
 

 

 

 

 

Den normbrytande trenden 
En studie om normbrytande barnböcker ur ett queerperspektiv 
 

Linn Eliasson 
 

 

 

 

Ämne: Litteraturvetenskap  

Nivå: C  

Poäng: 15 hp  

 

Ventilerad: VT 2018  

Handledare: Maria Karlsson  

Examinator: Sigrid Schottenius Cullhed 

 

Litteraturvetenskapliga institutionen  

Uppsatser inom litteraturvetenskap 

  

 



Innehåll 

1.Inledning 2 

   1.1 Bakgrund 3 

   1.2 Syfte och frågeställning 3 

   1.3 Material 3 

   1.4 Tidigare forskning 4 

      1.4.1 Forskning kring bilderboken 4 

      1.4.2 Forskning om de tre författarskapen 5 

      1.4.3 Genusforskning 6 

   1.5 Teori och metod 7 

      1.5.1 Paratexter och ikonotext-begreppet 7 

      1.5.2 Genusteori 9 

    1.6 Disposition 10 

2. Analys  12  

   2.1 Paratexter: Ivar träffar en tyrannosaurus 12 

   2.2 Paratexter: Doris drar 13 

   2.3 Paratexter: När prinsessor går på zoo 14 

   2.4 Användning av färg på bokomslag 15 

   2.5 Skildring av karaktärsdrag 17 

   2.6 Ikonotext: Ivar träffar en tyrannosaurus 18 

   2.7 Ikonotext: Doris drar 19 

   2.8 Ikonotext: När prinsessor går på zoo 21 

   2.9 Egenskaper som skapar genus 23 

   2.10 Den normbrytande trenden 25 

3. Sammanfattning 28 

4. Litteraturförteckning 30 

   4.1 Tryckt Litteratur 30 

   4.2 Elektroniska källor 32 

5. Bilagor 33 
 
 

1 



1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

 
Som så ofta hos Pija Lindenbaum handlar Doris drar om en flickas komplicerade känslor 

och om fantasin som en källa till verklig förändring. En inre perspektivförskjutning krävs 

för att de snäva ramar som omgivningen snickrat ihop enligt traditionella ritningar kan 

utmanas.  1

 

Så lyder Göteborgs-Postens recension av Doris drar (2015), skriven av Pija Lindenbaum. 

Lilla Piratförlaget beskriver boken som: “... en mångbottnad bilderbok om kampen att få 

bestämma själv, trots att man är liten.”  Vad som här betonas, både hos förlaget som 2

marknadsför bilderboken och av recensenter, är hur Pija Lindenbaum än en gång skrivit en 

mångbottnad bilderbok som tar sig utanför de traditionella ramarna.  

Bilderböcker som bryter mot traditionella normer, både kring familj och genus, är ett 

allt mer förekommande fenomen. Idag kan vi exempelvis läsa barnböcker som Även 

prinsessor pruttar (2014) av Ilan Brenman, Kenta och barbisarna (2007) av Pija Lindenbaum 

samt Kivi & Monsterhund (2012) av Jesper Lundqvist.  Det är böcker där flickor får lov att 3

vara modiga och starka och pojkar mjuka och lugna. Dessa böcker hyllas därefter ofta av 

recensenter för dess ifrågasättande av genus och ytterligare normer.  Bloggen Boksmurfen 4

skriver att Per Gustavssons prinsessa i När prinsessor går på zoo (2013) får lov att både vara 

aktiv och modig samt klä sig i rosa och ha krona på huvudet. Gustavsson ifrågasätter normer 

kring prinsessor genom att demonstrera att vara prinsessa inte hindrar en från att göra vad 

man vill göra.  Eva Heggestad skriver i sin artikel ”Queer-Qrister – Vad fan gör du i min 5

barnbok?” att denna tillväxt av queera- och genusinriktade barnböcker delvis beror på 

tillkomsten av nyare bokförlag med ett explicit genus- och mångfaldsperspektiv, som till 

1 Cicilia Nelson, “Pija Lindenbaum | Doris drar”, Göteborgs-Posten, 14/9 2015, 
http://www.gp.se/kultur/pija-lindenbaum-doris-drar-1.138563 (2018-04-11). 
2 Piratförlaget, “Doris drar av Pija Lindenbaum”, http://lillapiratforlaget.se/bocker/doris-drar/ (2018-04-11). 
3 Jesper Lundqvist, Kivi & Monsterhund, Olika förlag, Linköping 2012.  
4 Dag Hedberg, ”Tuffa prinsessor i böckerna…” (2004-02-02), Vestmanlands Läns Tidning. 
5 Bokomaten, “När prinsessor går på zoo” (2013-10-24), Bokomaten, 
http://bokomaten.blogspot.se/2013/10/nar-prinsessor-gar-pa-zoo.html (2018-04-11). 
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exempel Olika förlag och Sagolikt förlag.  Frågan blir då hur olika bilderböcker väljer att 6

skildra genus och vad som gör dem till normbrytande respektive icke normbrytande.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Mitt grundläggande syfte är att undersöka hur genus förmedlas i bilderböcker, genom att 

granska deras omslag samt interaktionen mellan bild och text, för att sedan analysera den 

normbrytande trenden bland bilderböcker för barn. För att uppnå mitt syfte kommer jag att 

utgå från följande tre frågeställningar: 

 

1. Hur avslöjar bilderböckernas omslag att det handlar om normbrytande barnlitteratur 

respektive icke normbrytande?  

2. Hur konstrueras genus genom interaktionen mellan bild och text i bilderboken? 

3. På vilket sätt bryter de valda bilderböckerna mot rådande normer kring genus? Är de 

verkligen normbrytande? 

 

1.3 Material  

Materialet för min undersökning består av tre bilderböcker skrivna av tre svenska författare. 

De tre verk jag valt att inkludera i min analys är Doris drar av Pija Lindenbaum (Lilla 

Piratförlaget, 2015), Ivar träffar en Tyrannosaurus av Lisa Bjärbo och illustratören Emma 

Göthner (Rabén & Sjögren, 2014) samt När prinsessor går på zoo av Per Gustavsson (Natur 

& Kultur, 2013).  

Alla boktitlar inkluderade i undersökningen är skrivna av svenska författare och 

utgivna av svenska bokförlag. Anledningen till detta är att materialet blir mer likvärdig och 

enklare att jämföra, både inom verken och kringliggande samhälle.  

Materialet har även valts ut med tanke på författare. Per Gustavsson och Pija 

Lindenbaum valdes utifrån att de ansetts ha arbetat aktivt med framförande av genusnormer i 

sina bilderböcker och anses ha försökt förändra och motsätta sig traditionella 

genusskildringar.  7

6 Eva Heggestad, ”Queer-Qrister – Vad fan gör du i min barnbok?”, Lambda Nordica, Storbritannien 2011: 2-3, 
s. 194. 
7 Åsa Warnqvist, ”Att vägra normer och att omsluta den – Pija Lindenbaum som normkritiker”, Sara Kärrholm 
och Paul Tenngart (red.), Barnlitteraturens värden och värderingar, Studentlitteratur AB, Lund 2012, s. 
181‒182. 
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Jag har i kontrast till Gustavsson och Lindenbaum även valt att analysera Lisa Bjärbos 

bok om en pojke som heter Ivar som gillar dinosaurier. Vad som till ytan kan verkar vara en 

typisk pojkbok är intressant att jämföra med de två andra titlarna som skrivits av två 

författare som aktivt arbetat med att bryta mot stereotypiska könsstrukturer.  

Boktitlarna har även valts med utgångspunkt i att de har mänskliga huvudkaraktärer. 

Doris drar har en flicka som huvudkaraktär, Ivar träffar en tyrannosaurus har en pojke som 

huvudkaraktär och även om När prinsessor går på zoo främst har en flicka som 

huvudkaraktär finns det även en pojke vid hennes sida som också får agera som en 

huvudkaraktär genom större delen av boken.  

 

1.4 Tidigare forskning 

1.4.1 Forskning kring bilderboken  

Litteraturvetaren Lena Kåreland beskriver bilderboken i sitt verk Skönlitteratur för barn och 

unga (2016) som en specifik genre inom barnlitteraturen. Eftersom bilderboken vänder sig till 

en yngre publik behöver narrativet, som är uppbyggda av ord, bli så funktionell och 

slagkraftig som möjligt, vilket sker genom bilderbokens form, det vill säga dess bilder. 

Kåreland menar att bilderboken därmed är flermedial, av den orsaken att dess berättande 

består av en kombination av bilder och ord.  Att bilderboken är flermedial är ett 8

grundantagande som denna undersökning kommer att bygga vidare på, för att undersöka hur 

genus förmedlas i relationen mellan bild och text.  

Maria Nikolajeva skriver i Bilderbokens pusselbitar (2000) om hur de olika 

komponenterna i bilderboken samarbetar. Bilderboken förmedlar främst sin berättelse genom 

två nivåer av kommunikation: den visuella och den verbala. Eftersom bilderboken är skapad 

för att läsas för eller av yngre barn är det visuella lika viktigt som det verbala, i strävan att 

skapa en mer komplett upplevelse.  Däremot är bilderböckers uppbyggnad inte alltid 9

densamma. Det visuella och det verbala kan ta olika stor plats i olika bilderböcker, samt 

lämna luckor för den andra parten att fylla i.  Nikolajeva och Kåreland diskuterar i stort sett 10

en liknande synvinkel som jag kommer använda mig av, men där artikelförfattarna har 

8 Lena Kåreland, Skönlitteratur för barn och unga, Studentlitteratur AB, Lund 2015, s. 72‒73. 
9 Maria Nikolajeva, Bilderbokens pusslebitar, Studentlitteratur: Lund 2000, s. 11. 
10 Nikolajeva, 2000, s. 11‒13. 

4 



fokuserat mer på förhållandet mellan det verbala och det visuella kommer jag att använda 

mig av denna relation för att vidare analysera framställandet av genus i bilderboken. 

 

1.4.2 Forskning om de tre författarskapen 

I anknytning till Pija Lindenbaum och hennes författarskap förekommer det en relativ stor 

mängd tidigare forskning, i motsats till att det existerar förhållandevis lite forskning om Per 

Gustavsson och Lisa Bjärbo och deras författarskap. Av den orsaken kommer forskningen 

kring Lindenbaum att vara i fokus för att sedan även appliceras i anknytning till de 

sistnämnda författarna. 

I artikeln “Queerfeministisk bilderboksanalys ‒ Exemplet Lindenbaum” (2012) 

skriver Mia Österlund om Kenta och Barbisarna (2007), i syfte att undersöka inlärningen av 

heteronormen hos barn samt hur barnets sexualitet gestaltas.  I sin avslutning drar hon 11

slustatsen att ”[d]agens credo i bilderboken lyder mångfald, acceptans och queervänligt 

klimat samtidigt som pedofilskräck och kommersialisering påverkar utgivningen.”  12

Österlund undersöker följaktligen främst hur barnets sexualitet framställs i bilderboken, 

medan jag kommer att undersöka framställningen av barns genus, inte sexualitet, i 

bilderboken och hur de förhåller sig till heteronormativiteten. 

I sin artikel ”Att vägra normen och att omsluta den – Lindenbaum som normkritiker” 

(2012) skriver Åsa Warnqvist att Lindenbaum tidigt lyftes fram som en normbrytare inom 

den svenska barnboksmarknaden i och med hennes arbete med att problematisera olika 

normer. Lindenbaum vågar skriva om flera kontroversiella och omdebatterade ämnen som 

andra barnboksförfattare inte gör, till exempel avvikande familjekonstellationer, 

homosexualitet samt etnicitet, samtidigt som hon framför kritik av normer kring genus, 

sexualitet samt skildringen av genus.  Där Warnqvist enbart fokuserar på vad som gör 13

Lindenbaum till en normbrytande barnboksförfattare vill jag gå ett steg längre i min 

undersökning och undersöka vad som inte gör Lindenbaum, och de andra författarna, till 

normbrytande. Våra tillvägagångssätt kommer att vara relativt lika, med fokus på 

11 Mia Österlund, “Queerfeministisk bilderboksanalys ‒ Exemplet Lindenbaum”, Queera läsningar ‒ 
Litteraturvetenskap möter queerteori, Katri Kivilaakso, Ann-Sofie Lönngren och Rita Paqvalén (red.), 
Rosenlarv förlag och respektive författare, Halmstad 2012, s. 252‒272. 
12 Österlund, s. 274. 
13 Warnqvist, 2012, s. 181‒182. 
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normstrukturer, men jag vill även ifrågasätta det normbrytande fenomenet och inte enbart 

uppenbara det. 

I samma artikel uppmärksammar Warnqvist Lindenbaums användning av färgen rosa 

som något återkommande i  Lindenbaums bilderböcker. Färgen rosa har tidigare haft en 

koppling till passivitet och det Lindenbaum gör är att hon skapar en koppling mellan färgen 

rosa och flickkaraktärer som är aktiva och självständiga, vilket helt avlägsnar det tidigare 

sambandet mellan färgen rosa och passiva flickkaraktärer.  Warnqvist framhäver här 14

sambandet mellan färg och gestaltningen av genus samt hur Lindenbaum försöker bryta mot 

de normer som kopplas till genus, något som jag också kommer att lyfta fram främst i 

samband med bilderböckernas omslag.  

 

1.4.3 Genusforskning 

Maria Jönsson skriver i sin artikel “Normer i normkritisk barnlitteratur” (2017) om enskilda 

förlags policy kring barn- och litteratursyn samt gör nedslag i enskilda barnböcker som 

marknadsförs som normkritiska. Hon förhåller sig till begreppet kärlek och poängterar att 

trots att karaktärerna i barnböckerna ofta får representeras av personer som anses avvika från 

normerna kretsar flera av böckerna kring kärlek och att kärlek som fenomen och begrepp 

aldrig kritiseras och ifrågasätts.  Jönsson har till viss del samma idé som denna analys, det 15

vill säga att kritiskt granska barnlitteratur som marknadsförs eller anses att vara 

normbrytande och/eller normkritisk. Men där Jönsson vill undersöka och belysa den 

pågående debatten om normer och barnlitteratur utifrån förlagens synvinkel kommer min 

undersökning att utgå ifrån nedslag i tre enskilda normbrytande bilderböcker. 

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

förskolan” ur Modig och stark- eller ligga lågt (2005) att pojkar och flickor i bilderböcker 

ofta tillskrivs olika egenskaper. Pojkar skildras som aktiva och starka medan flickor ofta 

framstår som passiva och anpassningsbara.  Kåreland poängterar följaktligen att 16

bilderböcker som vänder sig till flickor ofta saknar positiva identifikationsobjekt.  17

14 Warnqvist, 2012, s. 193. 
15 Maria Jönsson, “Normer i normkritisk barnlitteratur ‒ Om frihet, emancipation och tvånget att bli kär”, Åse 
Hedemark & Maria Karlsson (red.), Unga läser ‒ Läsning, normer och demokrati, Gidlunds förlag, Möklinta 
2017, s. 13‒26. 
16 Lena Kåreland & Agneta Lindh-Munther, ”(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. 128. 
17 Ibid., s. 25. 
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Artikelförfattarna uppmärksammar här vilka egenskaper som traditionellt tillskrivs de olika 

könen, vilket jag avser att uppmärksamma i min analys. Jag kommer därutöver att undersöka 

om de tre bilderböcker jag valt att analysera bryter mot denna normstruktur, och i sådana fall 

hur författarna valt att gå tillväga. 

I artikeln “The Pervasiveness and Persistence of the Feminine Beauty Ideal in 

Children's Fairy Tales” (2003) resonerar Lori Baker-Sperry och Liz Grauerholz kring att 

flickors skönhet i sagor och bilderböcker ofta har en framträdande roll, medan pojkars 

utseende sällan benämns utan skildras genom egenskaper. I bilderböcker beskrivs pojkars 

utseende med ord som starka eller stiliga medan flickor beskrivs som söta och vackra. 

Baker-Sperry och Grauerholz understryker att bilderböcker ofta förhåller sig till traditionella 

normer när det kommer till genus.  I förhållande till bilderböcker som anses vara 18

normbrytande vill jag undersöka hur bilderböckerna förhåller sig till dessa mönster, om de 

valt att följa denna normstruktur eller icke.  

 

1.5 Teori och metod 

1.5.1 Paratexter och Ikonotextbegreppet  

När det kommer till de litteraturvetenskapliga teorierna har jag valt att först och främst utgå 

ifrån Gerard Genettes Paratexts: Thresholds of Interpretation (1997) i avsikt att analysera 

bilderböckernas paratexter, med fokus på bilderböckernas omslag.  Därefter övergår 19

undersökningen till att behandla bilderböckernas innehåll, med fokus på interaktionen mellan 

text och bild utifrån Kristin Hallbergs teoretiska utgångspunkter kring ikonotext-begreppet.  20

När det kommer till användningen av begreppet kommer analysen förhålla sig till Maria 

Nikolajevas förhållningssätt till det.  21

Gerard Genette använder sig av begreppet paratext för att referera till allt som omger 

och presenterar huvudtexten. Genette delar upp paratexten i två kategorier: peritext och 

epitext.  Peritext omfattar allt som omger själva den fysiska huvudtexten, som exempelvis 22

framsida, baksida, bokrygg, titelsida, titlar, undertexter, författarnamn, förlagsnamn, bilder på 

18 Lori Baker-Sperry och Liz Grauerholz, “The Pervasiveness and Persistence of the Feminine Beauty Ideal in 
Children's Fairy Tales”, Gender and Society, 17(5), 2003, s. 711‒726. 
19 Gerard Genette, Paratexts: Thresholds of Interpretation, Cambridge: Cambridge Univ. Press 1997, s. 5. 
20 Kristin Hallberg, “Litteraturvetenskapen och bilderboksforskningen”, Tidskrift för litteraturvetenskap, 1982, 
3‒4: s. 163‒168. 
21 Nikolajeva, 2000, s. 12. 
22 Genette, 1997, s. 5. 
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omslaget, flikar, fliktexter och så vidare. Epitext är istället texter som vidrör men som inte 

återfinns på den fysiska boken, exempelvis recensioner, intervjuer, marknadsföring, 

författarens egen dagbok eller blogg och så vidare.  Jag ämnar dock inte till att behandla 23

bilderböckernas epitext utan kommer enbart fokusera på en del av bilderbokens peritext: 

bokomslaget. Bokomslag formas i avsikt att antyda något om bokens innehåll för läsaren; 

bokomslag kan ur en teoretisk synvinkel, avslöja om innehållet är normbrytande eller inte 

beroende på exempelvis val av färg och vad som valt att gestaltas. Med begreppet bokomslag 

syftas framsidan, bokryggen och baksidan.   24

En bilderbok består konkret av två ting: bild och text. I strävan att undersöka hur vi 

människor kommunicerar delar man inom semiotiken upp tecken i två kategorier: ikoniska 

och konventionella tecken. Maria Nikolajeva använder sig av exemplet av bilden av en 

printer på en dators menyrad som ett ikoniskt tecken, printern är en ikonisk bild om vad som 

händer om man trycker på knappen. Kort beskrivet är det ikoniska tecknets främsta funktion 

att beskriva.  Det konventionella tecknet kan representeras av den rad som det står “skriva 25

ut” under Microsoft Words arkivfunktion. Dess funktion blir därmed att berätta, eftersom 

texten berättar vad som kommer hända om man trycker på den.  Bilderboken kan sägas 26

använda sig av båda tecknen i sin kommunikation, som består av både bild (ikoniska tecken) 

och text (konventionella tecken). Det är den dynamik och variation som samspelet mellan 

dessa två teckensystem skapar som framkallar olika former av läsning.  27

Den text som skapas när dessa två teckensystem läses tillsammans är vad Kristin 

Hallberg valt att kalla ikonotext.  Hallberg understryker att bilderbokens verkliga text är den 28

som skapas genom samspelet mellan dessa två semiotiska system. Det är när när samspelet 

mellan bild och text inträffar i läsarsituationen som den egentliga bilderbokstexten blir 

verklig.  Ikonotext-begreppet är av Hallberg tänkt att fungera som en teori för att analysera 29

bilderböcker. Därmed menar Hallberg att varje uppslag, varje sida, har sin ikonotext som i sin 

tur skapar en helhet. Bilden visar läsaren en sak medan texten säger en annan och 

tillsammans skapar de en gemensam berättelse, en gemensam text.  Jag kommer att använda 30

23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Nikolajeva, 2000, s. 12. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
28 Hallberg, 1982, s. 163‒168. 
29 Ibid. 
30 Hallberg, 1982,  s. 163‒168. 
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mig av begreppet för att synliggöra den text som skapas i interaktionen mellan bild och text, i 

syfte att belysa denna gemensamma texts konstruktion av genus i de tre utvalda 

bilderböckerna. 

 

1.5.2 Genusteori  

De genusvetenskapliga teorier jag valt att använda mig av i min analys är delvis hämtade från 

Judith Butlers Gender Trouble (1990), som jag kommer att tolka utifrån Fanny Ambjörnsson 

och hennes verk Vad är queer? (2016) samt använda mig av hennes beskrivning av 

queerteori och heteronormen. Jag kommer även att använda mig av Tiina Rosenbergs 

Queerfemenistisk agenda (2002) och hennes resonemang kring queera läckage. Även om de 

två sistnämnda forskarna inte utvecklat bestämda genusvetenskapliga teorier kommer deras 

resonemang samt begrepp att tillämpas i den litteraturvetenskapliga analysen.  

I Gender Trouble skriver teoretikern Judith Butler om begreppet performativitet ‒ kön 

som en konstruktion, som hon understryker grundar sig i språket.  Butler menar på att 31

språket är en handling som i sin tur gör kön. Enligt kulturella och sociala uppfattningar kan 

kön enbart vara två saker: manligt eller kvinnligt. Denna uppfattning bygger dock i sin tur på 

sociala och kulturella normer och normer kan förändras. Kön är därmed en effekt som skapas 

av upprepade handlingar, ett fenomen Butler kallar performativitet.  Utifrån Butlers begrepp 32

performativitet resonerar Fanny Ambjörnsson kring vad som händer när barn bryter mot våra 

heteronorma föreställningar kring genus. De handlingar som gör en pojke kan exempelvis 

utföras av fel person, någon som anses vara en flicka – vilket stör våra uppfattningar kring 

könsidentitet. Det är i dessa situationer när vi medvetet eller omedvetet uppträder i otillåtna 

eller oväntade sätt som förändring uppstår i vår genusidentitet.  Butlers tolkning av 33

performativitet demonstrerar att genus överhuvudtaget, inte enbart i litteratur, kan tolkas vara 

en konstruktion, eftersom naturlig manlighet/kvinnlighet inte existerar. Med detta antagande i 

åtanke tänker jag applicera begreppet på de valda bilderböckerna och synliggöra de 

konstruktioner som kretsar kring framställandet av genus i bilderböcker.  

Genusvetaren Fanny Ambjörnsson skriver i Vad är queer? om heteronormativitet som 

de lagar, regler, strukturer och handlingar vilka framställer ett visst sorts heterosexuellt liv 

31 Judith Butler, Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity, London/New York 1990, s. 140.  
32  Ibid.  
33 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer?, Natur & Kultur, Stockholm 2016, s. 114‒115. 
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som det normala och mest naturliga.  Genom ett övergripande fokus på heteronormativitet 34

istället för hetrosexuelitet understryker Ambjörnsson att det är självaste normsystemet som 

analyseras och ifrågasätts inom queerteori, inte heterosexualitet i sig.  Detta gör det även, i 35

mitt fall, till ett enkelt begrepp att applicera på bilderboken, eftersom böcker skriva till mindre 

barn ofta undviker skildringar och uttryck av sexualitet. Ambjörnssons tankesätt går även att 

applicera på genus och i analysen kommer jag att undersöka samband mellan genus och 

heteronormen.  

I sitt verk Queerfeministisk agenda skriver teatervetaren Tiina Rosenberg att 

heteronormen och heterosexualitet länge dominerat i kulturhistorien, men att det finns 

företeelser som bryter mot heteronormativiteten, vilket påvisar att det finns sprickor i 

helheten.  Rosenberg betitlar detta som ”queert läckage” och menar på att den västerländska 36

heteronorma kulturen ständigt läcker queerhet.  För att synliggöra dessa läckage görs queera 37

läsningar med fokus på vad som framstår som ologiskt i texten, sprickorna i helheten. I verket 

Queera läsningar beskrivs queera läsningar som följande: ”Det är en läsning som tar fasta på 

textens tystnader, det den samtidigt avslöjar och döljer, och inte minst det som framstår som 

avvikande och udda och som bryter mot normativa uppfattningar om kön och sexualitet.”   38

Med hjälp av Rosenbergs beskrivning av queera läckage ämnar jag till att ta reda på om en 

till synes konkret genusskildring, som förhåller sig till heteronormen, även kan läcka 

queerhet. 

1.6 Disposition 

Analysen är uppdelad i två större sektioner: en som cirkulerar kring paratexter och den andra 

om ikonotext. Analysens första del kommer att behandla bilderbokens paratexter, med fokus 

på bokens omslag utifrån Genettes teori om paratexter. Därefter kommer bilderböckernas 

paratexter diskuteras utifrån ett övergripande genusperspektiv med fokus på färg samt 

karaktärsdrag.  

Analysens andra del kommer att inledas med en kort sammanfattande introduktion av 

bilderböckernas handling för att sedan gå vidare till att analysera interaktionen mellan text 

34 Ambjörnsson, 2016, s. 47. 
35 Ibid., s. 47‒48. 
36 Tiina Rosenberg, Queerfeministisk agenda, Bokförlaget Atlas, 2002, s. 123‒124. 
37 Ibid., s.118. 
38 Katri Kivilaakso, Ann-Sofie Lönngren, Rita Paqvalén (red.), Queera läsningar, Rosenlarv Förlag och 
respektive författare, Halmstad 2012, s. 10. 
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och bild. Där kommer analysen att utgå ifrån Hallbergs begrepp ikonotext och hur bild och 

text samarbetar för att skapa den egentliga texten. Därefter följer en diskussion utifrån ett 

övergripande genusperspektiv kring hur ikonotexten konstruerar genus samt ett avsnitt kring 

den normbrytande trenden i de valda bilderböckerna.  
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2. Analys  

2.1 Paratexter: Ivar träffar en Tyrannosaurus  

Ivar träffar en Tyrannosaurus skildrar en pojke som heter Ivar som på natten färdas till 

Dinoland där han råkar stöta på en tyrannosaurus. Boken är den andra i bokserien om Ivar av 

hittills sex böcker. Centrerat på övre halvan av framsidan finner vi titeln där orden Ivar 

träffar en är skriven i snirkliga svarta bokstäver och ordet tyrannosaurus i tydliga bokstäver i 

färgen blå (se bilaga). Titeln signalerar till läsaren att det här är en bok riktad mot pojkar. 

Även bokryggen är klädd i samma mörkblå färg med vit text. Nere till höger finner vi namnet 

på författaren och illustratören och till vänster förlagets namn i svarta bokstäver. Den övre 

sidan av framsidan är täckt av gröna djungelväxter. Mitt på framsidan står det en grön 

dinosaurie, som kan antas är en tyrannosaurus med tanke på bokens titel, samt en pojke som 

balanserar på tyrannosuarusens svans med ett ben i handen, bredvid dem står en lutande 

lampa med en gul skärm. Omslagets bakgrundsfärg är rosa, en färg som vanligtvis förknippas 

som kvinnligt kodad.   39

Mitt på framsidan står det en grön tyrannosaurus, samt en pojke som balanserar på 

tyrannosuarusens svans med ett ben i handen, som vi kan anta är Ivar från bokens titel. Ivar 

framstår som en modig pojke där han står och balanserar på ett ben på den köttätande 

tyrannosaurus svans. Bilden av Ivar ger läsaren en känsla av att han är aktiv och modig när 

han leker med en tyrannosaurus redan på bokens omslag, egenskaper som traditionellt 

tillskrivs pojkar i barnböcker.  Han har också rodnader på sina kinder, vilket ger honom en 40

mer mjuk och feminin utstrålning, men är snarare en indikation på att han har varit aktiv, 

vilket istället understryker hans genus. Ivar är också klädd i en blå långärmad tröja och 

randiga byxor i färgerna röd och blå. Ivar är därmed klädd övervägande i färgen blå, en färg 

som traditionellt anses vara manligt kodad.  41

Bokens baksida har samma rosa bakgrundsfärg och gröna djungelväxter på baksidans 

övre del som på framsidan. Längst ner på sidan står förlagets namn i svarta bokstäver och i 

högra hörnet finns en streckkod. Mitt på baksidan finner vi en beskrivande text: “Dinolandet 

är en låda där Ivars dinosaurier bor. Han har hur många som helst och han kan namnen på 

39 Fanny Ambjörnsson, Rosa ‒ den farliga färgen, Ordfront förlag, Stockholm 2011, s. 9. 
40 Kåreland & Lindh-Munther, 2005, s. 25. 
41 Veronika Koller, “‘Not just a Colour’: Pink as a Gender and Sexuality Marker in Visual Communication”, 
Visual Communication, Vol 7 (4), Storbritannien 2008, s. 404. 
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dem allihop. “Tröttnar du aldrig?” frågar pappa. Men det gör inte Ivar. För han vet att 

dinosaurierna lever. På riktigt.” Under den beskrivande texten finns en mindre bild på Ivar 

som ligger ner och leker med sitt Dinoland. Bilden ger en ingen ny information som 

framsidan eller texten inte redan skildrar utan bekräftar enbart den beskrivande texten. Ivar 

har fortfarande samma kläder på sig, men till skillnad från framsidans bild på Ivar har han 

inga rodnader på kinderna här. Detta kan tyda på att Ivar hade rodnader på kinderna på 

framsidan eftersom han där höll på med en krävande aktivitet och på baksidan håller han på 

med en stillasittande aktivitet och därför saknar han rodnader. Detta kan tolkas som att 

rodnaden inte används i syfte att få Ivar att se feminin ut, utan snarare för att understryka att 

han är aktiv och igång.  

 

2.2 Paratexter: Doris drar 

Doris drar är den första och enda boken som skildrar huvudkaraktären Doris, men är enbart 

en av många bilderböcker av Pija Lindenbaum som är illustrerade i samma stil. På omslagets 

framsida är titeln skriven i stora svarta bokstäver, som ser ut att vara skrivna i blyerts, och är 

placerad på högra sidan av omslaget (se bilaga). Författarens namn står längst ner med enkla 

vita bokstäver. På bokens framsida står en flicka, som vi från titeln antar är Doris, klädd i en 

för liten blå sjömanskostym och ryggsäck. Hennes är hår är långt och brunt och står rakt upp. 

Hon verkar stå i ett smutsigt dike mellan två gula kullar. Himlen är i en röd nyans vilket tyder 

på att det kan vara skymning och uppe till vänster sitter en liten vit hund. Det flyter även 

något sorts djur i diket. Bokryggen är turkos med titeln, författarnamnet och lilla 

Piratförlagets logga i svarta bokstäver, vilket bryter mot färgerna på framsidan men som 

samtidigt är ganska neutral när det kommer till genusnormer. 

Till skillnad från Ivar träffar en Tyrannosaurus har Lindenbaum inte valt en 

bakgrundsfärg på sitt bokomslag utan har valt en bild från insidan av boken som framsida. 

Lindenbaum undviker här att sätta en stämpel på sin bok i och med att behöva välja en färg 

på boken som kommer sortera in den som en bok till flickor eller till pojkar. Även färgerna 

som används på omslaget är genusneutrala, såsom gult, brunt och rött.  

Doris själv står dock ut med sitt långa hår som står rakt upp och sin förkrympta 

sjömanskostym. Hennes blåa sjömanskostym, som inte förhåller sig till heteronormen, kan 

uppfattas som en ologiskhet i Doris framställning ‒ ett tecken på att Doris genus inte är helt 

enhetligt. 
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Omslagets baksida skiljer sig från framsidan i och med att Lindenbaum här har valt en 

äggvit bakgrundsfärg som är täckt i ett färgglatt strössel. Nere i högra hörnet finns Lilla 

Piratförlagets logga igen och mitt på baksidan finns en gul cirkel med en beskrivande text om 

bokens innehåll: “Doris vill inte följa med på kalaset, särskilt om hon inte får ha sin 

sjömanskostym på sig. Dessutom är hon inte klar med vägbygget i sandlådan. Och varför får 

den där Egon strössla tårtan? Doris bestämmer sig för att dra!”. Eftersom bokomslaget inte 

har gett läsaren mycket information om vad bilderboken kommer att handla om blir den 

beskrivande texten i det här fallet mycket informativ. Vi som läsare får veta att Doris inte vill 

gå på ett kalas, men att hon troligtvis kommer tvingas gå ändå. Vi får även reda på att Doris 

vill ha på sig sin sjömanskostym men att hon även här troligtvis inte kommer att få ha på sig 

den på kalas. Boken förefaller handla om hur Doris inte vill följa vuxenvärldens regler, vilket 

leder till att hon bestämmer sig för att göra uppror och dra.  

 

2.3 Paratexter: När prinsessor går på zoo  

När prinsessor går på zoo är Per Gustavssons elfte bok som skildrar prinsessan eller prinsen 

och handlar om när prinsessan ska inviga stadens zoo på maskeraddagen, men allting går inte 

riktigt som tänkt. Längst upp på framsidan står författarens namn, Per Gustavsson, i svarta 

enkla bokstäver (se bilaga). Under författarnamnet står bokens titel i stora röda bokstäver, där 

ordet prinsessor är störst och drar till sig mest uppmärksamhet från läsaren. På framsidan är 

flera olika djur som går finna på ett zoo illustrerade. Allt ifrån gorillor, lejon och hundar till 

bland annat en tiger och en krokodil. Två vuxna människor ser ut att springa från krokodilen 

och till vänster ser man prinsessan och en pojke svinga sig i, vad som ser ut som, en rosa boa, 

där pojken håller upp prinsessan med sina ben. Mitt på framsidan är en gul cirkel som 

innehåller ett porträtt av prinsessan, för att understryka att det är prinsessan som kommer vara 

huvudkaraktären i boken. Nere till vänster finner vi förlagets namn och logga, som sträcker 

sig runt bokryggen till baksidan av boken. Bakgrundsfärgen till omslaget till När prinsessor 

går på zoo är grönt, likaså även bokryggen.  

Prinsessan är nästan helt klädd i rosa, har blont hår och en guldig prinsesskrona på 

huvudet, vilket följer den traditionella mallen för hur prinsessor skildras i barnböcker. 

Flickig, rosa och klädd i kjol. Att hon svingar sig i ett rep, vilket är en tydlig aktiv och modig 

handling följer dock inte den traditionella mallen för flickor eller prinsessor.   42

42 Kåreland & Lindh-Munther, 2005, s. 25. 
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Pojken som syns tillsammans med prinsessan har en blå långärmad tröja, lila byxor 

samt brunt lockigt hår och fräknar. Även hans utseende följer den traditionella mallen i stort 

sätt för hur pojkar ska se ut. Han har kort hår och är klädd i blått, som många andra i hans 

ålder. Dock har han på sig lila byxor, vilket anses vara en flickig färg.  Bokens baksida har 43

samma gröna färg som framsidan. Den är dock mer avskalad än framsidan, som kryllar av 

olika djur. Längst ner till höger finner vi än en gång förlagets namn och logga, samt en 

streckkod. På övre delen av sidan finns en beskrivande text i vita bokstäver som lyder: 

 

Prinsessan ska inviga stadens zoo. Eftersom det är den stora maskeraddagen 

gäller det att piffa till sig lite extra. Men något går galet. Alla djuren har sluppit 

ut ur sina burar! Nu måste prinsessan använda allt sitt mod och all sin list för att 

fånga dem. Men det visar sig snart att ingenting, absolut ingenting, är vad det 

verkar.   44

 

Under den beskrivande texten finner vi en bild av prinsessan och pojken, som står på ett 

varsitt lejon. I likhet med framsidan befinner sig barnen mitt i en aktivitet som kräver både 

styrka och mod. Den beskrivande texten använder sig också av ord som mod och list i 

samband med prinsessan, vilket tyder på att hon besitter dessa vanligtvis manligt kodade 

egenskaper, vilket strider mot heteronormen.  45

 

2.4 Användning av färg på bokomslag 

När det gäller bilderböcker är användningen av färg ett av de element som sticker ut. Fanny 

Ambjörnsson skriver i sin studie från 2011, Rosa ‒ den farliga färgen, att färgen rosa ofta står 

i centrum i diskussionen om jämställdhet, speciellt när det kommer till flickor. I första kapitlet 

intervjuar Ambjörnsson småbarnsföräldrar om deras relation till färgen rosa i förhållande till 

deras barn. Utifrån dessa intervjuer drar Ambjörnsson slutsatsen att småbarnsföräldrar ofta 

undviker färgen, både på flickor och pojkar. Om man klär sin flicka i rosa förstärker man de 

kringliggande normerna kring rosa, att man vill ha en flicka som är söt, gullig och vänlig samt 

att färgen sätter flickor i en föråldrad och förtryckande passivitet. De undviker att klä pojkar i 

färgen eftersom det ofrivilligt försätter dem i flickornas roll.   46

43 Ambjörnsson, 2011, s. 99‒101. 
44 Gustavsson, 2013. 
45 Ambjörnsson, 2016, s. 114‒115. 
46 Ambjörnsson, 2011, s. 27‒28. 
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Prinsessan i När prinsessor går på zoo är nästan helt klädd i rosa färger, har blont hår 

och en guldig prinsesskrona på huvudet, vilket följer den traditionella mallen för hur 

prinsessor skildras i barnböcker. Flickig, rosa och klädd i kjol. Enligt Ambjörnsson ska färgen 

rosa då göra prinsessan söt och passiv men Gustavsson har redan på omslaget gett prinsessan 

egenskaper som lyser igenom det gulliga och det rosa, vilket kan tolkas demonstrera att genus 

är en performativitet ‒ en konstruktion. Prinsessan skapar här sitt eget genus genom att ha ett 

flickigt utseende men bete sig som en pojke. Pojkens utseende är som tidigare nämnt också 

nämnvärt stereotypiskt, förutom hans lila byxor. Genom pojkens lila byxor kan vi se hur det 

queera läcker igenom framställningen av pojken, en spricka i heteronormativiteten.   47

Gustavsson har trots att boken handlar om en prinsessa inte valt en bakgrundsfärg som 

direkt associeras med flickor eller prinsessor, tradionellt då färgen rosa.  Bakgrundsfärgen 48

kan uppfattas som mer neutral när den är grön, en icke kvinnligt kodad färg, vilket skulle 

kunna tilltala både pojkar och flickor.  Valet av bakgrundsfärg kan här ha funktionen att 49

bryta sig ut ur de stereotyper som omger flickor och föreställningen om hur en prinsessa ska 

bete sig och skildras, att förändra den heteronormativa ram som omger skildringar av 

prinsessor.  

I Ivar träffar en tyrannosaurus är inte Ivar själv klädd i rosa men det är istället själva 

bokomslaget. Färgvalet kan tyckas ge boken ett mer kvinnligt och mjukt utseende. Ivar själv 

är klädd i den tydligt manligt kodade färgen blå.  Här blir Ivars genus är tydligt 50

heteronormativt, eftersom han skildras visuellt med både distinkt manligt kodade färger och 

egenskaper. Den rosa färgen kan ses i kontrast med denna framställning, eftersom den rosa 

färgen gör omslaget, därmed också Ivar, mjukare. Detta kan tyckas vara en företeelse som 

bryter mot den annars dominerande heteronormativiteten på bokens omslag, med annat ord 

ett tecken på ett queert läckage.  Denna ambivalens kan tolkas vittna om att bilderboken 51

innehåller delar som bryter mot normativa uppfattningar kring genus och kön, men är för 

svaga för att bestämt kunna påstå att bokens omslag tyder på normbrytande innehåll.  

När det kommer till Doris drar är bokens användning av färg mycket mer neutral. Här 

finns ingen bakgrundsfärg eftersom omslaget utgörs av en bild som skildras i boken. Till 

47 Rosenberg, 2002, s. 120. 
48 Ambjörnsson, 2011, s. 8‒9. 
49 Ibid., s.84‒87. 
50 Koller, 2008, s. 404. 
51 Rosenberg, 2002, s. 120. 
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skillnad från vad Warnquist skriver om Lindenbaum har författaren i detta fall helt avstått 

från att använda sig av färgen rosa, i alla fall på bokomslaget.  Doris är inte heller klädd i 52

kläder som kan anses vara typiskt flickiga utan snarare tvärtom, hon är klädd i en mörkblå 

sjömanskostym. Ambjörnsson skriver dock i sitt verk Rosa ‒ den farliga färgen att kvinnor 

får avvika när det kommer till färg och kläder, till skillnad från mannen. En pojke avviker 

från normen när han klär sig i kvinnligt kodade färger, men när en flicka klär sig i manligt 

kodade färger blir färgen neutral på flickan.  Doris klädval kan då tolkas vara neutral, trots 53

att färgen blå är en manligt kodad färg. Dock är även sjömanskostymen ett manligt kodat 

fenomen, vilket kan tyda på att Doris klädval faktiskt bryter mot normerna kring genus. Åter 

är bokomslaget ambivalent. 

 

2.5 Skildring av karaktärsdrag 

Prinsessan är aktiv och modig när hon redan på framsidan svingar sig i en rosa boa och på 

baksidan rider på ett lejon. Kåreland skriver i Modig och stark- eller ligga lågt att pojk- och 

flickskildringar ofta utformas utifrån olika normer, som tar sin form i vilka egenskaper de får 

lov att uttrycka. Pojkar framställs ofta som starka och aktiva och flickor som passiva och 

anpassningsbara.  På bokomslaget till När prinsessor går på zoo skildras pojken och 54

prinsessan i exakt samma situation där de utför samma handlingar. Trots att pojken håller upp 

prinsessan när de svingar sig i boan visar båda på egenskaper som styrka och mod. För pojken 

är det en heteronorm skildring då däremot prinsessan bryter mot heteronormen genom att bete 

sig på samma sätt som pojken.   55

Till skillnad från prinsessan bryter Ivar i Ivar träffar en tyrannosaurus inte mot 

Kårelands konstaterande att pojkar ofta framställs som starka och aktiva och flickor som 

passiva och anpassningsbara.  Ivar visar på egenskaper som styrka och mod på omslaget där 56

han balanserar på den köttätande tyrannosaurusens svans, egenskaper som traditionellt sätt 

tillskrivs just pojkar. Istället för att bryta mot heteronormen kan Ivar snarare anses 

sammanfalla med den.  

52 Warnqvist, 2012, s. 193. 
53 Ambjörnsson, 2011, s. 43. 
54 Kåreland & Lindh-Munther, 2005, s. 25. 
55 Ambjörnsson, 2016, s. 114‒115. 
56 Kåreland & Lindh-Munther, 2005, s. 25. 
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I Doris drar blir det avsaknaden av några tydliga genuskonstruktioner som gör 

omslaget normbrytande. Varken Doris eller själva bokomslaget indikerar om det är en bok 

riktad till pojkar eller flickor, den framstår helt enkelt som könsneutral. Doris visar inte heller 

på några tydliga egenskaper utan står bara neutralt i ett dike och ser varken arg eller glad ut. 

Doris hår bryter dock mot alla normer och regler. Förutom att hennes flera meter 

långa hår står rakt upp och bryter mot fysikens lagar bryter de också mot hur en söt flickas 

hår ska se ut. Istället för att vara mjukt och vackert är det vasst och ovårdat och blir en tydlig 

ologiskhet i Doris framställning, vad håret får för exakt betydelse är dock svårt att tolka 

enbart utifrån bokomslaget. 

 

2.6 Ikonotext: Ivar träffar en tyrannosaurus 

Berättelsen handlar om en pojke som heter Ivar som har en låda som kallas för Dinolandet, 

där dinosaurier finns, på riktigt. På natten bestämmer sig Ivar för att besöka Dinolandet. Den 

här gången träffar Ivar en tyrannosaurus som heter Tova. Först är han rädd, för att han vet att 

tyrannosaurusen har en massa vassa tänder och äter andra dinosaurier till middag. Först 

gömmer han sig, men när tyrannosaurusen inte verkar vilja äta honom bestämmer de sig för 

att leka tillsammans istället.  

 57

57 Lisa Bjärbo, Ivar träffar en tyrannosaurus, Rabén & Sjögren, Stockholm 2014, s. 15‒16. 
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Uppslaget ovanför visar hur text och bild används för att komplettera varandra och 

fyller i de luckor som de lämnar åt varandra.  Genom att återge karaktärernas samtal i texten 58

behöver bilden inte ta hänsyn till att försöka återge dialogen. Bilden lämnar den luckan för 

texten att fylla i, den behöver nämligen inte återges på två ställen. Texten berättar för läsaren 

att Ivar känner sig tveksam till den köttätande dinosaurien när han frågor om tyrannosaurusen 

känner sig hungrig eller om den är sugen på att äta ett barn, något som inte berättas genom 

bilden. Texten berättar sedan vidare att Ivar då vågar hälsa på tyrannosaurusen genom att 

räcka fram sin hand, vilket inte visas i bilden. Tyrannosaurusen svarar dock sedan med att 

bröla fram att hon heter Tova, vilket bekräftas och förstärks genom bilden där Ivar hoppar till 

när Tova brölar. Här fungerar texten precis som Nikolajevas beskrivning av det 

konventionella och det ikoniska tecknet: textens funktion blir att berätta vad det är som 

händer medan bilden beskriver/visar på vad som händer och hur deras omgivning ser ut.   59

Texten utelämnar likaså karaktärernas sinnesstämning, något som det visuella istället 

får framvisa. Utifrån deras ansiktsuttryck ser situationen inte alls ut att vara otäck eller 

livshotande, snarare ger bilden ett glatt och lekfullt intryck. I samspel med texten förändrar 

bilden innebörden av texten och tillsammans i läsarsituationen skapar de den egentliga 

bilderbokstexten: ikonotexten.  60

I uppslaget kan vi finna ett flertal intensiva färger som drar till sig läsarens blick, även 

om de exotiska djungelväxterna är målade i starka färger som grönt, blått, lila och gult, tar de 

upp relativt lite plats på uppslaget. De syns mest i kanterna av uppslaget. Istället får Ivar och 

Tova mest plats samt uppmärksamhet, både på grund av att de är målade i starka färger och 

att de upplevs vara i rörelse i och med att Tova vrålar och Ivar hoppar till. De är båda 

framställda på samma sätt som på bokens omslag, Tova i intensiva gröna färger och Ivar i 

blått och rött. 

Vad som här sägs i texten men inte syns i bild är att Tova är av kvinnligt kön, i och 

med hennes kvinnliga namn samt att hon på följande sidor benämns med pronomenet hon. 

Traditionellt anses dinosaurier vara en pojkleksak, tillsammans med lego och bilar, vilket ofta 

kan leda till associationen att även pojkars leksaker är av manligt kön. Speciellt då otäcka 

58 Hallberg,1982, s. 163‒168. 
59 Nikolajeva, 2000, s. 12. 
60 Hallberg,1982,  s. 163‒168. 
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köttätande dinosaurier. Bjärbo har dock här valt att hennes tyrannosaurus är av kvinnligt kön, 

utan att ändra på det stereotypiska utseendet hos en tyrannosaurus.  

 

2.7 Ikonotext: Doris drar 

Berättelsen handlar om en flicka som heter Doris. Familjen ska på kalas men Doris vill ju 

bygga klart i sandlådan först, men icke. Inte heller få hon ha på sig sin sjömanskostym, 

mamma vill att hon ska ha klänning på sig och i utbyte får Doris strössla tårtan. Men när 

Doris ska strössla tårtan får Egon också göra det. Till slut tröttnar Doris och bestämmer sig för 

att dra till andra länder och platser där man få ha på sig vad man vill.  

 61

Uppslaget ovanför visar inte en enhetlig bild med tillhörande text utan snarare ett 

händelseförlopp som löper mellan första och andra sidan. Utifrån texten får läsaren veta att 

familjen förbereder för att gå iväg på kalas, vilket bekräftas genom bilderna där mamman står 

i byxor och bh och gör en tårta medan pappan, eller Janne som han benämns som, stryker 

kläderna de ska ha på sig. Att mamman står i bh ger en vink om att familjen har lite tajt med 

tid innan kalaset och därför måste familjen hjälpas åt att förbereda. Detta är något som förstås 

nästan enbart genom bilderna, men som också binds ihop med texten när mamman låter Doris 

ansvara för att klä på sig själv. Det står även en flyttlåda i hörnet, vilket antyder att familjen är 

nyinflyttade.  

61 Pija Lindenbaum, Doris drar, Lilla Piratförlaget, Stockholm 2015, s .3‒4. 
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I Barnlitteraturanalyser (2008) skriver Anna Grettve att ett barns klädsel är ett tecken 

som markerar vem och vad barnet är. Genom kläderna som barn har på sig kan barnet sättas 

in i ett kulturellt och ett socialt rum.  Doris står på den vänstra bilden i en för liten blå 62

sjömanskostym och ser glad ut, men bilden avslöjar inte vad någon av dem säger, utan lämnar 

den luckan för texten att fylla i genom att skriva ut deras repliker. I texten säger mamman att 

Doris skulle sätta på sig kalaskläder, inte de kläder Doris valt, utan klänningen. På bilden syns 

klänningen på en stol framför strykbrädan vilket antyder att den nyligen blivit struken för att 

Doris ska ha på sig den. Texten uttrycker också Doris åsikter, vilket är att hon i så fall inte vill 

gå på kalaset. Doris mamma säger dock att Doris får strössla tårtan om hon sätter på sig 

klänningen. På den högra sidan har Doris satt på sig klänningen, men ser istället missnöjd ut. 

Här skapar bilden och texten tillsammans den ikonotext som berättar för läsaren varför Doris 

ser missnöjd ut, vilket är för att hon blivit lovad att strössla tårtan i utbyte för att ha satt på sig 

klänningen men samtidigt får Egon också strössla tårtan.  

Här samarbetar det visuella och det verbala för att tillsammans skapa en mer komplett 

ikonotext.  Genom interaktionen mellan text och bild på uppslaget ovan blir min tolkning att 63

Doris känner sig orättvist behandlad, möjligtvis rentav lurad. Hon gick med på att byta de 

kläder hon valt till de hennes mamma valt i utbyte mot att få strössla tårtan. Sedan visar det 

sig att även Egon får vara med att strössla tårtan, trots att han inte behövt göra samma 

uppoffring som Doris.  

I uppslaget används neutrala färger, förutom de färgglada kalas-kläderna. Doris själv 

klär sig först glatt i sin mörkblå sjömanskostym för att sedan byta ut den på mammas begäran 

till en ljusrosa klänning med turkosa strumpbyxor. På mammas begäran får Doris byta från 

den manligt kodade färgen blått till rosa, den färg som kopplas till flickor och alla de 

medföljande normerna. Den rosa färgen får symbolisera vad de vuxna vill att Doris som flicka 

ska vara.  

Doris avståndstagande från klänningen och dess färg motsätter sig Warnqvists 

resonemang om Lindenbaums generella användning av färgen. Warnquist hävdar att 

Lindenbaum tidigare har använt färgen för att motverka dess koppling till passivitet och 

istället kopplar rosa med självständiga och aktiva flickkaraktärer.  Här motsätter sig dock 64

62 Anna Grettve, ”Barnet i klädkammaren Kläder, klass och genus i två barnberättelser” i: 
Barnlitteraturanalyser, Maria Andresson & Elina Drunker (red.), Studentlitteratur: Poland 2008. s. 27.  
63 Nikolajeva, 2000, s. 11. 
64 Warnqvist, 2012, s. 193. 
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Doris färgen och klänningen, vilket gör att den i allra högsta grad får symbolisera den 

heteronorma bilden av flickan ‒ något Doris tar avstånd ifrån.  

 

2.8 Ikonotext: När prinsessor går på zoo 

Berättelsen handlar om prinsessan, en återkommande karaktär i Gustavssons böcker, som ska 

inviga stadens zoo på självaste maskeraddagen. Men precis när zoot har öppnat har plötsligt 

alla djuren rymt från sina burar och prinsessan måste ta till sig allt sitt mod, med hjälp av en 

pojke, för fånga in dem igen. Allt är dock inte vad det verkar vara och i slutet visar det sig att 

djuren egentligen är utklädda människor, prinsessan är egentligen prinsen och pojken är 

egentligen prinsessan!  

 65

Uppslaget ovan är det sista uppslaget i boken och innehåller mer text än uppslagen i 

Ivar träffar en tyrannosaurus och Doris drar. Gustavsson varierar på varje uppslag hur 

mycket plats text respektive bild får ta upp, vilket varierar interaktionen mellan dem. På sista 

uppslaget får bild och text ta upp ungefär lika mycket plats, men där texten får stå för större 

delen av berättandet. I uppslaget visar det sig att det inte bara är prinsen som klätt ut sig till 

prinsessan, utan prinsessan har även klätt ut sig till pojken och varit med genom hela 

berättelsen. Detta berättas både genom texten, men också genom bilderna där vi kan se 

prinsens prinsessa-mask på marken medan prinsessan håller i sin mask. Direktören ser 

65 Per Gustavsson, När prinsessor går på zoo, Natur & Kultur, 2013, s. 26‒27. 
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chockad ut på bilden och ger en vink till läsaren med hennes replik i texten: “Ibland är saker 

inte alls som det verkar vara”.  Texten fortsätter på andra sidan att återge karaktärernas 66

repliker, där prinsen och prinsessan säger att de vill klä ut sig till zebror nästa dag. Direktören 

säger då att hon kan klä ut sig till prinsessan som håller invigningstal och räddar alla ifall 

något skulle hända. Prinsessan svarar glatt att det kan hon ju vara, eftersom det är sådant 

prinsessor gör, räddar folk och håller invigningstal. 

I just detta uppslag tar texten större plats i berättandet än vad bilderna gör, vilket dock 

skiljer sig från uppslag till uppslag i boken. Bilderna berättar dock flera saker som texten inte 

nämner, hur karaktärerna ser ut, vad de har på sig och hur deras masker ser ut, men också 

deras ansiktsuttryck vilket bidrar till hur situationen uppfattas av läsaren, t.ex. om de ser glada 

eller sura ut påverkar hur vi sedan läser texten.  

I boken används generellt mycket färgglada färger, både när det kommer till miljön, 

djuren och karaktärerna. Allt ser ut att vara målat i målarfärg vilket ger ett intryck av att 

färgerna skiftar eller är något ojämna. Prinsessan (den utklädda prinsen) är helt klädd i rosa 

från topp till tå, förutom kronan hon har på huvudet som ser ut att vara gjord av guld. Pojken 

är klädd i en blå långärmad tröja med lila byxor, direktören samt de andra människorna är alla 

klädda i ljusa pastellfärger. Prinsessan och pojken är dock målade i traditionella pojk- och 

flickfärger, förutom pojkens lila byxor som anses vara en flickfärg.  

 

2.9 Egenskaper som skapar genus  

Baker-Sperry och Grauerholz poängterar i sin artikel att bilderböcker ofta förhåller sig till 

traditionella normer när det kommer till genus, i allra högsta grad när det kommer till 

egenskaper.  Prinsessan i När prinsessor går på zoo bryter dock redan från början mot ett 67

flertal normer kring hur man ska bete sig som flicka, men också hur man ska bete sig som 

prinsessa. Prinsessan är i Gustavssons bok inte någon proper eller passiv liten flicka utan är 

istället aktiv, glad och äventyrlig. Lena Gemzöe skriver i Feminism (2017) bland annat om 

genusdualism samt hur arbetsfördelningen mellan könen är byggd på föreställningar om att 

män och kvinnor besitter olika egenskaper.  I detta fall samarbetar prinsessan med en pojke 68

för att rädda alla när djuren rymmer där de får visa på samma uppsättning egenskaper.  

66 Gustavsson, 2013, s. 26. 
67 Baker-Sperry och Grauerholz, 2003, s. 711‒726. 
68 Lena Gemzöe, Feminism, Bilda förlag, Falun 2017, s. 33.  
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Här skapas en ambivalens i skildringen av prinsessan. Hon följer normerna när det 

kommer till utseende, men inte beteende. Som om hon genom sin existens demonstrerar att 

det går att vara en rosa flickig prinsessa samtidigt som hon kan vara stark, modig och 

äventyrlig. Detta kan tolkas, i samband med användningen av färg, demonstrera att prinsessan 

kan skapa sitt eget genus. Genom att inte följa den heteronormativa bilden om hur en flicka 

ska bete sig i förhållande till utseende påminner de läsaren om att heteronormativiteten inte är 

obestridlig. Prinsessans genus är, liksom kön, performativt.  69

I Ivar träffar en tyrannosaurus är Ivar tydligt könsbestämd både genom sitt utseende 

som skildras i bilderna och genom användningen av hans namn och pronomen i texten. Det är 

dock genom Ivars beteende som avvikelser går att finna när det kommer till genusnormer. 

Texten berättar för läsaren att Ivar först känner sig rädd när han hör talas som den köttätande 

tyrannosaurusen. Han blir så rädd att han blir alldeles iskall och gömmer sig bland buskarna 

tills tyrannosaurusen hittar honom, detta illustreras både genom bilderna där Ivar sitter bland 

buskarna med ett skrämt ansiktsuttryck och genom texten.  

Ivars rädsla kan tolkas som en företeelse som bryter mot heteronormen ‒ ett queert 

läckage.  Ivars stund av rädsla och svaghet är den enda situationen där Ivar bryter mot 70

heteronormen, vilket skulle kunna bidra till att göra konstruktionen av Ivars genus 

normbrytande. På det valda uppslaget får dock läsaren bevittna hur Ivar överkommer sin 

rädsla när han sträcker fram sin hand och vågar hälsa på Tyrannosaurusen. På de 

efterkommande sidorna leker Ivar glatt tillsammans med tyrannosaurusen Tova, vilket istället 

visar på mod. Ivar överkommer på så sätt sin svaghet och rädsla genom att istället leka bland 

annat kurragömma och cirkus med den stora köttätande tyrannosaurusen.  

Kåreland konstaterar som tidigare nämnt att pojkar ofta skildras som aktiva och 

modiga medan flickor ofta framstår som passiva och anpassningsbara.  Detta konstaterade 71

anser jag är något som inte bara Prinsessan och Ivar bryter mot utan även Doris i Doris drar, 

eftersom Doris vid flera tillfällen visar sig vara en aktiv och utåtriktad flicka. Doris 

demonstrerar detta både genom hennes lek i sandlådan, att hon klarar av att välja kläder och 

klä på sig själv, men i allra högsta grad när hon väljer att ta sin ryggsäck och dra. Detta kan 

tolkas som Doris sätt att agera normbrytande och motsätta sig de vuxnas normer om hur hon 

69 Butler, 1990, s. 140.  
70 Rosenberg, 2002, s. 120. 
71 Kåreland & Lindh-Munther, 2005, s. 128. 
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ska klä sig och bete sig. Utifrån hennes beteende och val av kläder kan Doris dock tolkas vara 

mer av en pojkflicka, hennes kön är flicka men hon klär sig mer i manligt kodade kläder och 

innehar manligt kodade egenskaper. Kåreland skriver att flickor ofta tillåts överskrida 

genusnormer och ses som en pojkflicka vilket många gånger anses vara något positivt.   72

Butler skriver i Gender Trouble att genus skapas genom upprepade handlingar, att det 

inte finns någon medfödd kvinnlighet/manlighet.  I slutändan är det Doris som vinner över de 73

vuxna när hon får sin röst hörd och tillåts vara den hon är. Det kan tolkas som att hon tillslut 

tillåts att genom sina egna handlingar forma sitt eget genus. 

 

2.10 Den normbrytande trenden 

För att återkoppla till inledningen vill jag återkomma till frågan vad som gör dessa 

bilderböcker normbrytande. Med Butler och Ambjörnsson som utgångspunkt avser jag till att 

belysa vad som gör bilderböckerna normbrytande, men också att ifrågasätta om de verkligen 

är det.  

I Gender Trouble skriver Judith Butler om begreppet performativitet, vilket syftar på 

genuset som en social konstruktion, som delvis skapas utifrån de normer som samhället 

associerar med genus.  Ett sätt att bryta mot heteronormen blir då att bryta mot de normer 74

som samhället associerar med genus. Prinsessan är t.ex. en flicka som klär sig i rosa och visar 

på egenskaper som mod och styrka. Frågan blir dock om Gustavsson inte enbart har satt sin 

karaktär i en maskulin roll. Nikolajeva skriver i Barnbokens byggklossar att om en kvinnlig 

karaktär agerar och uppträder som en man följer hon egentligen den maskulina mallen.  Att 75

prinsessan då har blont hår och är klädd i rosa spelar ingen roll eftersom det inte skapar 

någonting nytt; hon skulle kunna vara en pojke utan att handlingen skulle behöva ändras.  76

Frågan blir då om prinsessans genusskildring faktiskt blir normbrytande om hon får sin frihet 

och handlingskraft enbart utifrån att hon sätts in i en typiskt maskulin roll/situation. Istället för 

att hon får bryta sig ut ur sin egen roll, den kvinnliga, kan det tolkas som att hon plockas ut ur 

sin egen roll och sätts in i den manliga. 

72 Ibid., s. 133. 
73 Butler, 1990, s. 140.  
74 Ibid.  
75 Maria Nikolajeva, Barnbokens byggklossar, Studentlitteratur AB, Lund 2017, s. 196. 
76 Nikolajeva, 2017, s. 196. 
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Det är här Gustavsson överraskar. På det tidigare valda uppslaget visar det sig att 

prinsessan inte alls är prinsessan, utan prinsen som har klätt ut sig till prinsessan. Sedan visar 

det sig att även prinsessan klätt ut sig till pojken, som hela tiden varit vid prinsessans sida. 

Vad, enligt min tolkning, Gustavsson här demonstrerar är att kön och genus inte spelar någon 

roll. Det spelar ingen roll om man är flicka eller pojke, prinsessa eller prins ‒ båda kan utföra 

samma handlingar och inneha samma egenskaper. Gustavsson bryter genusnormen genom att 

visa att prinsar och prinsessor kan tycka om att göra samma saker och även att göra det 

tillsammans. 

Till skillnad från När prinsessor går på zoo verkar Bjärbos bok inte vara skriven med 

syfte att vara tydligt normbrytande, trots att den innehåller flera normbrytande element som 

tyrannosaurusen Tova. Att Tova är en tjej bryter mot den heteronorma bilden, både av genus 

och dinosaurier. Tovas kön får dock en relativt liten påverkan på berättelsen och det 

övergripande intrycket av boken, eftersom hennes kön inte spelar någon roll. Tova skulle lika 

gärna kunna vara av manligt kön och heta Thomas utan att det skulle påverka berättelsen. Att 

Ivar till en början visar rädsla får inte heller en särskilt stor betydelse när Ivar snabbt 

överkommer den och istället går vidare till att vara en glad, aktiv och modig pojke som vågar 

leka med tyrannosaurusen. Ivar träffar en tyrannosaurus använder sig av normbrytande 

element utan att helt vara hängiven till att bryta sig loss från heteronormen. Precis som på 

bokomslaget finns det inga övervägande faktorer som bryter mot det heteronorma bilden av 

Ivar. Hans genus förblir heteronormativt, eftersom han skildras både visuellt och textuellt med 

tydligt manligt kodade färger och egenskaper. 

Jönsson skriver i sin artikel “Normer i normkritisk barnlitteratur” om barnlitteratur 

som marknadsförs som normkritiska i jämförelse med barnböcker som inte gör det. I 

förhållande till begreppet kärlek poängterar hon att trots att karaktärer i barnböcker ofta får 

representeras av personer som anses avvika från normerna kretsar många av böckerna kring 

kärlek och att kärlek som fenomen och begrepp aldrig kritiseras och ifrågasätts.  På liknande 77

sätt ifrågasätts sällan de element som gör dessa barnböcker normbrytande. Doris framställs 

som en flicka som avviker från normen, både i sitt aktiva beteende och i sitt vilda utseende. 

Doris är en pojkflicka som ofta tillåts överskrida genusnormer, vilket i sig är normbrytande 

men som börjar bli ett allt vanligare fenomen.   78

77 Jönsson, 2017, s. 13‒26. 
78 Kåreland & Lindh-Munther, 2005, s. 133. 
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Pojkflickan början bli en stereotyp, vilket i vissa fall gör den något ointressant och 

överspelad. Att skapa en pojkflicka som den tyngsta normbrytande faktorn kan tolkas som ett 

allt för säkert och tråkigt kort. Kort sagt behövs det något mer och det är här, enligt min 

tolkning, som Lindenbaum presterar. Om vi bortser från hennes utseende blir min tolkning att 

det är hennes uppror mot de vuxnas ideal och heteronormen som egentligen gör Doris 

normbrytande, inte för att hon inte tycker om rosa klänningar. 

Ambjörnsson skriver i Vad är queer? om heteronormativitet som de lagar, regler, 

strukturer och handlingar vilket framställer ett visst sorts heterosexuellt liv som det normala 

och mest naturliga.  Min tolkning är att Lindenbaum låter Doris i Doris drar själv reagera 79

och reflektera över heteronormativitet, vilket uppenbarar hur konstruerad heteronormen 

egentligen är. Genom att baka in frågan om heteronormativitet i bokens narrativ är det svårt 

att komma till en annan slutsats än att syftet med Doris drar är att ifrågasätta och bearbeta 

normer från ett barns perspektiv, vilket då självfallet gör boken normbrytande. 

 

 

  

79 Ambjörnsson, 2016, s. 47. 
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3. Sammanfattning 

I denna analys har jag granskat och analyserat tre svenska bilderböckers paratexter och 

ikonotext utifrån ett genusperspektiv. Mitt övergripande syfte har varit att undersöka hur 

genus förmedlas i bilderböcker, vad som gör dessa böcker till normbrytande för att sedan 

analysera den normbrytande trenden. För att uppnå mitt syfte valde jag att utgå ifrån 

bilderböckernas paratext samt ikonotext för att förstå hur genus kan konstrueras i 

bilderböcker.  

Under mitt arbete har jag lyft fram flera observationer. I avsnittet om paratexter 

uppmärksammades användningen av bakgrundsfärg och hur den påverkar framställningen av 

huvudkaraktärernas genus, främst hur färgen rosa påverkar framställningen av Ivar träffar en 

tyrannosaurus. Gustavsson använder färgen för att tydligt markera prinsessans genus för att 

sedan använda sig av egenskaper för att motarbeta de normer som omger flickor, medan 

Lindenbaum undviker att använda färgen överhuvudtaget på omslaget och undviker därmed 

de normer som medföljer. I Doris drar blir det avsaknaden av några tydliga 

genuskonstruktioner som gör omslaget normbrytande.  

Vidare i analysen lade jag märke till hur text och bild lämnade luckor för varandra att 

fylla i och skapade en gemensam ikonotext. Genom att belysa huvudkaraktärernas 

egenskaper framställs i ikonotexten kan slutsatser dras kring hur deras genus framställs. 

Gustavsson bryter mot normerna kring genus genom att visa att pojkar och flickor kan tycka 

om att göra samma saker och besitta samma uppsättning av egenskaper.  

Utifrån Butler och Ambjörnsson diskuterar jag om huruvida dessa bilderböcker 

verkligen kan vara normbrytande. I diskussionen om Doris drar blir min tolkning lik 

recensionen från Göteborgs-Posten, det vill säga att Doris drar är en otroligt mångbottnad 

bok som går att analysera från flera olika perspektiv och som inte går att tolka på något annat 

sätt än att den är normbrytande. Främst är det huvudkaraktärens egen hantering av 

heteronormen som gör den mångbottnad och normbrytande. 

Genomgående har analysen, med ett queerperspektiv, granskat bilderböckernas 

relation till genus från olika håll. Ett exempel är min diskussion kring Ivars 

heteronormativitet där flera tecken på queera läckage gick att finna, både genom det rosa 

bokomslaget och att Ivar tillåts visa på rädsla och svaghet. Dessa läckage är tecken på 

normbrytande element, men lyckas inte överskugga bokens dominerande heteronormativitet. 
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Det räcker inte att enbart visa på vissa normbrytande element för att sedan falla tillbaka till 

heteronormen likväl för att anses vara en övervägande normbrytande bilderbok.  

Prinsessan i När prinsessor går på zoo följer normerna när det kommer till utseende, 

men bryter mot dem när det kommer till beteende. Genom sin existens tydliggör prinsessan 

att det går att vara flicka och tycka om rosa samtidigt som man kan vara stark och modig. I 

förhållande till den normbrytande trenden är frågan om prinsessan enbart får sin 

handlingskraft utifrån att hon sätts in i en maskulin roll. Gustavsson hanterar dock denna 

problematik med att avslöja att prinsessan inte alls är prinsessan, utan prinsen som har klätt ut 

sig till prinsessan. Sedan visar det sig att även prinsessan klätt ut sig till pojken, som hela 

tiden varit vid prinsessans sida vilket reducerar meningsfullheten med genus och dess 

uppbyggnad som bygger på att män och kvinnor besitter olika egenskaper. 

Med denna undersökning hoppas jag ha lyckats väcka intresse som kan leda till 

fortsatt begrundan av feminism, queerteori samt normbrytande barnlitteratur.  
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