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Abstract 

Genus är ett begrepp som beskriver hur det socialt och kulturellt är att vara kvinna eller man. 

Inom litteraturvetenskapen växer intresset för genusinriktade studier där man 

tittar på hur genus konstrueras i litteraturen. Den här studien undersöker hur genus förmedlas 

till barn genom en bilderbok. En bilderbok idag är något som är självklart för många men 

samtidigt oklart. Bilderboken har sin plats på biblioteket och i bokhandeln men det finns inte 

alla gånger en klar definition av vad bilderböcker är. Syftet med studien är att studera 

bilderboken som en egen genre och hur en nutida bilderbok kan skildra genus.  

 

Analysen kommer att gå in på de valda författarna och illustratörernas, Pija Lindenbaum och 

Per Gustavsson, uppbyggnad av en bilderbok. Diskussionen kring analysen kommer att vara 

genusfokuserad och där kommer flicka mot flicka och pojke mot pojke i Lindenbaum och 

Gustavssons bilderböcker att sättas emot varandra. Studien visar på att Lindenbaum och 

Gustavsson är normbrytande bilderboksförfattare som med olika typer av huvudkaraktärer 

bryter normen.  

 

Nyckelord: Bilderbok, genre, genus, Pija Lindenbaum, Per Gustavsson. 
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1. Inledning 

Ett omtalat begrepp bland många idag är begreppet genus, inte minst inom litteraturen. Genus 

används i litteraturstudier för att se hur en berättelse kan följa genusnormen eller bryta den. 

Litteraturstudien tittar på hur flickor och pojkar, kön och genus konstrueras.
1
 Genusbegreppet 

inom litteraturen är vad jag kommer att sätta mig in i och titta närmare på i uppsatsen. Inom 

litteraturen har jag valt att rikta in mig på genus i bilderböcker. 

 

Jag vill i min analys ta reda på vad en bilderbok är som en genre och hur en bilderbok som 

genre kan skildra genus. I uppsatsen utgår analysen ifrån fyra bilderböcker som är skrivna och 

illustrerade av samma person. För att få ett nutida perspektiv ska jag använda mig av två 

nutida författare och illustratörer. Först två bilderböcker av Per Gustavsson, Så gör prinsessor 

(2003) och När prinsar fångar drakar (2009). Gustavsson arbetar med bilderböcker på ett 

modernt sätt och hans böcker om framförallt prinsessan har fått mycket uppmärksamhet när 

det handlar om genus. De andra två bilderböckerna är av Pija Lindenbaum, Lill-Zlatan och 

morbror raring (2006) och Kenta och barbisarna (2007). Lindenbaum är även en nutida och 

omtalad författare när det kommer till normbrytande bilderböcker.  

2. Mål och syfte 

Syftet och målet med studien är att analysera och tolka vad en bilderbok som genre är, hur en 

bilderbok använder sig av ord och bild och se hur en bilderbok kan skildra genus. För att ta 

reda på det ska jag använda mig av de fyra bilderböcker jag har valt och sätta in mina frågor i 

dem. Jag har valt två böcker med en flicka som huvudkaraktär och två med en pojke som 

huvudkaraktär. Det för att få en jämn bild av hur genus kan skildras ifrån olika perspektiv och 

olika författare.  

 

Jag kommer att göra en traditionell hermeneutisk undersökning och använda mig av en 

kvalitativ analys. Resultatet kommer att presenteras utifrån närläsningen av bilderböckerna. 

Jag vill i min analys se hur två olika nutida svenska författare som både illustrerar och skriver 

sina egna bilderböcker skapar en bilderbok. Jag vill sedan med hjälp av analysen tolka hur de 

två författarna skildrar genus i sina bilderböcker. För att få fram min analys kommer jag att 

använda mig av tidigare forskning inom barnboks- och bilderboksforskningen. 

                                                           
1
 Kåreland, Lena (red.), Modig och stark – eller ligga lågt. Skönlitteratur och genus i skola och förskola: Natur 

& Kultur: Stockholm 2005. s.12. 
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3. Teoretisk bakgrund –   

Bilderboken som genre och med genus 

Här presenteras en teoretisk bakgrund om vad som anses relevant för analysen. Jag kommer 

att lyfta fram två punkter i denna del, första punkten är presentation av bilderboken som en 

genre. Där kommer frågor som vad bilderboken är som ett begrepp och vad som gör en 

bilderbok till en bilderbok att klargöras. Den andra punkten är en redogörelse kring genus för 

barn och genusperspektivet i en bilderbok.  

 

3.1 Bilderboken som genre 

Ett av de tidiga bidragen till bilderboksforskningen är Ulla Rhedin med sin avhandling från 

1992, Bilderboken på väg mot en teori. I sin inledning tar Rhedin upp att avhandlingens 

grundläggande fråga är vad en bilderbok egentligen är. Rhedin menar att en bilderbok är en 

bok med ett begränsat omfång av ord och längd och den berättar en historia med hjälp av både 

bild och ord och dess kombination. I en bilderbok ska det, enligt Rhedins redogörelse, 

förekommer minst en bild på varje sida eller uppslag.
2
 Frågan kring vad en bilderbok är blir 

för Rhedin något givande att söka ett svar på eftersom att frågan när hon skrev sin avhandling 

inte hade något klart svar. Det Rhedin då ansåg fanns var många typer av bilderböcker och att 

man kunde känna igen en bilderbok för dess utsida. Därför anser Rhedin att det kan bli svårt 

att veta exakt vad man talar om när man talar om en bilderbok med en sån luddig förklaring. 

Rhedin tar i sin avhandling upp en egen utgångspunkt i vad en bilderbok är: 

 

Min utgångspunkt i synen på bilderboken är att den i vissa av sina 

uppenbarelseformer kan uppfattas som ett estetiskt verk och att den som sådant hör 

samman med de gestaltande konstarterna. Den vill som annan konst uttrycka  något 

i sin tid: berätta, levandegöra, gestalta och underhålla. Som ett sådant medium har 

bilderboken under senare decennier utvecklat ett alltmer sammansatt och komplext 

förhållande till verkligheten. Framförallt har den utvecklat ett mer dynamiskt 

förhållande mellan text och bild. Den är ofta poetisk, dramatisk och expressiv. Den 

kan vara symbolisk och mångtydig. Den tar ofta upp tidigare glömda ämnen och 

den experimenterar med form och stil. Kort sagt har den i estetisk mening blivit 

alltmer kvalificerad.
3 

 

                                                           
2
 Rhedin, Ulla, Bilderboken på väg mot en teori: Alfabeta: Stockholm 1992. s.15. 

3
 Rhedin, Bilderboken på väg mot en teori. s.10f. 
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Rhedin ser mycket estetik och konst när hon tänker kring vad en bilderbok är. Utöver att 

berätta en historia och att underhålla som en roman visar bilderboken också olika 

konstformer. Bilderboken är inte heller lika stilren som en roman utan det kan förekomma 

endast några få ord på en sida och de kan vara placerade på olika ställen på olika sidor. 

Samtidigt finns det en eller flera bilder på samma uppslag. 

Ett annat relevant bidrag till den tidiga bilderboksforskningen presenteras av Lena Kårelenand 

och Barbro Werkmäster som 1985 skrev ett studiematerial kallat Möte med bilderboken. Där 

skriver de att bilderboken då var en etablerad genre men tar också upp, likt Rhedin, att det är 

svårt att få en klar definition av vad en bilderbok är.  

Att fråga efter en bilderbok vållar sällan något problem. Det är först när vi 

närmare vill studera bilderböcker eller av någon annan anledning behöver 

avgränsa dem från andra böcker, som vi upptäcker att det är svårt att ge en klar 

definition. De försök som har gjorts visar också på en viss begreppsförvirring.
4
 

Kåreland och Werkmäster menar att det är lätt att förstå vad folk pratar om när de pratar om 

en bilderbok men en klar definition är svår att få. De tar sedan upp exempel på saker som kan 

bestämma om något kan kallas för en bilderbok eller ej. Saker som mängden bilder, 

läsförståelsen eller vad förlaget väljer att sätta för beteckning på boken. Trots det ser många 

en bilderbok idag en bok som ofta är tunn, har en hård pärm och med många bilder i. Enligt 

Kåreland och Werkmäster är en bilderbok idag något som skapas, anpassas för barn och något 

som ska vara omtyckt bland barn.
5
  

Kåreland och Werkmäster går också i sin forskning in på samarbetet mellan text och bild. De 

pekar på att bilden kan gå ut över texten och tillföra något nytt eller extra den kan också locka 

till inlevelse och stimulera fantasin hos läsaren.
6
 Saker som händer i bilderna märks inte alltid 

i texten och bilden kan ge tydligare information om vad som händer i texten. Texten till bilden 

eller bilden till texten kan behövas för att få ett sammanhang till historien. Bilden kan också 

bli som en nyckel till texten och språket. Den kan hjälpa oss att låsa upp dörrar och förstå vad 

som finns där bakom. Bilden och texten har olika uppgifter och där de inte räcker till eller 

lämnar luckor fyller den andra i för att skapa en helhet.
7
 

                                                           
4
 Kåraland, Lena & Werkmäster, Barbro, Möte med bilderboken: Liber: Malmö 1985. s.19. 

5
 Kåreland & Werkmäster, Möte med bilderboken.  s.81. 

6
 Kåreland & Werkmäster, Möte med bilderboken.  s.76. 

7
 Kåreland & Werkmäster, Möte med bilderboken.  s.12. 
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Ett annat relevant bidrag inom bilderboksforskningen är Maria Nikolajeva som för 

forskningen framåt med sin bok Bilderbokens pusselbitar från 2000. Nikolajeva är intresserad 

av hur de olika medierna arbetar tillsammans i en bilderbok. Nikolajeva pekar på att 

bilderboken är ett syntetiskt medium som skiljer sig åt från en roman eller en berättelse. 

Bilderboken förmedlar informationen på att annat sätt då den använder sig av två 

kommunikationsnivåer, den verbala och den visuella. När någon läser en bilderbok pendlar 

den mellan den verbala och den visuella kommunikationsnivån. En bilderbok är skapad för att 

läsas av barn och för barnen är bildspråket, det visuella, lika viktigt som det verbala.
8
 Det 

visuella och det verbala kan ha olika luckor som de sedan fyller i för varandra, helt eller 

delvis. De kan också lämna sina luckor helt tomma åt läsaren själv att fylla i. De luckorna kan 

vara oberoende av varandra och tilltala läsaren på olika sätt.
9
 Fyller bilden och ordens 

varandras luckor helt eller är identiska återstår inte mycket för läsarens fantasi.
10

 Nikolajeva 

konstaterar att bilden och texten är de två viktigaste aspekterna i en bilderbok och den ena 

behöver den andra för att få fram historien. Oavsett om du börjar med att titta på bilderna eller 

läsa texten skapas en förväntning. Texten berättar något för läsaren som sedan blir 

förväntansfull på vad bilden ska visa. Texten ska läsas och bilderna ska tittas på i följd för att 

få ett grepp om historien. Tagna var för sig ser man endast en bild och får inte ens halva 

historien. Dock kan endast bilderna i en följd, utan texten, berätta en historia eftersom att 

bilderna är arrangerade i en specifik följd.
11

 

 

Utifrån tidigare forskning tar Nikolajeva upp fem olika kategorier när det gäller hur ord och 

bild samverkar i en bilderbok. Nikolajeva skriver i sin diskussion kring kategorierna att ofta 

förekommer de alla skiftande i varje bilderbok men de vanligaste kategorierna är symmetrisk 

eller kompletterande.
 12

 Kategorierna Nikolajeva tar upp är följande: 

 

• Symmetrisk bilderbok: två parallella berättelser, en verbal och en visuell, som i 

princip säger samma sak och därmed skapar en redundans (överflödig information)  

• kompletterande bilderbok: ord och bilder kompletterar varandra, fyller 

varandras luckor, kompenserar varandras otillräckligheter 

• ”expanderande” eller ”förstärkande” bilderbok: bilderna förstärker och 

stödjer orden; den verbala berättelsen är starkt beroende av bilderna och går inte att 

                                                           
8
 Nikolajeva, Maria, Bilderbokens pusslebitar: Studentlitteratur:Lund 2000.  s.11. 

9
 Nikolajeva, Bilderbokens pusslebitar.  s.13. 

10
 Nikolajeva, Bilderbokens pusslebitar.  s.27. 

11
 Nikolajeva, Bilderbokens pusslebitar. s.15. 

12
 Nikolajeva, Bilderbokens pusslebitar.  s.25. 
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förstå utan dem. Eventuellt kan förhållandet vara det omvända, att det är orden som 

förstärker bilderna 

• ”kontrapunktisk” bilderbok: ord och bilder står i kontrapunktiskt förhållande 

till varandra, de ifrågasätter varandra på ett spännande och kreativt sätt; varken ord 

eller bilder är förståeliga utan varandra 

• motstridig eller ambivalent bilderbok: kontrapunkten övergår till konflikt, ord 

och bilder stämmer inte med varandra, det skapas förvirring och osäkerhet.
13

  

 

3.2 Genus i bilderböcker 

Begreppet genus handlar inte om det biologiska könet utan om det som socialt och kulturellt 

gör dig till en kvinna eller en man. ”Människor föds inte som kvinnor eller män; de blir det.” 

kan man läsa på hemsidan Genusfokus (genusfokus.se).
14

 Tidigt lär sig barn hur de ska 

anpassa sitt beteende gällande olika könsmönster och tidigt blir barn medvetna om att det 

finns en skillnad mellan män och kvinnor.
15

 Under senare år är genusfrågor för barn något 

som har ökat i samhället och inom litteraturen. Bilderboken är inget undantag när det gäller 

intresset för genus inom litteraturforskningen. Genusperspektivet är något som kan användas i 

studier av hur flickor och pojkar, kön och genus konstrueras i litteraturen.
16

 Det är inte det 

biologiska könet som är relevant för en litterär analys utan det socialt konstruerade genuset 

analyseras. 

Lena Kåreland och Agneta Lindh-Munther konstaterar i sin artikel ”(S)könlitteratur i 

förskolan” ur Modig och stark- eller ligga lågt (2005) att pojkar först och främst står för det 

starka och aktiva i en bilderbok och att flickorna kännetecknas med anpasslighet och 

passivitet.
17

 Kåreland skiver själv i sitt inledande kapitel till boken Modig och stark- eller 

ligga lågt där hon är redaktör att när flickor agerar huvudperson i en bilderbok skildras flickan 

inte alltid som stark, utåtriktad och aktiv. Det skulle enligt Kåreland innebära att flickor kan 

sakna positiva identifikationsobjekt i de bilderböcker som vänder sig till dem.
18

 

 

                                                           
13

 Nikolajeva, Bilderbokens pusslebitar.  s.22. 
14

 Genusfokus, http://www.genusfokus.se/om/vad-ar-genus/ . 
15

 Kåreland, Lena & Lindh-Munther, Agneta, ”(S)könlitteratur i förskolan” i: Modig och stark- eller ligga lågt. 

Skönlitteratur och genus i skola och förskola, Kåreland, Lena (red.), Natur & Kultur: Stockholm 2005. s.9f. 
16

 Kåreland, Lena, Modig och stark – eller ligga lågt. s.12. 
17

 Kåreland & Lindh-Munther ”(S)könlitteratur i förskolan” i: Modig och stark- eller ligga lågt. s.128. 
18

 Kåreland, Modig och stark- eller ligga lågt. s.25. 
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Även Nikolajeva går in på persongestaltning ur ett genusperspektiv i Barnbokens 

byggklossar. I tidiga studier av ett genusperspektiv i barnböcker nöjde man sig med att ge en 

beskrivning av könsroller. I dessa studier var könsstereotyper nyckelbegreppet. 

Könsstereotyper är när män/pojkar och kvinnor/flickor beter sig som de förväntas göra utifrån 

normerna. Nikolajeva konstruerar ett abstrakt schema för ord som kopplas till 

könsstereotyper, ”manlighet” och ”kvinnlighet”.   

 

Män/pojkar  Kvinnor/flickor 

starka  vackra 

våldsamma  agressionshämmade 

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 

och så vidare
19    

 

4. Tidigare forskning 

Kring Lindenbaum och hennes författarskap finns det en del tidigare forskning, däremot finns 

det inte så mycket kring Gustavssons och hans författarskap. Därför kommer den tidigare 

forskning som finns kring Lindenbaum att stå i fokus. Gustavsson kommer sedan att bli 

presenterad som författare och en viss forskning kring honom kommer att tas upp. Gustavsson 

kommer också att sättas in i forskningen som först tas upp kring Lindenbaum. 

 

3.1 Pija Lindenbaum som författare och normbrytare 

Pija Lindenbaum är född i Sundsvall och efter sin examen från konstfack började hon bland 

annat att illustrera kapitelböcker och läroböcker innan hon 1990 slog igenom med sin första 

                                                           
19

 Nikolajeva, Maria, Barnbokens byggklossar: Studentlitteratur: Lund 2004, 2:a uppl. s.129. 
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egna bilderbok. Enligt Alex Författarlexikon (alex.se) är Lindenbaum en skrivande illustratör, 

bilden och texten utgör tillsammans en helhet i hennes böcker. Bilderna kompletterar ofta 

texten genom att visa känslor, stämning och olika händelser som vi annars inte får veta om vi 

endast läser texten. På alex.se står det även att det alltid finns en flicka i Pija Lindenbaums 

böcker som på olika vis går sin egen väg.
20

 

 

Åsa Warnqvist skriver i sin artikel ”Att vägra normen och att omsluta den - Pija Lindenbaum 

som normkritiker” i boken Barnlitteraturens värden och värderingar från 2012 om Pija 

Lindenbaum och hävdar att något Lindenbaum genomgående undersöker i sina bilderböcker 

är olika normer. Warnqvist pekar på att Lindenbaum tidigt uppmärksammats som en 

normbrytare och att hon problematiserar åtskilliga normer. Warnqvist fortsätter vidare i sin 

text att Lindenbaum tar sig an ämnen som är omdebbaterade och hyfsat oberörda inom svensk 

litteratur för barn, så som annorlunda familjekonstellationer, etnicitet, klass, homosexualitet 

samt normkritik kring genus, sexualitet och flick- och pojk skildringar. Warnqvist hänvisar i 

sin artikel till Mia Österlunds artikel ”Kavata men känslosamma. Den komplexa 

bilderboksflickan i Pija Lindenbaums Gittan-trilogi” som lyfter fram att Lindenbaum har gjort 

sig känd genom sina lite annorlunda genusskildringar. Österlund kallar Lindenbaums 

huvudkaraktärer som är flickor, bland annat Lill-Zlatan (Ella), för kavata men känslosamma 

flickor.
21

  

 

Warnqvist pekar även i sin artikel på att färgen rosa är något återkommande i Lindenbaums 

bilderböcker. Warnqvist skriver att färgen rosa används framförallt i Lindenbaums senare 

bilderböcker men att det inte finns någon reaktion mot den rosa färgen i bilderböckerna. 

Tidigare kan rosa ha gjort flickor mer passiva medan rosa i Lindenbaums bilderböcker 

uppfattas som mer aktiva än passiva, enligt Warnqvist. Lindenbaum kopplar färgen rosa till 

flickor som är aktiva och med stark integritet.
22

 Även Kenta och barbisarna där det är en 

pojke som är huvudkaraktär har Lindenbaum lagt in rosa i sina bilder. Det rosa syns hos 

flickorna och är något Kenta är intresserad av. Warnqvist fortsätter vidare att i Lill-Zlatan och 

morbror raring finns inte mycket rosa att koppla ihop jagberättaren med. Till utsidan kan Lill-

Zlatan först tas som en fotbollskille men det visar sig sedan att Lill-Zlatan är en flicka som 

egentligen heter Ella. Lill-Zlatan kan till utsidan tas för en kille men har traditionella drag för 

                                                           
20

 Andersson, Inga, Databas alex.se: http://www.alex.se/Alex/ 2005-07-21. 
21

 Warnqvist, Åsa ”Att vägra normer och att omsluta den – Pija Lindenbaum som normkritiker” i: Kärrholm, 

Sara & Tenngart, Paul (red). Barnlitteraturens värden och värderingar: Studentlitteratur: Lund 2012.  s.181f. 
22

 Warnqvist, ”Att vägra normer och att omsluta den – Pija Lindenbaum som normkritiker”. s.193. 
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en flicka/kvinna. Hon tycker om att färga håret, ha ett pannband med en blomma i håret och 

tar hand om morbror Tommy när han ligger sjuk. Lill-Zlatan är trygg i fler genus, precis som 

många av Lindenbaums karaktärer är konstaterar Warnqvist.
23

 

 

En annan aspekt på Lindenbaums normbrytande ger Lydia Kokkola och Mia Österlund.  De 

skriver i sin artikel ”Celebrating the margins: Families and gender in the work of Swedish 

picturebook artist Pija Lindenbaum” från 2014 att många av Lindenbaums verk har en 

stämpel av godkännande från organisationen ”Rättviseförmedlingen”. Tillsammans med 

förlaget ”Olika” tilldelar ”Rättviseförmedlingen” ut priser till bilderböcker som bland annat 

breddar könsstereotyper i bilderböcker. Kokkola och Östersund pekar på att Lindenbaum ofta 

utmanar det politiskt korrekta i sina bilderböcker. Lindenbaum placerar sina huvudkaraktär, 

barnet, i mitten av det som ofta ses politiskt okorrekta.  

 

The common feature in all Lindenbaum’s books is that she places the child 

character in the center of the event, and moves outwards to explore that 

character’s family or other social situation from the child’s point of view. 

Topics perceived as “issues” in reviews—such as single parenthood, race 

relations, verbal violence, gay parents and the child’s gender identity—are part 

of the only world the child character has ever known. In and of themselves, they 

do not constitute “problems” that need to be solved; readers are simply invited 

to share the experiences of the child protagonists as their days unfold. The child 

protagonist is often the narrator.
24

 

 

Barnet i Lindenbaums bilderböcker får ett ”problem” att utforska. Kokkola och Östersund 

skriver att huvudpersonen oftast är berättaren i Lindenbaums böcker och att läsaren får ta del 

av barnets erfarenheter och se hur dess situation utvecklas fram tills ”problemet” blir löst.
25

 

 

Det har också skrivits en del kandidatuppsatser om Pija Lindenbaum och hennes författarskap. 

Susanna Bothén och Elenor Vennström har analyserar och tolkat Lindenbaums Kenta och 

barbisarna och anser i sin kandidatuppsats från 2009 ”Byta roller eller bryta roller - 

                                                           
23

 Warnqvist, ”Att vägra normer och att omsluta den – Pija Lindenbaum som normkritiker”. s.196f.   
24

 Kokkola, Lydia & Östersund, Mia, “Celebrating the margins: families and gender in the work of Swedish 

picture book artist Pija Lindenbaum” i: Harde, Roxanne (red.) Bookbird: A Journal of international Children’s 

Literature Volume 52 nummer 1 2012, s. 77-82. 
25

 Kokkola, & Östersund, “Celebrating the margins” s.77-82.   
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bilderböcker ur ett genusperspektiv” att i Kenta och barbisarna har Lindenbaum skapat 

karaktärer som följer könsrollen, som att pojkar och flickor är klädda i typiska kläder och 

leker på ett typiskt sätt enligt genusordningen.
26

 Jenni Meinilä konstaterar i sin 

kandidatuppsats från 2012, ”Bilderboken som skildrare av barns världar: Motiv, genus och 

bilder i Pija Lindenbaums bilderböcker” att Lindenbaum inte framför något uppfostrande 

syfte i sina bilderböcker. När det kommer till uppfostran är det de vuxna som bestämmer och 

Meinilä pekar på att Lindenbaum inte låter det vara så utan ger barnen en egen röst.
27

 Maria 

Bach konstaterar i sin kandidatuppsats från 2014 ”Älgbrorsor, drakar och lågstatusunge. 

Skildringar av barns inre tankar i bilderböcker av Pija Lindenbaum” att både text och bild i 

Lindenbaums bilderböcker används för att skildra barnets perspektiv. Metaforer och symboler 

skildras utifrån barnet och barnets upplevelse av händelserna.
28

  

 

3.2 Per Gustavsson som författare och normbrytare 

Per Gustavsson är en aktiv författare och illustratör som skapar egna bilderböcker eller 

illustrerar till andras berättelser. Enligt Gustavssons hemsida och blogg (pergustavsson.se) 

åker han gärna ut för att träffa och prata med barn om hur man skapar en bilderbok. Där pratar 

han om hur en historia samt bilder kommer till och hur en idé för honom blir till ett färdigt 

material.
29

 Gustavssons populäraste bilderböcker är främst de om den modiga och starka 

prinsessan. Enligt förlaget Natur & Kultur har böckerna sålt i över 150 00 exemplar och är nu 

utgivna i alla de nordiska länderna.
30

 

 

Precis som Warnqvist konstaterade i sin artikel ”Att vägra normen och att omsluta den - Pija 

Lindenbaum som normkritiker” att färgen rosa används i Lindenbaums böcker använder sig 

även Gustavsson av färgen rosa, i både Så gör prinsessor och När prinsar fångar drakar. 

Prinsen i När prinsar fångar drakar är klädd i rosa och hela bokomslaget till Så gör 

prinsessor är rosa. Även prinsessan är klädd i rosa och färgen rosa syns flitigt på alla bilder i 

bilderboken. Precis som Warnqvist skriver att Lindenbaum kopplar färgen rosa till aktiva och 

                                                           
26

 Susanna, Bothén, & Elenor, Vennström,”Byta roller eller bryta roller - bilderböcker ur ett genusperspektiv”, 

Göteborgs universitet 2009: https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/21568/1/gupea_2077_21568_1.pdf . s.20f. 
27

 Meinilä, Jennu, ”Bilderboken som skildrare av barns världar: Motiv, genus och bilder i Pija Lindenbaums 

bilderböcker” 2012: https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/37726/URN:NBN:fi:jyu-

201204261580.pdf?sequence=1. s.21. 
28

 Bach, Maria, ”Älgbrorsor, drakar och lågstatusunge Skildringar av barns inre tankar i bilderböcker av Pija 

Lindenbaum”  Mälardalens högskola, Eskilstuna västerås 2014:  

http://mdh.diva-portal.org/smash/get/diva2:754774/FULLTEXT01.pdf. s.25. 
29

 Pergustavsson.nu: http://pergustavsson.se/  
30

 Narur & Kultur: https://www.nok.se/Allmanlitteratur/Forfattare/?a=11807. 



12 

starka flickor gör även Gustavsson det. Prinsessan i Så gör prinsessor tycks älska rosa men 

uppfattas inte passiv. Prinsessan framställs som stark, modig och som en flicka som gärna tar 

sig an utmaningar.  

 

Olgha Gorgiz har i sin kandidatuppsats från 2012 ”Den rosaklädda, modiga prinsessan: En 

hjältinna på egna premisser” uppmärksammat allt det rosa prinsessan i Så gör prinsessor är 

omringad av. Syftet med Gorgiz uppsats är att söka djupare kunskap om hur prinsessan som 

flicka framställs i fyra av Gustavssons bilderböcker. Gorgiz gör en karaktärsanalys av 

prinsessan i Så gör prinsessor och menar att tack vare miljön, bland annat allt det rosa, går det 

snabbt att könsbestämma prinsessan. Utifrån rörelsemönster konstaterar Gorgiz att prinsessan 

lutar mer åt det manliga rörelsemönstret. Genom bilderna går det att urskilja rörelser, 

ansiktsuttryck och prinsessan tycks enligt Gorgiz röra sig på ett stark och modigt sätt, vilket 

Gorgiz kopplar samman med ett manligt rörelsemönster.
31

 Gorgiz resultat med uppsatsen är 

att Gustavsson enligt henne visar att det är acceptabelt för en flicka att älska rosa och 

acceptabelt att samma flicka är stark och modig.
32

 

 

5. Analys 

Analysen kommer att delas in i två större delar där Lindenbaums bilderböcker Lill-Zlatan och 

morbror raring och Kenta och barbisarna kommer att presenteras först. Efter det presenteras 

Gustavssons två bilderböcker Så gör prinsessor och När prinsar fångar drakar. Delarna 

kommer att inledas med en kort presentation av respektive bilderboks handling och efter det 

går analysen vidare in på respektive bilderboks samarbete mellan ord och bild. Där kommer 

analysen att utgå ifrån Nikolajevas kategorier om hur ord och bild samverkar i en bilderbok 

Delarna avslutas sedan med en kort redogörelse kring författarnas böcker som bilderböcker. 

 

5.1 Pija Lindenbaums bilderböcker 

5.1.1 Lill-Zlatan och morbror raring 

Berättelsen handlar om flickan Ella som bor hos sin mormor när hennes föräldrar är på 

Mallorca. Hos mormor får Ella träffa morbror Tommy, han är den bästa hon vet. Tommy 

kallar inte Ella för Ella utan för honom är hon Lill-Zlatan. Lill-Zlatan och morbror Tommy 

                                                           
31

 Gorgiz, Olgha, ”Den rosaklädda, modiga prinsessan: En häjltinna på egna premisser”: Södertörns högskola 

2012, http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:527903/FULLTEXT02.pdf  s.26f. 
32

 Gorgiz, ”Den rosaklädda, modiga prinsessan: En häjltinna på egna premisser” s.35. 
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spenderar en massa egentid tillsammans fram tills Steve dyker upp. Då ska Steve vara med på 

alla aktiviteter Lill-Zlatan och morbror Tommy annars gör ensamma, det irriterar Lill-Zlatan. 

När Lill-Zlatan sedan upptäcker att även Steve är bra på fotboll är han inte så dum längre, 

men såklart slår han inte henne. 

5.1.1.1 Samarbete mellan ord och bild i Lill-Zlatan och morbror raring 

33 

Uppslaget ovan visar främst att ord och bild kompletterar varandra och fyller varandras 

luckor, enligt Nikolajevas kategorier. Som det går att se i uppslaget visar inte bilden vad 

personerna säger utan den grafiska texten kompletterar bildens otillräcklighet genom att skriva ut 

repliker. Bild och ord kan också sägas vara symmetriska med varandra i uppslaget. Den 

grafiska texten berättar för läsaren att morbror Tommy kommer hem och att jag-berättaren får 

en present vilket också berättas i bild. Bild och ord berättar samma historia men 

informationen blir inte överflödig då det fortfarande finns detaljer i bild som inte nämns i ord 

och detaljer i ord som inte syns i bild. Därför blir ord och bild i uppsalget inte helt 

symmetriska med varandra.   

 

I uppslaget syns neutrala färgen, ett beigefärgat hem och tre morbröder och en mormor som är 

klädda i neutrala och matta färger. Den som bringar färg till uppslaget är morbror Tommy, 

han är klädd i en rosa skjorta, i en rosa scarf och har med sig en blå påse med rosa paket i. 

Morbror Tommy är den som bringar färg till uppslaget och han är också den som enligt Lill-

Zlatan bringar färg till livet. Morbror Tommy är också den karaktär som lyser upp bilderna i 

uppglaget ovan. En tolkning kan vara att Lindenbaum skapar en typ av konflikt i bild där färg 

                                                           
33

 Lindenbaum, Pija, Kenta och barbisarna: Rabén&Sjögren: Stockholm 2007. s. 3f. 



14 

får en stor betydelse. I den grafiska texten står det inte att hemmet är tråkigt men valet av de 

neutrala och matta färgerna gör att hemmet enligt tolkningen ser tråkigt ut. Även mormorn 

och de tre morbröderna som sitter ner på den högra sida är klädda i neutrala och matta färger, 

vilket gör dem tråkiga. Som kontrast kommer morbror Tommy med starka färger och är den 

som enligt huvudkaraktären absolut inte är tråkig. 

 

5.1.2 Kenta och barbisarna  

Berättelsen handlar om en pojke vid namn Kenta. Kenta är en kille som är väldigt bra på 

fotboll, så bra att alla andra killar jämt vill ha med honom i sitt lag. Men Kenta känner inte 

riktig att han passar in bland killarna på dagis. Killarna är bråkiga och vill kriga och spela 

fotboll. Kenta är mer intresserad av vad tjejerna gör. Tjejerna leker med dockor och är först 

lite avvaktande emot Kenta men låter till sist Kenta och hans Barbie få vara med och leka.  

5.1.2.1 samarbete mellan ord och bild i Kenta och barbisarna 

34 

Genom att i uppslaget ovan både titta på texten och bilden kan man se hur händelseförloppet 

utvecklas. Uppslaget visar oss främst en kompletterande bilderbok, som betyder att ord och 

bild kompletterar varandra utifrån Nikolajevas kategorier. Utifrån texten går det att tolka 

berättelsen som så att det är ett föremål Kenta inte vill ha med sig till dagis. Med hjälp av 

bilderna ser vi att det är en fotboll han inte vill ha med sig. Genom bilderna förstår vi att 

Kenta inte vill ha med sig fotbollen som hans pappa vill packa ner. Istället ser vi i en av 

bilderna att Kenta har packat ner en Barbie. När Kenta med sin pappa sedan kommer fram till 

dagis skjuter killarna bollen emot honom. Kenta ser inte ut att bry sig om killarna eller bollen 

                                                           
34

 Lindenbaum, Pija, Kenta och barbisarna: Rabén&Sjögren: Stockholm 2007. s.12f. 
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utan håller istället ett hårt armtag om sin ryggsäck. Till viss del blir uppslaget också 

”expanderande” eller ”förstärkande”. Bildmediet förstärker textmediet genom att visa oss vad 

Kenta inte vill ha med och vad han istället tar med sig. Men utifrån den verbala berättelsen 

går det ändå att förstå en historia vilket gör att det inte stämmer helt överens med Nikolajevas 

kategori ”expanderande” eller ”förstärkande”.  

 

Utifrån uppslaget ovan går det enligt min tolkning att se ett visst mönster i endast bild. I 

bilderna ovan arbetar Lindenbaum med rörelse och avstånd. I bild skapas det ett visst avstånd 

mellan Kenta och hans pappa då Kenta tar avstånd och rör sig bortåt från pappan. Det skapas 

också ett visst typ av avstånd mellan Kenta och pojkarna på dagis, de vill att han ska ta emot 

fotbollen men Kenta väljer att istället hålla hårt i sin Barbie. Kenta vänder sig bort från sin 

maskulina pappa och ifrån pojkarna och vänder sig istället mot flickorna. Uppslaget visar en 

typ av genusskildring som inte nämns i text utan som går att se igenom bild och som löper sig 

igenom större del av bilderboken. Uppslaget ovan visar också en typ av övergången mellan 

pojkarna till flickorna. Innan uppslaget tar pojkarna plats och tjejerna syns i bakgrunden och 

efter uppslaget blir det tvärt om 

 

I detta uppslaget tar hyfsat neutrala och mörka färgen plats precis som i Lill-Zlatan och 

morbror raring. Kenta är klädd i grå tröja och både Kenta och hans pappa bär militärbyxor. 

Även pojkarna på dagis klär sig i mörkare och neutrala färger. På nästa uppslag när Kenta 

vänder sig emot tjejerna syns färgen rosa, som kopplas ihop med flickor. Den rosa färgen tar 

plats och får en betydelse för historien. Det rosa syns på tjejernas kläder, dockor och är något 

Kenta drar sig emot.  

 

5.1.3 Pija Lindenbaums böcker som bilderböcker 

Bilden av hur en typisk bilderbok enligt Kåreland och Werkmäster ser ut passar bra in på 

Lindenbaums två bilderböcker. Bilderböckerna har en hård pärm, är tunna och har en eller fler 

bilder på varje uppslag. Det är i båda bilderböckerna möjligt att följa en röd tråd genom hela 

berättelsen och bilderna följer samma tråd som texten och för historien framåt. Även Rhedins 

tolkning av vad en bilderbok är passar in på Lindenbaums två bilderböcker. Det förekommer 

minst en bild på varje uppslag och bilderböckerna har ett begränsat omfång av ord och längd. 

Båda bilderböckerna berättar en historia med hjälp av bild, ord samt deras samverkan. 

 



16 

I Kenta och barbisarna använder sig Lindenbaum av en extradiegetisk-heterodiegetisk 

berättare. Det är en berättare som är allvetande och inte identisk med någon i berättelsen.
35

 I 

Lill-Zlatan och morbror raring använder sig Lindenbaum en en intradiegetisk-homodiegetisk 

berättare, vilket är en jag-berättare som är ett barn i berättelsen.
36

 Nikolajeva tar i 

Bilderbokens pusselbitar upp att en jag-berättare i en bilderbok är ytterst problematiskt att 

använda sig av. Texten kan vara skriven i jagform men bilden visas mycket sällan i jagform. 

Om bilden skulle visas i jagform skulle det enligt Nikolajeva innebära att en konsekvent jag-

berättare aldrig skulle uppenbara sig i bild eftersom läsaren skulle dela jag-berättarens 

synvinkel. Där skapas problematiken eftersom en osofistikerad läsare, enligt Nikolajeva, är 

van vid att få se huvudpersonen på bild i en bilderbok.
37

 Problematiken kring en jag-berättare 

som Nikolajeva tar upp märks inte av i Lill-Zlatan och morbror raring. Läsaren får inte följa 

historien genom Lill-Zlatans synvinkel men utifrån hennes perspektiv. Att berättelsen är 

utifrån Lill-Zlatans perspektiv märks tydligt, ett exempel är diskussionen kring konflikt i bild 

som jag tog upp ovan. Det jag-berättaren uppfattar som tråkigt är målat i beige och i matta 

färger och det jag-berättaren uppfattar som roligt är målade i starka och glada färger. Att 

läsaren får följa huvudkaraktärens perspektiv konstaterar även Maria Bach i sin 

kandidatuppsats när hon skriver att både text och bild skildras utifrån barnets perspektiv i 

Lindenbaums bilderböcker. 

 

5.2 Per Gustavssons bilderböcker 

5.2.1 Så gör prinsessor 

Historien om prinsessan börjar med att prinsessan gör saker som många har en bild av att 

prinsessor gör. Hon äter prinsesstårta, väljer ut en av sina rosa klänningar, ett par rosa 

klackskor med rosetter och smycken till. Hon borstar håret och gör sig redo för att inviga 

broar och båtar. Inviger prinsessan inte broar eller båtar händer det att hon spelar ishockey för 

att slappna av. Ibland är prinsessan ute och reser, då kan det hända att hon möter på rövare 

och drakar som hon måste slåss emot för att rädda en by. Om prinsessan i slutet av berättelsen 

har tur kan de hända att hon råkar rädda en prins som hon sedan kan få gifta sig med.  
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 Nikolajeva, Bilderbokens pusselbitar. s.179. 
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 Nikolajeva, Bilderbokens pusselbitar. s.179. 
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5.2.1.1 Samarbete mellan ord och bild i Så gör prinsessor 

38 

I uppslaget ovan till vänster beskriver texten att rädda byar från rövare är något prinsessor gör 

och bilden visar en nöjd prinsessa efter att hon räddat byn från rövare. Till vänster kan bilden 

sägas expandera eller förstärka berättelsen. Texten går att förstå utan bilden men genom 

endast texten går det inte att förstå att en drake lurar bakom kullarna och är på väg emot byn. 

Där samarbetar bilderboken, enligt Nikolajevas kategorier, ”expanderande” eller 

”förstärkande”. På nästa uppslag blir draken ännu tydligare på bild och nämns även i texten. 

Där faller snarare samarbetet mellan bild och ord under kategorin kompletterande bilderbok. 

Den grafiska texten beskriver för läsaren att en drake dyker upp och bildmediet visar läsaren 

att en drake kommer fram bakom kullarna. Bilden kompletterar genom att visa hur folket i 

byn springer för sitt liv och hur prinsessan stannar upp och tittar emot draken. Där 

kompletterar bilden det som redan står i den grafiska texten. Till viss del faller bilden även in 

under symmetrisk bilderbok. Berättelsen i ord och i bild är parallella med varandra och 

berättar nästan samma sak för läsaren. Men informationen blir inte överflödig som den enligt 

Nikolajevas kategorier ska bli, utan snarare kompletterande.        

 

Gorgiz konstaterar i sin kandidatuppsats att bilderna har en dominerande plats i Gustavssons 

bilderböcker.
39

 Det är bilderna som ger läsaren en beskrivning av handlingen och av 

personerna. Uppslaget ovan är ett exempel på att Gustavsson låter bilderna få en dominerande 

plat. Det finns endast få ord med på uppslaget och bilderna berättar desto mer. En tolkning 

kan var att orden ger en slags underdrift och att bilderna expanderar och ger en överdrift. Att 

                                                           
38

 Gustavsson, Per, Så gör Prinsessor: Natur & Kultur: Stockholm 2003. s.16f. 
39

 Gorgiz, ”Den rosaklädda, modiga prinsessan: En häjltinna på egna premisser”. s.26. 
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bilderna expanderar kan skapa en viss ironisk effekt, den grafiska texten i uppslaget beskriver 

att en drake dyker upp och bild visar att en skrämmande drake dyker upp och människor som 

springer för sitt liv. Just frasen ”dyka upp” utvecklas i bild och bilden leker med det lilla som 

orden beskriver. Liknande lek mellan ord och bild förekommer i hela Så gör prinsessor och 

även i När prinsar fångar drakar.   

 

I Gustavssons Så gör prinsessor får färgen rosa en betydelse i bilderna. Fanny Ambjörnsson 

konstaterar i sin studie från 2011, Rosa den farliga färgen, att färgen rosa är en central 

diskussion när det kommer till flickor och jämställdhet. Ambjörnsson tar upp argument hon 

fått fram i sin studie om varför föräldrar inte vill klä sina flickor i rosa. Argumenten lyder att 

klär man en flicka i rosa förmedlar det en känsla av att man vill ha sin flicka söt, gullig och 

vän. Ambjörnsson konstaterar att det i sin tur ger en gammaldags och en ojämställd bild av 

flickor.
40

 Prinsessan är en flicka som är väldigt flickig och klädd i rosa klänningar i Så gör 

prinsessor. Det ska då enligt Ambjörnssons studie göra prinsessan söt och gullig men 

Gustavsson ger prinsessan egenskaper som lyser över det söta och gulliga. Precis som även 

Gorgiz tar upp i sin uppsats gör Gustavsson prinsessan stark, modig, självständig och 

självsäker.
41

 Gustavsson ger prinsessan egenskaper som hör hemma i spalten man/pojke enligt 

Nikolajevas modell för könsstereotyper ”manligt och ”kvinnligt”. Prinsessan är stark, hon 

slåss, hon är tävlande, hon skyddar och hon är aktiv.
42

    

 

5.2.2 När prinsar fångar drakar  

Historien handlar om en prins som kommer på att ett slott inte är komplett utan en drake. Allt 

annat, som en krokodil i vallgraven och en telefonbok, har prinsen men en drake saknas och 

behövs. Därför ska prinsen ge sig ut på drakjakt och till sin hjälp tar han prinsessan som 

självklart ställer upp. Tillsammans ger de sig iväg på drakjakt men istället för att fånga en 

drake råkar de bli fångade av en. Tur att prinsen och prinsessan är så smarta. Tillsammans 

lyckas de överlista draken och flyr hem till slottet igen. När de sitter hemma igen kommer 

prinsen fram till att det går att klara sig utan en drake, i alla fall tills imorgon.  

                                                           
40 Ambjörnsson, Fanny, Rosa den farliga färgen: Ordfront: Stockholm 2011. s.20. 
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 Gorgiz, Olgha, ”Den rosaklädda, modiga prinsessan: En häjltinna på egna premisser” s.26f. 
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5.2.2.1 Samarbete mellan ord och bild i När prinsar fångar drakar 

43 

I uppslaget ovan går det att se likheter från uppslaget till Så gör prinsessor när det gäller hur 

den grafiska texten och bildmediet samverkar. På den vänstra bilden smyger prinsen och 

prinsessan fram och är inte medvetna om att det lurar en drake i skogen, inte heller nämns det 

i ord. Bilden expanderar eller förstärker historien genom att visa läsaren endast genom bilden 

att en drake smyger sig på prinsen och prinsessan. Det verbala språket för sig går att förstå 

utan bilden och bilden kompletterar med att visa mer än vad läsaren får utifrån texten. Det gör 

att uppslaget både expanderar och kompletterar utifrån Nikolojevas kategorier. Som exempel 

så beskriver den grafiska texten att de ska ge sig ut i skogen och bildmediet kompletterar 

genom att visa att i skogen smyger de sig fram och har med sig var sitt svärd. Uppslaget är 

också symmetriskt, bilden till höger blir mer symmetriskt än bilden till vänster då den med 

både bild och ord berättar ungefär samma sak. Prinsen tänker orden och tanken är precis det 

samma i ord och bild.  

 

Färgerna som syns starkast i bild är blått, grönt och rosa då både prinsessan och prinsen är 

klädda i rosa. Ambjörnsson skriver i sin studie Rosa den farliga färgen att hon sällan hörde 

föräldrar uttala sig om färgen rosa och dess relation till pojkar.
44

 Gustavsson låter sin 

huvudkaraktär vars kön är en pojke vara klädd i rosa. Prinsen är klädd i en rosa överdel, rosa 

tights och i även rosa skor. Det ska i en tolkning av Ambjörnssons studie inte spela så stor roll 
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att en pojke, prinsen, är klädd i rosa. En pojke får gärna vara klädd i rosa men en flicka ska 

helst kläs i annat om hon inte ska uppfattas för söt och gullig.  

 

5.2.3 Per Gustavssons böcker som bilderböcker 

Nikolajeva skriver i Bilderbokens pusselbitar att det normala för bilderböcker är att berättaren 

är extra- och heterodiegetisk. Gustavsson använder av en sådan berättare i både Så gör 

prinsessor och i När prinsar fångar drakar. Det är ingen jag-berättare i bilderböckerna utan 

berättaren är utomstående och allvetande.
45

 

 

Det som forskningen kommit fram till kring hur en typisk bilderbok ser ut passar bra in på  

Gustavssons två bilderböcker. Precis som Lindenbaums två bilderböcker följer Gustavssons 

bilderböcker en röda tråd med ett samarbete av ord och bild. Det förekommer minst en bild på 

varje uppslag i bilderböckerna och de har ett begränsat omfång av ord och längd   

Bilderböckerna har en hård pärm, är tunna och har en eller fler bilder på varje uppslag. Till 

skillnad från Lindenbaums två bilderböcker har Gustavsson ett större utrymme för bild än för 

text i sina bilderböcker. Bilderna har en dominerande plats och Gustavsson arbetar med korta 

meningar och lite text på varje sida. Bilderna beskriver på ett tydligt sätt vad som händer i 

berättelsen och sedan kan endast en mening förklara det mest grundläggande. Det kan skapa 

en viss ironisk effekt, bilden leker med det lilla orden ger, som jag nämnde ovan. 

 

6. Diskussion kring analysens resultat – Med fokus på genus 

I diskussionen kring analysens resultat kommer fokus att ligga på genus. Med hjälp av 

analysen kring bilderböckernas uppbyggnad kommer bilderböckerna att tolkas ur ett 

genusperspektiv. Först kommer Lill-Zlatan och morbror raring och Så gör prinsessor att 

sättas emot varandra och efter det Kenta och barbisarna och När prinsar fångar drakar. Det 

gör att diskussionen först kommer gå in på flicka mot flicka och sedan pojke mot pojke, för 

att se hur de olika författarna skildrar genus i respektive kön.  
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6.1 Flicka mot flicka – Lill-Zlatan mot Prinsessan 

6.1.1 Lill-Zlatan skildrar genus 

Omslaget till Lill-Zlatan och morbror raring är en bild tagen ur berättelsen (se bilaga). Lill-

Zlatan syns tydligt på bilden men det kan vara svårt att avgöra om det är en liten flicka eller 

en liten pojke som sitter på golvet. Huvudkaraktären är neutral i text fram tills jagberättaren 

talar om att hon av morbror Tommy kallas Lill-Zlatan men att hennes namn är Ella. Hon har 

ett namn som förknippas med en flicka och ett smeknamn som förknippas med en stor och 

välkänd man, fotbollsproffset Zlatan Ibrahimovic. Fram tills det att Lill-Zlatan talar om att 

hon heter Ella är det svårt att könsbestämma karaktären. Om huvudkaraktärens kön aldrig i en 

bilderbok beskrivs i ord tvingas bilden många gånger visa huvudkaraktärens yttre. I Lill-

Zlatan och morbror rarings fall är det svårt att placera huvudkaraktärens yttre med hjälp av 

endast bilderna. I ord beskrivs knappt Lill-Zlatans utseende och bild visar att Lill-Zlatan klär 

sig i byxor och t-hirt i neutrala färger, har kortklippt hår och i en av bilderna har hon satt fast 

en blomma på sitt pannband. På så vis anser jag att Lill-Zlatans utseende inte tydligt blir 

förknippat med en flicka. Istället kan Lill-Zlatan ses som en pojkflicka, hon är född som en 

flicka vilket alltså är hennes kön men sättet hon klär sig på liknar mer hur en kille skulle 

kunna klä sig. Enligt Kåreland är en pojkflicka inte något extremt märkvärdigt. Flickor kan 

ofta överskrida genusnormer och ses som en pojkflicka samtidigt som det är svårare för 

pojkar att göra detsamma. En pojkflicka ses många gånger som något positivt medan 

flickpojke är ett begrepp som inte existerar i dagens samhälle anser Kåreland.
46

 

 

Precis som Warqvist konstaterar att Lill-Zlatan är trygg i fler genus anser jag att där Lill-

Zlatan bryter starkast mot normen är hennes bekvämlighet i båda könen.
47

 Lill-Zlatan 

uppfattas bekväm med en blomma i håret och hon uppfattas bekväm med att bli kallad efter 

en välkänd man. Lill-Zlatan blir för mig en pojkflicka och som utstrålar en bekvämlighet i det. 

Enligt Britta Olofsson och hennes bok Modiga prinsessor & ömsinta killar är det vanligt 

bland flickor att vara pojkflickor, det anses tufft och fränt. Vilket kan göra att det för flickor är 

det mycket lättare att vidga könsgränserna och ta till sig mer traditionella manliga värden.
48

 

Lindenbaum tar vara på både en flickas och en pojkes karaktärsdrag i Lill-Zlatan och morbror 

raring. Lill-Zlatan är omtänksam, känslig, söker närhet, modig, stark och självständig. Detta 
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är något Olofsson menar på att vi idag behöver, istället för att ta ifrån något ska vi tillföra 

mer.
49

  

 

6.1.2 Prinsessan skildrar genus 

I första mötet med Gustavssons Så gör prinsessor ser vi en massa rosa och på framsidan en 

typisk prinsessa med gult hår och rosa klänning (se bilaga). Bilderboken känns vid första 

ögonkastet väldigt könsstereotyp och redan genom att läsa titel går det att förstå att historien 

ska handla om en prinsessa. Det anser jag gör att prinsessan aldrig blir könsneutral utan att 

hon från första början blir könsbestämd, i motsats till Lill-Zlatan. Gustavsson överdriver allt 

det flickiga i Så gör prinsessor, han överdriver med en massa rosa och med en väldigt typisk 

prinsessa och flicka. Prinsessan ser ut som en prinsessa och hon gör saker som en prinsessa, 

enligt historien, förväntas göra. Utöver sysslorna som en prinsessa förväntas göra tycker 

prinsessan om att hitta på sånt som en prinsessa vanligtvis inte gör. Prinsessan tycker om att 

spela ishockey för att slappna av, hon räddar byar från farliga banditer och om hon har tur 

kanske hon lyckas rädda en prins som hon får gifta sig med. Det är i detta fallet prinsessan 

som är ute på äventyr och som i slutet av historien räddar en prins. Gustavsson låter 

prinsessan i berättelse bli hjältinnan. Prinsessan är modig nog att klara av det onda själv, 

ingen prins behövs för att bli räddad. Prinsessan framstår lugn och oberörd av hemskheter och 

hon tvekar inte att stå upp emot det hemska och läskiga, vilket gör henne modig.  

 

Enligt min mening blir prinsessan aldrig neutral då hon jämt bär rosa och benämns med 

prinsessan. När Gustavsson skapade prinsessan skapade han en karaktär som till utseendet är 

könsbestämd i både ord och bild. På varje uppslag nämns det i den grafiska texten ordet 

prinsessor, vilket förknippas med det kvinnliga. Bilderna visar tydligt en bild av en flicka i 

rosa klänning och ljust långt hår. Där prinsessan enligt mig bryter normen är genom att följa 

ett manligt könsmönster. Gustavsson beskriver i både ord och bild en tuff och modig flicka 

som är ute och slåss mot drakar i rosa klänning. I ord beskrivs saker prinsessan gör och som 

inte är något förutsatt att en prinsessa ska göra. I bild visas prinsessan tuffa personlighet 

genom hennes kroppshållning och hennes ansiktsuttryck. Prinsessan står rakryggad med ett 

svärd i handen eller med arg min emot den eller det hon ska slåss emot. En tanke på 

Gustavssons val av att skapa, till utsidan, en könsstereotyp prinsessa och på hans val av allt 

rosa kan vara att prinsessan inte ska förlora sin femininet. I forskning har det tagits upp att om 
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flickor görs starka och tuffa kan det bli på bekostnad av deras femininitet.
50

 Tack vare 

prinsessans utseende anser jag att hon inte förlorar sin femininitet när hon framställs tuff och 

modig. Gustavsson uppfattas lägga mer fokus i att flickan inte ska bete sig som en flicka 

förväntas att göra än att hon inte ska se ut som en flicka.  

 

6.1.3 Två typer av normbrytning - Lill-Zlatan VS Prinsessan 

Kåreland skriver att när flickor är huvudperson i en bilderbok skildras de inte alltid starka, 

utåtriktade och aktiva.
51

 Kåreland konstaterar också tillsammans med Lindh-Munther i deras 

artikel ”(S)könlitteratur i förskolan” att det starka och aktiva står killarna för, flickorna står 

istället för anpasslighet och främställs som passiva.
52

 Detta konstaterade anser jag att både 

Lill-Zlatan och prinsessan bryter mot, bägge flickorna är aktiva och utåtriktade flickor. 

Prinsessan har tydliga flick egenskaper men visar också en tydlig bild av aktivitet och styrka 

när hon spelar ishockey med alla killar och vinner eller när hon räddar en hel by ifrån rövare. 

Lill-Zlatan bryter också mot bilden då hon håller på med en aktiv sport som främst kopplas 

till killar och blir tilltalad med ett smeknamn som kopplas till en välkänd man. Tittar man på 

flickornas utsida och kläderna skiljs de två karaktärerna åt och en olikhet syns. Anna Grettve 

skriver i Barnlitteraturanalyser (2008) att kläderna på ett barn är ett tecken som visar vem 

och vad barnet är. Genom  kläderna ett barn bär kan barnet sättas in i ett socialt och kulturellt 

rum.
53

 Lill-Zlatan ser inte ut som en typisk flicka som bär klänning och inte heller kläder i 

rosa. Prinsessan klär sig i klänning och i rosa, hon bär även klackskor och smycken vilket 

förknippas med flicka/kvinna. Utifrån det går det att sätta in prinsessan och Lill-Zlatan i två 

olika sociala och kulturella rum.  

 

Slutligen vill jag understryka att både Gustavsson med Så gör prinsessor och Lindenbaum 

med Lill-Zlatan och morbror raring har skapat normbrytande bilderböcker som skildrar en 

normbrytande flicka. Båda flickorna bryter enligt min mening normen och utmanar den 

traditionella synen på en flicka. Lindenbaum skildrar en pojkflicka som är bekväm i saker 

som lutar åt pojkhållet men som även är bekväm i saker som lutar åt flickhållet. Gustavsson 

skildrar en flicka som tydligt är väldigt bekväm i sin flickighet och bryter normer genom att 

inte bete sig som en stereotyp flicka eller prinsessa många gånger anses göra. Prinsessan 
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uppfattas av mig så bekväm i sin flickighet att hon kan bete sig och agera precis så som hon 

vill. Den största likheten, och kanske också den minsta enligt mig, är flickornas styrka och 

tuffhet. Olofsson skriver att pojkarna måste få större närhet och ett känslospråk och att 

flickorna ska tillföras mod styrka och tuffhet så att de kan skapa en självständighet.
54

 Det är 

något jag anser passar bra in på hur Lindenbaum har skapat Lill-Zlatan och Gustavsson har 

skapat prinsessan. De har båda skapat flickor med mod, styrka och tuffhet, som jag tror att 

många flickor idag har.  

 

6.2 Pojke mot pojke – Kenta mot Prinsen 

6.2.1 Kenta skildrar genus 

I Kenta och barbisarna skildras en pojke som tycker om att göra saker som pojkar ofta gör 

men som ifrågasätter och istället blir intresserad av vad tjejerna gör. Bilderna visar oss att 

huvudkaraktären Kenta hänger med på vad killarna gör men att han på nästan varje uppslag 

har en sneglande blick åt flickornas håll. Texten beskriver inte att Kenta är nyfiken på vad 

tjejerna gör men genom bilderna går det att förstå. Det är först när han frågar tjejerna om han 

får var med som textmediet antyder att han är intresserad av tjejerna och deras lekar. 

Samtidigt som Kenta är inne och leker med flickorna tröttnar pojkarna på att spela fotboll. 

När de kommer in får de se Kenta i kjol tillsammans med flickorna. Det blir inte den reaktion 

som kanske hade varit typisk för pojkar, ett hånande skratt eller himlande med ögonen. Istället 

börjar killarna rota bland kjolarna ta på sig varsin och dansa runt. Sista bilden visar hur Kenta 

tillsammans med en flicka och en pojke spelar fotboll i varsin kjol. Lindenbaum bryter 

genusnormen genom att visa att pojkar och flickor kan tycka om att göra samma saker och 

även att göra det tillsammans. Det är acceptabelt att vara pojke och att vara bra på fotboll 

samtidigt som det är acceptabelt att vara pojke, ha med sig en Barbie till dagis och klä sig i 

kjol. Som jag nämnde ovan är detta något Olofsson anser vi behöver idag, vi ska tillföra det 

flickor och pojkar redan har.
55

 Jag tolkar det som att det är precis vad Lindenbaum gör i Kenta 

och barbisarna, tillför något nytt till respektive kön. 

 

När jag läser Kenta och barbisrna tänker jag på hur Lindenbaum framställer de andra 

karaktärerna, precis som Susanna Bothén och Elenor Venneström reflekterat över i sin 

kandidatuppsats. Karaktärerna runt omkring uppfattas enligt mig följa den typiska bilden av 
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hur flickor och pojkar enligt Kåreland och Lindh-Munther i en bilderbok uppfattas. Bortser 

man från Kenta är pojkarna på dagis aktiva, sitter inte still utan bråkar samtidigt som tjejerna 

lugnt sitter med sina dockor. Som Bothén och Venneström konstaterar uppfattas pojkarna 

aktiva och flickorna passiva, vilket passar in på Nikolajevas tabell över ”manligt” och 

”kvinnligt”.
56

 Även Kentas pappa framställs könsstereotypisk, han är en stort, muskulös man 

som tycker om fotboll och som tycker det är kul när pojkarna på dagis bråkar i kapprummet. 

Kentas manliga förebild, hans pappa, är olik den person Kenta tycks vara. Kanske är det 

därför Kenta är rädd för att direkt gå till flickorna eller för att visa sin pappa att han vill ta 

med en Barbie till dagis istället för en fotboll.  

  

6.2.2 Prinsen skildrar genus 

Prinsen i När prinsar fångar drakar är normbrytande genom att han utför sysslor som ofta 

förknippas med kvinnosysslor. Neutralt så stryker, städar och lagar prinsen mat, samtidigt 

som han är mån om sin riddarborg och vill slåss mot drakar. Prinsen strävar efter den perfekta 

riddarborgen och efter att få en drake till borgen. För att lyckas fånga en drake tar prinsen 

prinsessan till hjälp. En prins som ofta är den som ensam slåss mot drakar och räddar den 

vackra och hjälplösa prinsessan behöver i berättelsen prinsessans hjälp. Enligt berättelsen 

behövs en söt prinsessa som lockbete för att få fast en drake. Prinsessan stället modigt upp 

och är beredd på att vara lockbete för draken. Planen går inte i lås då prinsen och prinsessan 

istället blir fångade av draken. När prinsen och prinsessan ska laga mat åt draken lyckas de 

överlista draken genom att binda draken med mjuk spagetti som de tillsammans har lagat. 

Istället för att någon utav dem är hjälten jobbar de som ett team och lyckas bli fria.  

 

När prinsar fångar drakar följer till en viss del både Kåreland och Lindh-Munthers 

konstaterande om hur flickor och pojkar uppfattas samt Nikolajevas tabell över ”manligt” och 

”kvinnligt”. Prinsen är aktiv och visar styrka då han vill ut och fånga en drake. Han bryter 

också Kåreland och Lindh-Munthers konstaterande och Nikolajevas tabell genom att visa 

svaghet, osjälvständighet och osäkerhet. Prinsen visar svaghet, rädsla och ojsälvständighet då 

han blir rädd för draken och inte hade klarat sig utan prinsessans styrka och mod. Gustavsson 

skapar en bild av en prins som ser ut som en prins, bor som en prins men inte helt beter sig 

som en traditionell prins. Prinsen är inte modig och ståtlig utan framstår snarare som lite feg 

och försiktig. Ensam försöker prinsen inte få fatt på en drake utan han ber prinsessan om 
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hjälp. Det är inga konstigheter för prinsen att be om hjälp och likaså inga konstigheter för 

prinsessan att hjälpa till. Historien slutar med att prinsen blir så skrämd av draken att han i 

slutet av historien bestämmer sig att han kan klara sig utan en drake. Trots att det i början av 

historien inte fanns något viktigare än att få fatt på en drake till riddarborgen.  

 

6.2.3 Två typer av normbrytning – Kenta VS Prinsen 

I en första anblick på bilderböckerna jämte varandra ger När prinsar fångar drakar en mer 

könsstereotypisk bild. Omslaget är helt blått och visar en prins som står med ett svärd i högsta 

hugg och med en skugga av en drake bakom sig i en mörkare nyans av blått. Det som på 

framsidan av boken kan ses som normbrytande är prinsens kläder. Han bär en mörkrosa 

överdel, rosa tights och ett par rosa skor till. Det visar sig också senare inuti bilderboken, som 

nämnts ovan, att prinsen inte är så självsäker och modig som han vid försa inblick kan ge. 

Omslaget till Kenta och barbisarna visar oss mer än omslaget till När prinsar fångar drakar 

och själva omslaget är enligt mig mer normbrytande. Bilden är tagen ur historien och på 

bilden sitter Kenta högst upp i en rutschkana där han håller upp en pinne som skapar en bild 

av en snopp (se bilaga). Kenta sitter och tittar ner på tre tjejer som leker med dockor och i 

bakgrunden går det att se skuggor av två pojkar som leker med pinnar. Flickorna sitter passiva 

och leker med sina dockor medan killarna leker aktivt ute i skogen. Kanske har Lindenbaum 

valt den framsidan eftersom att den tycks skapa en bild av en uppdelning mellan flicka och 

pojke där en pojke i mitten inte riktigt vet vart han hör hemma. Kenta tycks på bilden 

ifrågasätta sitt egna kön genom att sitta emellan flickorna och pojkarna samtidigt som han 

håller upp en pinne som skapar en bild av sitt kön.  

 

Både När prinsar fångar drakar och Kenta och barbisarna är två bilderböcker med två 

huvudkaraktärer som är normbrytande. För huvudkaraktären Kenta är det inte en självklarhet 

att dra sig till killarna och deras aktiviteter. Istället är han väldigt intresserad av flickorna och 

föredrar en Barbie framför en fotboll. I När prinsar fångar drakar skildras en prins som inte 

alla gånger är så modig och ståtlig. Prinsen visar istället sig svag och osjälvständig dels 

genom att förlita sig på prinsessan. Både prinsen och prinsessan agerar båda liknande och 

hjälps åt för att lösa problemen.  
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7. Sammanfattning 

I min analys har jag kommit fram till att bilderböckerna av Lindenbaum  och Gustavsson 

passar in på vad tidigare forskning anser att en bilderbok är. Både till dess utsida och till dess 

insida. När det kommer till samverkan mellan text- och bildmedium har jag kommit fram till 

att ingen av de fyra bilderböckerna kan sägas vara en ”kontrapunktisk” bilderbok eller en 

motstridig/ambivalent bilderbok utifrån Nikolojevas kategorier. Främst är bilderböckerna 

kompletterande bilderböcker men de använde sig nästan alla mer eller mindre av Nikolajevas 

tre kategorier kompletterande bilderbok, symmetrisk bilderbok och expanderande/ 

förstärkande bilderbok. Utöver samarbetet mellan ord och bild enligt Nikolojevas kategorier 

tittade jag på hur Gustavsson arbetade med få ord på sina sidor och med en dominerande plats 

för bilder. Min  tolkning är att Gustavsson enkelt förklarar något med få ord och låter bilden 

överdriva, vilket nästan gör att bilderboken får en ironisk effekt. Jag tittade också på hur 

Lindenbaum arbetade med färg och komposition. Med hjälp av färg skapade Lindenbaum i 

min tolkning och i sin bilderbok i Lill-Zlatan och morbror raring en rumslig uppdelning 

mellan det ena och det andra i bildens komposition. Det skapade en typ av konflikt mellan det 

som huvudkaraktären ansåg vara roligt och det huvudkaraktären ansåg vara mindre roligt. En 

konflikt som gick att se genom färgen respektive kompositionen på uppslaget men inte i den 

grafiska texten. 

 

I min diskussion kring genus och kring flicka mot flicka kom jag fram till att både prinsessan 

och Lill-Zlatan är normbrytande fast på olika sätt. Gustavsson har framställt en flicka som till 

utsidan är väldigt flickig men till insidan har mer pojkaktiga drag. Lindenbaum har framställt 

en flicka som till utsidan ser ut mer som en pojkflicka och en flicka som är bekväm i fler 

genus. I min diskussion kring pojke mot pojke kom jag fram till att även där skapar 

Lindenbaum och Gustavsson två olika typer av normbrytande karaktärer. Prinsen är en pojke 

som lutar mer åt det kvinnliga rörelsemönstret men som även har manliga drag. Han vill ut 

och slåss mot en drake men är samtidigt passiv och försiktig. Kenta bryter normen genom att 

ifrågasätta pojkarna, deras aktiviteter och sitt egna kön. Kenta dras inte till pojkarna utan till 

tjejerna och till deras aktiviteter.    
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