen  Alva  får  en  spännande  start  på

höstlovet när de besöker ett gammalt slott som vilar på hemligheter de aldrig kunnat

ana. Medan hans mamma jobbar besöker Erik slottet igen och under veckan som går

får han vara med om ett äventyr som leder till att gåtor 
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3. ”Min bror monstret”  av Mårten Sandén, utgiven av Raben & Sjögren. Utan varken

mamma eller pappa bor Benjamin tillsammans med sin bror Monstret i ett höghus i

områden som aldrig tycks vara lugna. Utan föräldrarna i närheten behövs pengar tjänas

in och trots att Monstret är döv och med samma förstånd som ett barn tror alla i staden

att  han är  stor  och farlig.  Han kommer  därför  till  användning som livvakt  åt  den

skumma typen Snake, och plötsligt har Benjamin råd att bjuda den söta kassörskan

Lydia på middag. Men uppdragen blir allt farligare och Benjamin måste välja mellan

pengarna och att utsätta sin bror för fara gång på gång.

4. ”Tio över ett” av Ann-Helén Laestadius, utgiven av Raben & Sjögren. I Kiruna sker

stora  förändringar,  staden  ska  flyttas  och  hus  ska  rivas,  även  de  gamla  vackra

Bläckhornen. Det är ett sådant Maja bor i, ett av de som ska rivas. Samtidigt är hon

livrädd om nätterna, livrädd för att staden ska rasa när de spränger i gruvorna. Hon

ställer sitt alarm på tio över ett varje natt och är redo att rädda sig själv och sin familj

om världen börjar rasa ner. Samtidigt tycks resten av världen inte förstå någonting.

5. ”Oktober är den kallaste månaden” av Christoffer Carlsson, utgiven av Gilla Böcker.

Boken handlar om Vega vars bror är efterlyst av polisen. Hon vet varför men tvingas

in  i  en  härva  av  lögner  för  att  skydda  sin  bror.  Samtidigt  vill  hon veta  vad som

egentligen hände den där natten då brottet begicks. Vem är egentligen skyldig? Och

varför hände det?

6. ”Allt som blir kvar” av Sandra Beijer, utgiven av Natur och Kultur. Boken handlar om

Matilda som just  blivit  dumpad av Oliver.  I  boken får vi  följa hennes väg genom

uppbrottet  när hon blir  omhändertagen och meddragen ut på fester  och äventyr  av

vännen Miron. Men det är någonting han inte berättar, någonting andra tycks veta men

inte hon själv. Samtidigt som hon försöker resa sig igen tycks nya delar av världen

falla samman. Där finns också mamman som tror att allting kan bli bra om Matilda får

låna taxen Malte, Agnes som är skeptisk till att Matilda flyttat in hos Miron och Simon

som är flörtig och intresserad trots att Matildas hjärta är krossat

3.2  Metod

Den metod jag kommer använda mig av kommer vara en kombination av en kvantitativ och

kvalitativ metod. Den kvantitativa delen av min analys kommer bestå av en innehållsanalytisk
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metod. Denna metod är en frekvensanalys som innebär att jag kommer räkna antalet gånger

olika faktorer  förekommer i  mitt  material  (Klingberg,  1979:76). Denna del av min analys

kommer  beröra  frågorna  om  hur  många  pojkar/män  respektive  flickor/kvinnor  som

förekommer i  böckerna samt hur många gånger de båda könen får komma till  tals.  Detta

kommer  jag  alltså  ta  reda  på  genom  att  räkna  alla  personer,  både  huvudpersoner  och

bipersoner som förekommer i böckerna samt räkna alla gånger de får uttrycka sig genom att

tala. 

För att få ett korrekt antal förekommande personer av båda könen kommer jag att räkna

alla personer som nämns oavsett om det är en person som är en del av handlingen, som finns

med i bakgrunden eller som en karaktär bara tänker på. Jag har till och med valt att räkna med

personer som nämns som förekommer i en film eller serie som personer i boken ser på, som i

det här exemplet ur Allt som blir kvar av Sandra Beijer:

Jag går på bio med mamma samma kväll, en filmfestivalspalmklädd historia om en flicka som blir
våldtagen av sin morbror i någon amerikansk välklippt förort (Beijer 2016:68)

Sexan visar repriser av  Två och en halv män och Ashton Kutcher biter sig i läppen tre gånger
under de första tio minuterna (Beijer 2016:156)

I  dessa  exempel  från  samma  bok  kan  vi  se  hur  könen  nämns  där  det  inte  handlar  om

karaktärer i boken, utan istället personer som i sin tur är karaktärer i en film/serie som i detta

fall huvudpersonen i Beijers bok ser på. Beijer har valt att skriva om just denna film och serie

och då beskriva, som exemplen visar, två manliga och en kvinnlig karaktär.

Jag har dock valt att bortse från gånger grupper eller personer nämns och det inte gått att

lista ut hur många eller  av vilket kön personerna är. Ett exempel på detta är när ett gäng

pojkar nämns i Min bror monstret av Mårten Sandén: 

Killarna runt honom skrattade lite. Jag visste inte vad de hette, för ingen stannar så länge i Max
gäng att man hinner lära sig deras namn. De ställde sig runt omkring mig, och fast de flesta av dem
bara går i åttan eller nian så var alla mycket större än jag. (Sandén 2016:12)

 

Som citatet visar går det inte att räkna ut hur många personer Max gäng består av. Det går att

räkna med dem som senare har repliker, men det går inte att få fram ett antal för hur många

personer det handlar om, därför har  killarna i  Max gäng inte räknats med, enbart  de som

tydligt deltar och har repliker i boken. Det finns dock svårigheter med detta också då det på en

sida förekommer att två ur Max gäng talar och benämns som ”en av dem” och ”en annan”

(2016:13) och att ytterligare repliker från personerna i Max gäng förekommer ett par sidor
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framåt  och de som då talar  benämns som ”en röst  ur klungan”,  ”någon” och ”en annan”

(2016:15). Eftersom det inte går att veta om de två första som talat på första sidan är samma

som återigen talar på den andra har jag, för att vara på den säkra sidan, enbart valt att räkna

med tre karaktärer från Max gäng och inte fem. 

För nästa beräkning, av hur många gånger pojkar/män resp. flickor/kvinnor får komma till

tals har jag räknat alla repliker som tydligt utmärks av citationstecken eller talstreck. 

”Jag är inte mycket för begravningar”, sa han. ”De påminner mig bara om att jag också en dag
kommer att dö. Kanske inte i en stroke som din pappa, men ändå.” Han såg på mig. ”Saknar du
honom?” (Christoffer Carlsson 2016:96)

Som exemplet från Christoffer Carlssons bok Oktober är den kallaste månaden visar är det

alltså denna typ av yttranden som jag räknat med, de som förekommer med citationstecken. I

vissa fall talas det om eller beskrivs vad karaktärer säger utan att citationstecken används,

men dessa kan vara väl dolda och därför har jag valt att begränsa mig och bortse från den

typen av yttranden. Vad exemplet här också visar är hur ett uttalande om ett ämne delats upp i

tre yttranden. Man kan alltså se hur de första två yttrandena hänger ihop även om de i texten

delats upp med orden ”sa han”, och läser man meningarna högt så som de skulle framföras i

tal (utan ”sa han”) hör man hur dessa passar ihop och bör räknas som ett yttrande. Då skulle

citatet istället sett ut såhär: ”Jag är inte mycket för begravningar, de påminner mig bara om att

jag också en dag kommer att dö. Kanske inte i en stroke som din pappa, men ändå”. Samma

sak gäller den tredje delen i yttrandet som separeras från de tidigare med orden ”han såg på

mig”. Här menar jag att yttrandet ändå hör ihop med de tidigare då det inte separeras med

någonting som påverkar talet,  att  han såg på den han talar med i boken är ingenting som

kräver en paus i talet. Dock kan vi i samma bok hitta exempel där en handling måste räknas

som en paus i talet:

”Bra.” Hon drack av teet. ”Du borde äta mer. De där brösten och den fina rumpan du har börjat få
kommer att sjunka tillbaka igenom du inte äter.” (Christoffer Carlsson 2016:16)

I detta exempel kan vi läsa hur en handling utförs som tvingar personen som talar att göra en

paus i talet. Hon kan inte tala samtidigt som hon dricker te. Därför räknas dessa två yttranden

inte ihop som i det tidigare exemplet utan istället  hålls de separerade och räknas som två

stycken. 

Vad gäller  böckerna  där  repliker  förekommer  med  talstreck  istället  för  citationstecken

krävs ytterligare noggrannhet då det inte tydligt markeras att flera yttranden som hör ihop
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förekommer på samma gång. Talstrecket markeras endast ut en gång, medan citationstecknen

kan förekomma flera gånger, som i exemplet ovan. 

För att  visa hur jag kommer räkna yttrandena i böckerna mer talstreck kommer jag att

använda mig av tre exempel med citat från Petter Lidbecks Det vita huset och Sandra Beijers

Allt som blir kvar:

Hon hoppade ner från bänken, ställde sig framför mig och stoppade handen i fickan. Hon tog upp
sin nyckel och höll fram den. 
– Den kan vara lite trixig, sa hon, men det brukar gå efter ett tag. (Petter Lidbeck 2016:7)

– Vill du? Säger Miron. Han ser sökande på mig och tar ett steg närmare. Vi kan om du vill. Vi
kan hoppa in och åka nu. Trettio dagar är över imorgon, det här är vårt crescendo. Det här är min
present till sig. (Sandra Beijer 2016:191) 

– Syns det? svarar hon, skrattar lite inövat och skakar i lockarna en sjunde gång. Ja, litegrann
kanske. (Sandra Beijer 2016:177) 

Som vi kan se i det första exemplet separeras två delar av samma yttrande med orden ”sa hon”

men hör ihop i sin handling. Sådana yttranden räknas som ett sammanhängande. Yttranden

som i det andra exemplet, där Miron talar i Allt som blir kvar kan vi läsa hur yttrandet i skrift

pausas av att han utför en handling där han ”ser sökande på mig och tar ett steg närmare”.

Detta är dock, som i det tidigare nämnda exemplet från Christoffer Carlssons Oktober är den

kallaste månaden, inte en paus som påverkar talet utan som kan ske medan yttrandet sker.

Yttrandet  hör  även  ihop  utifrån  sitt  innehåll.  Därför  räknar  jag  även  detta  som  ett

sammanhängande yttrande. 

Till sist har vi också det tredje exemplet från  Allt som blir kvar  där man kan se hur två

yttranden finns att räkna med då det förekommer en paus som påverkar talet när hon som talar

”skrattar lite inövat” mellan de två yttrandena. 

Genom att använda mig av denna typ av analys kommer jag också att kunna jämföra och få

reda på om och hur kvinnliga respektive manliga författare skiljer sig åt i representationen av

pojkar/män och flickor/kvinnor i sina böcker. 

Den kvalitativa delen av undersökningen behövs för att kunna jämföra hur kvinnor respektive

män framställs i böckerna och hur de personbeskrivningar som förekommer går att koppla till

Maria Nikolajevas schema över kvinnliga och manliga egenskaper. Eftersom undersökningen sker

inom en begränsad tidsram kommer analysen att beröra hur de främsta karaktärerna framställs,

dvs  inte  alla  personer  som förekommer  i  boken.  Med  de  främsta  karaktärerna  syftar  jag  till

huvudpersonen samt en karaktär av motsatt kön som är aktiv, tar plats i böckerna och är en tydlig
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del av handlingen. Jag har på detta vis valt ut lika många kvinnor som män i respektive bok för att

också kunna göra en jämförelse mellan kvinnor och män samt kvinnliga och manliga författare.

3.2.1 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet

Vad gäller uppsatsens validitet har jag bedömt min uppsats utifrån huruvida den mäter det

som den avser att mäta. Jag har då bedömt validiteten i uppsatsen som god eftersom metoden

som består  av  kvantitativa  uträkningar  mäter  just  vad  de  avser  att  mäta.  Den kvalitativa

delstudien går dock inte att mäta i validitet på samma sätt så denna inte syftar till att mäta

någonting utan att tolka och bedöma böckernas karaktärer och författare.

Reliabiliteten i uppsatsen bedömer jag som tillräckligt god utifrån sitt ändamål. Genom att

tillvägagångssättet (metoden) för undersökningen förklarats noggrant på ett sätt som innebär

att den skulle kunna upprepas igen på ett material a liknande slag menar jag att den också

visar en hög grad av tillförlitlighet. Då den kvantitativa studien också kompletteras med en

kvalitativ delstudie påverkas reliabiliteten något negativt då detta innebär att undersökningen

inte är rakt igenom objektiv utan att jag använder mig själv som instrument för att tolka och

bedöma  materialet  och  resultaten.  Den  kvalitativa  delstudien  är  dock  nödvändig  för

uppsatsens syfte och för att kunna reflektera kring befintliga skillnader mellan kvinnliga och

manliga författare på ett sätt som blir djupare än om skillnaderna enbart tas upp utifrån de

kvantitativa frekvensanalyserna. 

Uppsatsens generaliserbarhet anser jag vara relativt låg då den inte kan ge några resultat för

vad  som  gäller  all  barn-  och  ungdomslitteratur  och  böckernas  författare  rent  generellt.

Undersökningen är gjort i ett så pass litet material att den omöjligt kan säga vad som gäller

den stora massan. Vad undersökningen kan göra är att visa vilka tendenser som finns och som

kan anses vara aktuella idag utifrån det material som blivit analyserat samt öppna upp för

vidare forskning inom ämnet.
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4. Resultat

I detta kapitel kommer jag redovisa de resultat jag fått fram utifrån mina undersökningar och

analyser.  Med  hjälp  av  tabeller  kommer  jag  först  att  visa  vilka  siffror  den  kvantitativa

undersökningen  lett  till  vad  gäller  frågor  om  representationen  kvinnliga  och  manliga

karaktärer i form av antal karaktärer och repliker, samt hur dessa skiljer sig mellan kvinnliga

och manliga författare. Den kvalitativa delen av analysen kommer sedan att presenteras med

redogörande personbeskrivningar av karaktärer från samtliga böcker och även en redovisande

tabell över de egenskaper som använts för att beskriva karaktärerna.

4.1 Representation av kvinnor respektive män

Den kvantitativa delen av min undersökning har gått ut på att få fram hur flickor/kvinnor och

pojkar/män representeras i de analyserade böckerna. Resultatet har delats upp i två delar, en

del för hur många karaktärer av vardera kön som finns med i böckerna samt en andra del för

hur många gånger de båda könen får komma till tals via konkreta repliker.

4.1.1 Kvinnliga och manliga karaktärer

Genom att  studera antalet  karaktärer  som finns med i  böckerna,  såväl huvudpersoner och

bipersoner som namn eller personer som bara dyker upp i bakgrunden, har jag kunnat räkna ut

hur många flickor/kvinnor respektive pojkar/män som får ta plats i de analyserade böckerna. 

Tabell 3: Antal kvinnliga och manliga karaktärer

Kvinnor Män
Det vita huset 16 13
Silvervinges hemlighet 8 11
Min bror monstret 11 25
Tio över ett 33 41
Oktober är den kallaste månaden 4 18
Allt som blir kvar 15 20
Totalt: 87 128

Som Tabell 3 visar finns det en markant skillnad mellan förekomsten av flickor/kvinnor och

pojkar/män i böckerna, detta gäller alla böcker. Totalt förekommer det 87 flickor/kvinnor och

128 pojkar/män. Detta innebär att karaktärerna procentuellt består av 40,5 % flickor/kvinnor

och 59,5 % pojkar/män. 
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4.1.2 Kvinnliga och manliga repliker

Följande tabell visar resultatet för antalet kvinnliga och manliga repliker i samtliga böcker.

Tabell 4: Antal kvinnliga och manliga repliker

Kvinnor Män
Det vita huset 139 424
Silvervinges hemlighet 163 112
Min bror monstret 53 298
Tio över ett 940 316
Oktober är den kallaste månaden 371 366
Allt som blir kvar 290 345
Totalt: 1956 1861

Som Tabell 4 visar representeras flickor/kvinnor mer än pojkar/män utifrån antalet konkreta

repliker de har i böckerna. Flickor/kvinnor kommer till  tals 95 gånger mer än pojkar/män,

vilket procentuellt innebär att flickor/kvinnor står för 51,2 % av replikerna och pojkar/män för

48,8 %. 

4.1.3 Kvinnliga och manliga författares representation av karaktärer och repliker

I följande tabeller har jag ställt upp siffrorna över hur respektive kön representeras genom

antal karaktärer och repliker hos kvinnliga respektive manliga författare.

Tabell 5: Antal kvinnliga och manliga karaktärer hos kvinnliga respektive manliga författare

Kvinnliga författare Manliga författare
Kvinnliga karaktärer 56 31
Manliga karaktärer 72 56

Som Tabell  5 visar innehåller  både böcker av kvinnliga författare  och böcker av manliga

författare  fler manliga än kvinnliga karaktärer.  Böckerna av kvinnliga författare innehåller

43,8 % kvinnliga karaktärer och 56,2 % manliga karaktärer. Böckerna av manliga författare

innehåller 35,6 % kvinnliga karaktärer och 64,4 % manliga karaktärer. 
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Tabell 6: Antal kvinnliga och manliga repliker hos kvinnliga respektive manliga författare:

Kvinnliga författare Manliga författare
Kvinnliga repliker 1393 563
Manliga repliker 773 1088

I Tabell  6 kan vi se en tydlig skillnad mellan kvinnliga och manliga författare  vad gäller

representationen av kvinnor och män utifrån antal  repliker som förekommer  i  böckerna.  I

böckerna skrivna av kvinnliga författare kommer kvinnor till tals 1393 gånger och männen

773 gånger. Det innebär att replikerna består av 64,3 % kvinnliga repliker och 35,7 % manliga

repliker. I böckerna av manliga författare är det männen som talar flest gånger, de står för

1088 repliker medan kvinnorna har 563 repliker. Procentuellt innebär detta att böckerna av

manliga författare innehåller 65,9 % av replikerna kommer från män medan 34,1 % kommer

från kvinnor. 

4.2 Kvinnliga och manliga personbeskrivningar

I den kvalitativa delen av analysen har jag undersökt hur de främsta kvinnliga och manliga

karaktärerna  i  böckerna  framställs.  Detta  har  resulterat  i  att  6  kvinnliga  och  6  manliga

karaktärer beskrivits varav tre av respektive kön är de främsta huvudkaraktärerna i böckerna.

Undersökningen  har  utgått  från  Maria  Nikolajevas  schema  över  kvinnliga  och  manliga

egenskaper.

4.2.1 Personbeskrivningar av kvinnliga karaktärer

 Anna (Det vita huset av Petter Lidbeck): 

Karaktären Anna framställs som en rovgirig och känslokall person. Boken inleds med att hon

vill ha glass men har plånboken hemma och övertalar en motvillig Yussef att gå och hämta

dem i huset som hon påstår är hennes hem, hon ger sig inte förrän hon får som hon vill

(Lidbeck 2016:5–8). 

- Men gå och hämta min plånbok då.
- Jag vill inte.
- Skit i det då fegis. (Lidbeck 2016:13)

Att hon är en känslokall person grundas i att hon till exempel, som citatet visar, inte bryr sig

om när Yussef inte vill gå tillbaka till det vita huset utan menar att han är en fegis om han inte

gör det.
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 Alva (Silvervinges hemlighet av Katarina Genar):

Eriks kompis Alva är en tydligt aktiv person som ofta tar initiativ, speciellt i relation till Erik. 

Något blänker till i Alvas ögon.
- Kan vi inte åka dit? Det borde väl gå någon buss, vi kollar!
Erik tittar på sin mobil där han har en app med busstider. Det går inte särskilt många bussar till
Spegelsjö slott. Men det går en. Buss 560 med avgångstid 13.30 från Drottningtorget. 
- Den tar vi, säger Alva. (Genar 2016:29)

Hon är den som snabbt nappar på mamma Lindas erbjudande om att följa med ut till slottet

(Genar 2016:14), den att, som citatet visar, först komma med initiativet om att hon och Erik

ska åka ut ensamma. Hon visar sig dock sårbar när hon blir sjuk efter deras egna utflykt till

slottet och måste bli hemma och sängliggande (2016:41). Känslomässigt uppfattas Alva som

en emotionell person som kan häpnas över det vackra (2016:34) och sucka över hur fint det är

med kärleksbreven de hittar i lusthuset (2016:35). Alva beskrivs även som en intuitiv person

snarare än en rationell som kan spåna iväg i tankarna och komma på fantasifulla scenarion om

vad de läst om i kärleksbreven (2016:55–56). 

 Lydia (Min bror monstret av Mårten Sandén):

Lydia är kassörska på stormarknaden dit Benjamin går för att handla. Hon beskrivs som en

emotionell  och  mild  person,  som alltid  menar  vad hon säger.  Lydias  karaktär  kan  också

beskrivas som passiv och lydig då hon sällan tar egna initiativ och gör det hon blir tillsagd.

Detta visas till exempel, som i följande citat, när Snake erbjuder henne skjuts hem men det är

Benjamin som svarar i hennes ställe, att det inte behövs. Medan hon bara är tyst.

”Var bor du Lydia?” sa han med helt normal röst. ”Jag kan ge dig skjuts hem.”
Lydia  sjönk ner vid bordet  och tittade tomt framför sig.  Hennes ögon var  långt borta och jag
förstod att hon inte skulle svara. (Sandén 2016:119)

 Hon beskrivs  också  som söt  av  Benjamins  bror  (Sandén 2016:84)  och omtänksam som

erbjuder sig att knappa in personalrabatten till Benjamin på stormarknaden när han handlar

(2016:89). 

 Maja (Tio över ett av Ann-Helén Laestadius):

Huvudpersonen Maja är en emotionell  och dramatisk person,  hon kallas  till  och med för

dramaqueen av sin vän Julia (Laestadius 2016:7) och talar mycket om sin rädsla för att gruvan

ska rasa och hur hon tror att alla kommer dö. 
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”Jag vaknar inte av ljudet. Jag ställer klockar för att vara vaken när det sprängs.”
Mamma drar efter andan och vänder sig hastigt  mot mig. Jag vågar inte titta på henne. Harry
ignorerar hennes reaktion.
”Varför?”
Jag håller lungorna sprängfyllda, blåser ut och säger allt i ett enda svep.
”Jag vill rädda min familj. Jag är redo att väcka alla om det rasat någonstans” (Carlsson 2016:140)

Utifrån citatet kan Maja beskrivas som intuitiv då hon ställer sin klocka på tio över ett varje

natt för att hon har en känsla av att gruvan kommer rasa, samt skyddande och omtänksam som

gör detta inte bara för att överleva själv utan för att rädda sin familj. Det är tydligt att hon är

emotionell när det gäller gruvan och kan till och med framstå som aggressiv med sina hårda

ord vid en skoldebatt som handlar om flytten av Kiruna (2016:81). Hon är en tydligt aktiv

person som hela tiden gör någonting för att hantera situationen, hon gör någonting för att hon

vill  rädda sin familj  och hon gör en film om hela händelsen.  Samtidigt  så kan hon ändå

beskrivas som sårbar då hennes känslor för gruvan framkallat  panikattacker som hon mår

dåligt av och har svårt att hantera, de får henne att stanna hemma från skolan i rädsla för att få

nya bland annat (2016:143). Maja skulle till och med kunna beskrivas som självuppoffrande

då hon läser flera böcker om såväl hockeyspelare som fotbollsspelare för att kunna imponera

på Albin, trots att hon inte har något intresse för dem själv. 

 Vega (Oktober är den kallaste månaden av Christoffer Carlsson):

Huvudpersonen Vega beskrivs som en aktiv person som ständigt tar egna initiativ. Även om

Vega framställs som en ganska hård och rak person i de flesta konversationerna genom boken

visar hon också tecken på att vara en emotionell person som visar ilska och oro mot sin bror

som varit försvunnen och inte hört av sig (Carlsson 2016:39). Vega är också omtänksam som

oroar sig över hur hennes bror mår samt skyddande då hon ljuger om att hon inte vet varför

han är efterlyst av polisen, det kan vi se i följande citat:

”Malte kom till oss igår.”
”Gjorde han? Varför det?”
”Han ville veta vad som har hänt. Varför polisen kom till honom, varför han behövde ljuga för
dem.”
”Vad svarade du?”
”Jag sa ingenting, men du borde göra det.” (Carlsson 2016:112).

 Matilda (Allt som blir kvar av Sandra Beijer):

Huvudpersonen Matilda har precis blivit dumpad av Oliver och handlingen kretsar kring hennes

sätt att ta sig igenom uppbrottet och gå vidare. Genom uppbrottet beskrivs hon snabbt som sårbar

och emotionell. Vännen Miron kommer till hennes räddning och lovar att finnas vid hennes sida,
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lovar att ta hand om henne, vilket visar att hon är beroende av någon annan och inte klarar av att

stå självständigt genom boken (Beijer 2016:10). Miron finns sedan där vid hennes sida genom

större delen av boken, han säger saker de ska göra och hon hänger på, hon kommer inte med egna

förslag utan gör det han eller andra personer säger vilket också gör att hon uppfattas som passiv i

jämförelse med de andra karaktärerna i boken. 

Efteråt skjuter han mig ifrån sig, går fram till min port och trycker in koden.
- Nu är det du som flyttar hem till mig. 

Jag  packar  en  liten  väska  med  det  mest  nödvändiga:  hårspray,  en  veckas  uppsättning  av
underkläder,  två klänningar,  ett par jeans,  två t-shirts och en varm tröja. Vi tar 42:an hem till
honom, lämnar min stadsdel  och den inramade telefonkonsten över sovrumsväggen.  Jag slutar
gråta när bussen svänger in vid Karlaplan. Vi går Narvavägen fram till han en-och-en-halva, till
lägenheten som egentligen tillhör någon morbror som aldrig är i  stan,  jag somnar omedelbart.
(Beijer 2016:37–38)

Att hon gör som de andra säger åt henne kan också tolkas som att hon är lydig, hon gör som hon

blir tillsagd utan att protestera, som i citatet när Miron säger till henne att hon ska flytta in hos

honom.

4.2.2 Personbeskrivningar av manliga karaktärer

 Yussef (Det vita huset av Petter Lidbeck):

Huvudpersonen Yussef framställs redan från start som en passiv och lydig person, han gör

som han blir  tillsagd och går  till  det  vita  huset  för  att  hämta  Annas pengar  trots  att  han

egentligen inte vill (Lidbeck 2016:7–8). Han kan även tolkas som en intuitiv person då han

exempelvis medger att han lämnat huset för att det inte känts rätt att vara där, att någonting

kändes konstigt (2016:12). 

Mina ögon började tåras. . Jag satt med en glass som var betald med stulna pengar i ena handen
och stöldgods i den andra. Jag som aldrig ens hade snattat godis.
- Gråter du? sa Hellman och då gick det inte att hålla tillbaka längre.
Tårarna rann över kinderna och näsan blev full av snor. Första skrattade Hellman och tjejerna. När
jag inte slutade gråta började de buffa på mig och trösta. (Lidbeck 2016:22)

Som citatet  visar  framställs  även  Yussef  vara  en  emotionell  person  som blir  ledsen  och

gråtfärdig över deras besök i det vita huset och vad de fick med sig därifrån. 

 Erik (Silvervinges hemlighet av Katarina Genar):

Huvudpersonen Erik tolkar jag som aktiv i min analys då han är en person som i det stora hela

tar egna beslut, som bestämmer sig för att åka ut till slottet helt ensam när Alva ligger hemma

sjuk (2016:42) och som tar kontakt och går på möte med Hjalmar för att ställa frågor om

slottet  och  slottets  historia  (2016:59).  Att  han  gör  dessa  saker  själv  visar  också  på
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självständighet. Känslomässigt kan Erik tolkas som en emotionell person som visar känslor

som båda ilska och sorg över sin döda pappa (2016:71). 

- Lufsen kanske är kissnödig, säger mamma. Ni kan väl gå ut en sväng med honom?
Alva suckar men Erik nickar. Han vill gärna titta lite närmare på den där dimmiga skogsdungen.
- Stanna du, jag kan ta honom, säger han till Alva. (Genar 2016:21)

Erik är en intuitiv person då han, som citatet visar, vid första besöket vid slottet snabbt tar

initiativet till att vara den som går ut med hunden då han tidigare fått en underlig känsla av att

skogsdungen utanför är lockande (2016:16–17). Även om han ibland tycks tänka rationella

tankar och i förhållande till Alva inte framstår som fullt lika intuitiv är det ändock så han

framstår i slutändan. 

 Benjamin (Min bror monstret av Mårten Sandén):

Huvudkaraktären  Benjamin  beskrivs  omtänksam  och  skyddande  som  tar  hand  om  sin

storebror när båda föräldrarna är borta ur bilden. Han är självuppoffrande som tar på sig detta

trots  att  han egentligen  också är  ett  barn.  Benjamin är  dessutom lydig  som gör  som den

skumma typen Snake säger åt honom, även om det kan vara farligt. Han gör det trots allt för

pengarna, vilket får honom att framstå som rovgirig som utsätter sin bror för risker gång på

gång. Trots att Benjamin är beroende av de som kan hjälpa honom tjäna pengar framstår han

ändå som självständig som tar hand om hushållet, sin bror och sig själv.  Följande citat visar

ett exempel på hur Benjamin är omtänksam och omhändertagande.

När min bror hade varit i badrummet och bytt om till pyjamas ställde han sig framför min stol i
köket med tandborsten i handen och väntade på mig. Att borsta tänderna är nästan det enda han
inte klarar själv, och ända sedan mamma dog är det jag som har gjort det. I början var jag så liten
att jag bara nådde upp om jag stod på köksbordet, och därför vill han fortfarande att vi ska borsta
tänderna i köket. (Sandén 2016:38)

 Albin (Tio över ett av Ann-Helén Laestadius):

Albin, pojken Maja är kär i, är den enda av de analyserade manliga karaktärerna som beskrivs

utseendemässigt då han beskrivs som perfekt med sitt nästan svarta hår och sina mörka ögon

(Laestadius  2016:14).  Albin  beskrivs  som aktiv  som tar  plats,  kommer  med  åsikter,  tar

initiativ och får exempelvis Maja att säga ja till att åka ner till gruvorna (2016:184). 

Jag vänder mig mot honom och han ler försiktigt. Plötsligt känner jag hans hand. Hans tumme
smeker lätt över mitt pekfinger. Och då. Pirret i magen. Men jag kan inte prata.
Bussen kör vidare genom Kirunas malmhjärta. Albin släpper inte min hand och jag tänker aldrig
släppa hans.
”Vi är snart nere”, säger han. (Laestadius 2016:200)
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Albin är omtänksam när Maja är rädd på väg ner i gruvorna då han tar hennes hand som tröst.

Han är rationell och förklarar situationen sakligt för att visa att det inte är farligt. Han kan

också vara känslokall när han är arg för att Maja talat illa om hans morfar (2016:92). 

 Jakob (Oktober är den kallaste månaden av Christoffer Carlsson):

Vegas storebror Jakob beskrivs dels som känslokall och hård då han ofta är kort mot Vega när

han talar med henne. Samtidigt, som citatet nedanför visar, är han omtänksam och skyddande

när han vill att Vega ska tas till sjukhuset då hon blivit slagen i huvudet.

”Men herregud, vad har hänt?”
Jag visste inte vad jag skulle börja, så jag började bara någonstans mitt i alltihop. I takt med att jag
berättade gick vi längs däckavtrycken, tillbaka mot vägen, och försökte sudda ut dem så gott vi
kunde men de var svåra att se. 
När jag tystnade hade vi återvänt till sjön. Dan hade öppnat bakluckan i Jakobs bil och slungade ut
mer bensin ur dunken. Jakob tittade bara på mig och sa:
”Du måste till sjukhuset.”
”De kommer att ställa frågor.”
”Men …”
”Jag är okej nu. Jag har bara lite ont i huvudet och får yrsel då och då.” (Carlsson 2016:180–181)

Han framställs som passiv och lydig som gör det han blir tillsagd utan att direkt reflektera

över  det  (Carlsson 2016:43).  Att  han  gör  som han blir  tillsagd,  trots  att  det  handlar  om

olagliga saker som leder till att han blir efterlyst av polisen medför att han också framställs

som självuppoffrande som gör det trots att det är negativt för honom själv (2016:44–45).  

 Miron (Allt som blir kvar av Sandra Beijer):

Miron är Matildas vän och den som tar störst plats i boken och handlingen utöver Matilda själv. 

- Jag lovar att bli full med dig minst fem dagar i sträck, säger han. Vi ska gå på varenda klubb som
finns i Stockholm, dricka alla shotsbrickor på Vasastans alla sunkhak och svepa champagneflaskor
på Sturehof. Alltså jag lovar.
Han tar mina händer, lirkar sig till ett första försök till leende.
- Ska vi?
- Jag lovar. Du kan ju ändå inte vara ihop med nån som gör slut på telefon. (Beijer 2016:10)

Som  citatet  visar  beskrivs  Miron  som  en  såväl  omtänksam  som  skyddande  person  när  han

kommer till undsättning när Matilda blivit dumpad och lovar att han ska vara med henne, gå ut

med henne och påpekar att hon ändå inte kan vara tillsammans med någon som gör slut över

telefon. Miron kan trots sin vänlighet mot Matilda uppfattas som något rovgirig och som en som

inte bryr  sig  om vad som är  rätt  och fel  när  han sover  hos sin  upptagna ex-flickvän (Beijer

2016:14–15) och ”tar över” Agnes flört vid en fest (2016:136). Även om Mirons sätt att ta hand

om Matilda på är genom att dricka alkohol med henne och ta med henne på fester visar han sig
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ändå omhändertagande och till viss del även rationell som tar hand om hennes mobil över en dag,

som håller den borta för att hon ska kunna fokusera på annat än om Oliver hört av sig (2016:17).

Miron är den aktiva personen i förhållande till Matilda, han är den initiativtagande och föreslår

alla saker de ska göra, han tar med Matilda ut och är den som bestämmer att Matilda ska flytta

hem till honom (2016:37). Genom större delen av boken fortsätter det också på så sätt, att Miron

är den som föreslår saker, kommer med idéer och tar initiativ. 

4.2.3 Kvinnliga och manliga egenskaper hos de analyserade karaktärerna

För att tydliggöra vilka egenskaper som beskrivits hos karaktärerna har jag ställt upp dem i en

tabell för att tydliggöra vilka likheter och skillnader som finns mellan respektive kön. 

Tabell 7: Kvinnliga och manliga egenskaper hos de analyserade karaktärerna

Kvinnliga karaktärer Manliga karaktärer
Kvinnliga egenskaper:
Vackra 1 1
Emotionella / Milda 5 2
Lydiga 2 3
Självuppoffrande 1 2
Omtänksamma/Omhändertagande 3 4
Sårbara 3 0
Beroende 1 0
Passiva 2 2
Intuitiva 2 2
Manliga egenskaper:
Känslokalla / Hårda 2 2
Aggressiva 1 0
Rovgiriga 1 2
Skyddande 2 3
Självständiga 0 2
Aktiva 3 3
Rationella 0 2

Det Tabell 7 visar är hur de analyserade karaktärerna beskrivits med de kvinnliga och manliga

egenskaperna  som  förekommit  i  böckerna  utifrån  Maria  Nikolajevas  schema  (se  kapitel

2.4.2).  Det  vi  kan  se  är  att  båda  könen  har  beskrivits  med  både  kvinnliga  och  manliga

egenskaper.  De 29 kvinnliga personbeskrivningarna består av 20 förekommande kvinnliga

egenskaper (69 %) och nio manliga egenskaper (31 %). De 30 manliga personbeskrivningarna

består i sin tur av 16 kvinnliga egenskaper (53,3 %) och 14 manliga egenskaper (46,7 %). 

Detta innebär att de kvinnliga egenskaperna representerar kvinnliga karaktärer i 55,5 %

och manliga karaktärer i 44,5 % av fallen. De manliga egenskaperna används för att beskriva
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kvinnliga karaktärer i 39,1 % av fallen men framförallt för att beskriva manliga karaktärer i

60,9 % av fallen.  

Tabell 7 visar även att de manliga karaktärerna beskrivs vara lydiga, självuppoffrande och

omtänksamma  i  fler  fall  än  de  kvinnliga  karaktärerna,  trots  att  dessa  tre  egenskaper  är

kvinnliga sådana. För kvinnorna finns det ett liknande fall då en kvinnlig karaktär beskrivs

vara aggressiv, vilket är en manlig egenskap, medan denna egenskap inte förekommer alls

bland de manliga karaktärerna.

4.2.4 Personbeskrivningar av kvinnliga respektive manliga författare

I följande tabell presenteras resultaten för vilka egenskaper författarna gett sina karaktärer,

utifrån Maria Nikolajevas schema (se kapitel  2.4.2), beroende på om de är kvinnliga eller

manliga.

Tabell 8: Personbeskrivningar av kvinnliga respektive manliga författare

Kvinnliga författare Manliga författare
Kvinnliga

karaktärer

Manliga

karaktärer

Kvinnliga

karaktärer

Manliga

karaktärer
Kvinnliga egenskaper: 13 3 7 13
Manliga egenskaper: 4 7 5 7

Tabell 8 visar att kvinnliga författare framförallt beskriver kvinnliga karaktärer med kvinnliga

egenskaper och manliga karaktärer med manliga egenskaper. Manliga författare har däremot

en  mer  spridd  fördelning  av  vilka  egenskaper  karaktärerna  beskrivs  med.  De  kvinnliga

karaktärerna beskrivs med nästan lika många manliga som kvinnliga egenskaper av manliga

författare,  fem respektive sju stycken.  De manliga karaktärerna utmärker sig ännu mer då

dessa beskrivs med 13 kvinnliga egenskaper respektive sju manliga egenskaper av de manliga

författarna. 
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5. Diskussion och slutsatser

I följande kapitel kommer jag att diskutera undersökningens resultat och hur de går att koppla

till min tidigare forskning och de teorier jag presenterat i kapitel 2. Kapitlet är uppdelat i tre

delar: en för karaktärernas representation i böckerna, en för personbeskrivningarna samt en

sammanfattning av de slutsatser jag dragit.

5.1 Flickor/kvinnors och pojkar/mäns representation

Min  första  frågeställning  syftade  till  att  ta  reda  på  hur  flickor/kvinnor  och  pojkar/män

representeras  i  barn-  och  ungdomslitteratur  genom  antal  förekommande  karaktärer  och

repliker. Min tredje frågeställning syftade även till att se hur representationen av karaktärerna

skiljer sig mellan kvinnliga och manliga författare. Resultatet visade att det förekommer fler

manliga  än  kvinnliga  karaktärer  i  böckerna  trots  att  lika  många  böcker  har  en  kvinnlig

huvudkaraktär som med en manlig huvudkaraktär samt lika många böcker som är skrivna av

kvinnliga författare som av manliga författare. 

Att antalet huvudkaraktärer är jämt mellan könen kan anses vara ovanligt om man ser till

Kårelands  forskning  som  visat  att  manliga  huvudpersoner  är  de  som  dominerar  i

mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet (se kapitel 2.3.2), vilket är de åldersgrupper som jag

har  undersökt.  I  den undersökning som Kåreland gjort  tillsammans  med Lindh-Munther  i

förskolans litteraturutbud har sett att manliga huvudpersoner dominerar även där (se kapitel

2.3.2). Mitt material säger alltså emot detta. Vad detta skulle kunna bero på är dock att min

undersökning består av ett mycket mindre material än deras, skulle man ha ett större material

hade möjligen resultatet  sett  annorlunda ut.  Det är  dock,  oavsett  storlek på materialet,  en

intressant skillnad i resultat.

Resultatet stämmer dock överens med hur män vanligen skriver mest om män medan kvinnor

kan skriva om de båda könen. Även om en av böckerna skrivna av de manliga författarna har

en  kvinnlig  huvudkaraktär  (Oktober  är  den  kallaste  månaden  av  Christoffer  Carlsson)

innehåller böckerna nästan dubbelt så många manliga som kvinnliga karaktärer. Böckerna av

de kvinnliga författarna har en jämnare fördelning av kvinnliga och manliga karaktärer vilket

stämmer väl överens med dels Deborah Tannens teori om att män framförallt talar om andra

män  medan  kvinnor  talar  om  både  sitt  egna  och  det  motsatta  könet,  dels  Sture  Alléns

forskning om att han används av såväl kvinnor som män medan hon används mer av kvinnor

(se kapitel 2.5). 
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Det  intressanta  är  att  även  om  de  kvinnliga  författarna  håller  en  jämnare  nivå  i

fördelningen av karaktärer mellan könen än de manliga författarna, är de manliga karaktärerna

dem som är  flest  även i  detta  fall  då  böckerna  av  kvinnliga  författare  innehåller  16  fler

manliga än kvinnliga karaktärer (se Tabell 5, kapitel 4.1.3). 

Trots att det är fler manliga karaktärer i alla böcker totalt är det ändå flickorna/kvinnorna

som kommer till  tals flest gånger (se Tabell 4, kapitel  4.1.2). Detta går att koppla till  hur

kvinnor anses tala mer än män och ofta kan framställas som mångordiga och pladdrande (se

kapitel 2.5) 

Även här  kan man se skillnader  mellan  kvinnliga  och manliga  författare.  Böckerna  av

kvinnliga författare innehåller nästan dubbelt så många kvinnliga repliker jämfört med antalet

manliga repliker samtidigt som de manliga författarnas böcker innehåller nästan dubbelt så

många manliga repliker jämfört med antalet kvinnliga repliker (se Tabell 6, kapitel 4.1.3).

5.2 Flickor/kvinnors och pojkars/mäns personbeskrivningar

I följande kapitel kommer jag att i två delar diskutera resultaten för min andra frågeställning

om  hur  kvinnliga  och  manliga  karaktärer  framställts  genom  personbeskrivningar  samt

fortsätta  diskutera  min  tredje  frågeställning  och  den  del  som  handlat  om  hur  denna

framställning skiljer sig åt mellan kvinnliga och manliga författare.

5.2.1 Personbeskrivningar av kvinnliga och manliga karaktärer

Som resultatet visat används såväl kvinnliga personbeskrivningar för att beskriva män som

manliga  personbeskrivningar  används  för  att  beskriva  kvinnor.  De  manliga  karaktärerna

beskrivs med ungefär lika många kvinnliga som manliga egenskaper, nämligen 16 kvinnliga

respektive  14  manliga,  från  Maria  Nikolajevas  schema över  könens  olika  egenskaper  (se

kapitel  2.4.2).  De  kvinnliga  karaktärerna  däremot,  beskrivs  framförallt  ha  kvinnliga

egenskaper, nämligen 19 kvinnliga respektive nio manliga egenskaper. Detta medför en bild

av  det  är  okej  för  manliga  karaktärer  att  beskrivas  som  omtänksamma,  sårbara  och

emotionella,  trots  att  det  är  kvinnliga  egenskaper.  Detta  medan de  kvinnliga  karaktärerna

framförallt ska hålla sig till de egenskaper som hör till deras kön, och bara i ett fåtal fall får

chansen att beskrivas med så kallade manliga egenskaper som att vara självständiga, aktiva

och känslokalla / hårda. 

Detta är intressant ur synpunkt att det ej stämmer överens med vad Kåreland påpekat om

att det är vanligare att flickor överskrider genusnormerna än pojkar (se kapitel 2.3.2). Här är
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det istället tvärtom, vilket man väl då kan anta höra till de undantag som hon ändå menar kan

finnas. 

Vad  mitt  resultat  inte  heller  riktigt  stämmer  överens  med  är  vad  Klingberg  sett  i

Skjønsbergs material om att pojkar är aktiva, modiga och initiativrika medan flickorna istället

är hjälpsamma och snälla (se kapitel 2.2.1).  I mina analyserade böcker uttrycks nämligen lika

många kvinnliga som manliga karaktärer vara såväl aktiva som passiva. Det är dessutom fler

manliga  än kvinnliga  karaktärer  som kan tolkas  som ”snälla”  utifrån  att  de beskrivs som

lydiga, självuppoffrande och omtänksamma/omhändertagande. 

Jag  kan  dock  sluta  mig  till  Klingbergs  forskning  utifrån  hur  han  menar  att  flickor  är

upptagna  av  känslomässiga  relationer  medan  pojkar  försöker  förstå  andra  människor  (se

kapitel 2.2.1) då min undersökning visar att fler kvinnliga än manliga karaktärer beskrivs som

emotionella/milda medan fler manliga än kvinnliga karaktärer beskrivs som rationella. 

Detta innebär att mina resultat även stämmer överens med Toijer-Nilssons forskning som

visat att det flickor visar mer känslor medan pojkar är mer sakliga (se kapitel 2.3.1).

I min tidigare forskning beskrev jag även Rita Liljeströms forskning om dominerande drag

i personbeskrivningar av flickor och pojkar (se kapitel 2.4.1). Mitt resultat gick inte att koppla

till hennes rangordning över vilka kategorier som var vanligast i personbeskrivningar av de

båda könen då mitt resultat framförallt utgick från Maria Nikolajevas schema (se kapitel) som

handlar om personens karaktär. Dock kan jag koppla min undersökning till hennes då hon

beskriver hur pojkar som läser pojkböcker lär sig att det är viktigare att handla än att känna

och uppleva (se kapitel 2.4.1), vilket också kan kopplas till hur pojkar anses vara mer sakliga

än flickor som visar känslor. 

5.2.2 Personbeskrivningar hos kvinnliga respektive manliga författare

Jag har funnit det intressant att resultatet för vilka personbeskrivningar kvinnliga och manliga

författare  använder  har  visat  att  kvinnor  framförallt  beskriver  kvinnliga  karaktärer  med

kvinnliga  egenskaper  och  de  manliga  karaktärerna  med  manliga  egenskaper.  Manliga

författare har istället  visat sig vara mer könsöverskridande i sina personbeskrivningar som

beskrivit  både  kvinnliga  och  manliga  karaktärer  med  såväl  kvinnliga  som  manliga

egenskaper. 

Ovanstående resultat har medfört att vi kunnat se hur olika syner på genus förmedlas och

skapas på olika sätt beroende på om det är en kvinna eller man som skrivit boken. Att det

finns en skillnad i deras framställningar av könen förstärker vad Simone de Beauvoir menat

med att genus är någonting som skapas, inte någonting som är (se kapitel 2.2.4). Hade genus
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varit någonting självklart som bara är hade det varit lika för alla, vilket mitt resultat sätter sig

emot. 

Att  kvinnliga  och  manliga  författare  visat  sig  använda  personbeskrivningar  av

flickor/kvinnor och pojkar/män på olika sätt är dessutom ytterligare ett tecken på hur kvinnors

och mäns språkliga egenskaper skiljer sig åt vilket tidigare beskrivits av Edlund, Erson &

Milles (se kapitel 2.5).

5.3 Sammanfattande slutsatser

De slutsatser  jag  kunnat  dra  utifrån  mina  resultat  och  diskussioner  är  att  majoriteten  av

karaktärerna i barn- och ungdomslitteratur vanligen är manliga och att pojkar/män därmed är

de mest representerade inom kategorin. Resultaten har även visat att män skriver mest om

män och kvinnor om kvinnor. Kvinnor skriver dock om båda könen till  större del än vad

männen gör.

När det handlar om representation genom antal repliker har det visat sig vara de kvinnliga

karaktärerna som representeras mest, trots att det endast handlar om 2,4 % fler repliker. Också

här  har  resultaten  visat  att  män  skriver  mest  om  sitt  eget  kön  då  de  låter  de  manliga

karaktärerna komma till tals flest gånger, samtidigt som kvinnorna fortsätter att skriva mer om

kvinnor och låta dem komma till tals mest. 

Vi kan därför dra slutsatsen att både Tannens och Alléns teori och forskning (se kapitel

2.5)  går  att  applicera  på  min  undersökning.  Det  är  så  att  även  manliga  barn-  och

ungdomsförfattare skriver mer om manliga karaktärer och låter dessa komma till tals mest. På

samma sätt håller också de kvinnliga författarna fast vid att skriva om både könen, även om

de hos dessa författare ändå finns en viss obalans i huruvida det förekommer mer manliga

karaktärer än kvinnliga samtidigt som det är kvinnorna som talar nästan dubbelt så mycket

som männen i deras böcker.   

Frågeställningen  om  huruvida  flickor/kvinnor  och  pojkar/män  framställs  utifrån

personbeskrivningar har i sin tur visat att flickor/kvinnor framställs med egenskaper för det

egna könet  69  % av gångerna  gentemot  31 % av gångerna  då  de  beskrivs  med  manliga

egenskaper. Framställningen av pojkar/män har till skillnad från den av flickor/kvinnor visat

en mer jämn fördelning då dessa beskrivs med kvinnliga egenskaper 53,3 % av gångerna, dvs.

fler gånger än de manliga egenskaperna, 46,7 %.

Slutligen har jag också kunnat dra slutsatsen att kvinnliga författare håller sig mer strikt till

personbeskrivningar som antas höra till det kön som ska beskrivas medan manliga författare

visar en tendens att använda fler könsöverskridande personbeskrivningar.
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5.3 Vidare forskning

Efter att ha gjort den här undersökningen som visat resultat som jag själv funnit intressanta

skulle jag personligen vilja se vilka resultat  som skulle gå att få fram om undersökningen

skulle göras på ett större material. Jag skulle också tycka att det vore intressant att gå vidare

med undersökningen av personbeskrivningar av kvinnliga respektive manliga karaktärer och

jämföra  dem  hur  fler  perspektiv  än  utifrån  Maria  Nikolajevas  schema,  så  som  hur

beskrivningar av utseende används, vilka känslor som speglas hos de båda könen med mera

och återigen jämföra detta mellan kvinnliga och manliga författare. Men framförallt vore det

alltså intressant att göra en undersökning av ett liknande slag på ett större material. Utöver det

skulle man också kunna rikta in sig på hur detta förändrats över tid då böckerna i mitt material

kom från år 2016.
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6. Sammanfattning

Syftet  med  uppsatsen  har  varit  att  undersöka  barn-  och  ungdomslitteratur  med  ett

genusperspektiv.  Frågeställningarna  jag  haft  som  avsikt  att  besvara  har  ifrågasatt  hur

flickor/kvinnor och pojkar/män representeras och framställs i de analyserade böckerna utifrån

antal  karaktärer,  repliker  och  personbeskrivningar.  Undersökningens  sista  frågeställning

syftade också till att undersöka hur representationen och framställningen av de båda könen

kunde tänkas skilja sig åt mellan kvinnliga och manliga författare. 

Jag har funnit tidigare forskning och teorier kring ämnet som visat att genusdebatten pågått

i många år och att teorin om att kvinnors och mäns språk skiljer sig åt har varit ett diskuterat

ämne där man kunnat se att det finns skillnader i både hur de r och hur / vad de skriver om. 

För att besvara dessa frågor har jag tagit  fram ett urval av material  som innehåller två

böcker per ålderskategori: 9–12 år, 12–15 år och unga vuxna. Alla böcker är utgivna år 2016.

Materialet har undersökts med dels en kvantitativ frekvensanalys för att få fram siffror och

statistik, dels en kvalitativ delstudie med syftet att ta fram personbeskrivningar av böckernas

karaktärer för att kunna tolka och bedöma dem.

Resultatet  visade  att  det  förekommer  fler  manliga  än  kvinnliga  karaktärer  i  böckerna

samtidigt som det är de kvinnliga karaktärerna som har flest repliker. Mellan kvinnliga och

manliga författare kan man se likheter i att båda har flest manliga karaktärer i sina böcker

samtidigt som båda har flest repliker representerade av karaktärer av det egna könet. 

Resultatet  för karaktärernas  framställning utifrån personbeskrivningar har visat  att  både

kvinnliga  och  manliga  karaktärer  beskrivs  med  fler  kvinnliga  än  manliga  egenskaper.

Dessutom har kvinnliga författare visat sig vara de som till största del beskriver karaktärerna

med de egenskaper som hör till deras kön medan manliga författare är mer könsöverskridande

i sina personbeskrivningar då de använder egenskaper som både hör till könet på den karaktär

som beskrivs men också de som hör till det motsatta könet.

  

35



Referenslista:

Böcker:
Allén,  Sture  1977:  Några  könsskillnader  i  journalistspråket. I:  Könsroller  i  språk.

Förhandlingar vid Fredrika Bremer-förbundets symposium i Uppsala den 30 oktober 1976.

(FUMS rapport nr 49) Uppsala: Uppsala universitet.

Beauvoir, Simone de, 1999: Det andra könet. 2. Uppl. Stockholm: PAN pocket.

Butler, Judith 1999: Genustrubbel: feminism och identitetens subversion. Göteborg: Daidalos.

Edlund, Ann-Catrine m.fl. 2007: Språk och kön. Stockholm: Nordstedts Akademiska Förlag.

Eriksson, Mats 1997: Ungdomars berättande: en studie i struktur och interaktion. Uppsala

universitet: Institutionen för nordiska språk.

Furuland, Lars & Ørvig Mary 1986:  Ord och bilder för barn och ungdom 2, Utblick över

barn- och ungdomslitteraturen: debatt och analys. Stockholm: Raben & Sjögren.

Hellsing, Lennart 1999: Tankar om barnlitteraturen. Stockholm: Raben & Sjögren

Hirdman, Yvonne 2001: Genus: om det stabilas föränderliga former. Malmö: Liber.

Klingberg,  Göte  1972:  Barnlitteraturforskning:  En  introduktion.  Stockholm:  Almqvist  &

Wiksell Förlag. 

Kåreland,  Lena 2005: Frihet  eller  närhet?  Om Benny och Malla.  I:  Kåreland,  Lena (red.)

Modig  och  stark  –  eller  ligga  lågt.  Skönlitteratur  och  genus  i  skola  och  förskola

(Forskning om genus i barnlitteraturen). Stockholm: Natur och kultur. 

Kåreland, Lena 2015:  Skönlitteratur för barn och unga. Historik, genrer, termer, analyser.

Lund: Studentlitteratur AB.

Kåreland, Lena & Lindh-Munther, Agneta 2005: (S)könlitteraturen i förskolan. I: Kåreland,

Lena  (red.)  Modig  och  stark  –  eller  ligga  lågt.  Skönlitteratur  och  genus  i  skola  och

förskola (Forskning om genus i barnlitteraturen). Stockholm: Natur och kultur.

Liljeström, Rita 1972: Det dolda mönstret i ungdomsböcker. I: Westman Berg, Karin (red.)

Könsdiskriminering förr och nu: Litteratursociologiska och historiska studier samlade av

Karin Westman Berg. Stockholm: Prisma.

Nikolajeva, Maria 2004: Barnbokens byggklossar. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur.

Schmidl, Helen 2005: It takes two to tango:  Om Per Nilssons Hjärtans fröjd.  I: Kåreland,

Lena  (red.)  Modig  och  stark  –  eller  ligga  lågt.  Skönlitteratur  och  genus  i  skola  och

förskola (Forskning om genus i barnlitteraturen). Stockholm: Natur och kultur.

Tannen,  Deborah (red.)  1993:  Gender and conversational  interaction.  New York: Oxford

University Press.

36



Toijer-Nilsson,  Ying  1978:  Berättelser  för  fria  barn,  Könsroller  i  barnboken.  Göteborg:

Stegeland.

Westman Berg, Karin (red.) 1972: Könsdiskriminering förr och nu: litteratursociologiska och

historiska studier. Stockholm: Prisma.

Internetkällor:
Nationalencyklopedin A, barnlitteratur. 

http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/barnlitteratur (hämtad 
2016-11-16).

Nationalencyklopedin B, genus. 
http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/genus (hämtad 2016-
11-23).

Nationalencyklopedin C, könsroll. 
http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/könsroll (hämtad 2016-
11-23).

Nationalencyklopedin D, kön. 
http://www.ne.se.ezproxy.bib.hh.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/kön (hämtad 2016-12-
22)

Adlibris,  Allmän  skönlitteratur  (9–12  år):  http://www.adlibris.com/se/avdelning/allman-
skonlitteratur-9543?
sort_by=sale&order_by=desc&filter=grouped_language_sv:svenska&filter=released:n&fil
ter=age_group:40 (2016-11-29)

Adlibris,  Allmän  skönlitteratur  (12–15  år):  http://www.adlibris.com/se/avdelning/allman-
skonlitteratur-9543?filter=grouped_language_sv%3asvenska&filter=age_group
%3a50&sort_by=sale&order_by=desc&filter=released:n (2016-11-15)

Adlibris, Allmän skönlitteratur (Unga vuxna):  http://www.adlibris.com/se/avdelning/allman-
skonlitteratur-9543?
sort_by=sale&order_by=desc&filter=grouped_language_sv:svenska&filter=released:n&fil
ter=age_group:60 (2016-11-15)

Material:
Beijer, Sandra 2016: Allt som blir kvar. Stockholm: Natur och kultur.

Carlsson, Christoffer 2016: Oktober är den kallaste månaden. Stockholm: Gilla böcker.

Genar, Katarina 2016: Silvervinges hemlighet. Stockholm: Bonnier Carlsen. 

Laestadius, Ann-Helén 2016: Tio över ett. Stockholm: Raben & Sjögren.

Lidbeck, Petter 2016: Det vita huset. Stockholm: Lilla Piratförlaget.

Sandén, Mårten 2016: Min bror monstret. Stockholm: Raben & Sjögren.

 

37



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Emelie Johansson


