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Inledning 

Redan från födelsen påverkas barn av sina föräldrar och den övriga omgiv-
ningen, och trots goda föresatser behandlas pojkar och flickor olika. Undersök-
ningar har visat att barn uppfattas och bemöts på olika sätt redan som nyfödda 
på grund av sitt kön, vilket hindrar både pojkar och flickor att utveckla alla 
sina talanger och sidor av sin personlighet.1 Från cirka tre års ålder 
(förmodligen tidigare) har barn klart för sig att det finns skillnader mellan 
flickor och pojkar.2

Jag är intresserad av vilka förutsättningar man har som bibliotekarie att 
arbeta för jämställdhet på barnbiblioteket. Mitt främsta intresse är utbudet av 
bilderböcker, som är den första litteraturen för de små barnen. Det finns få 
aktuella undersökningar vad gäller genus- och jämställdhetsaspekter i svenska 
bilderböcker.3 Kritiker har ibland uttryckt missnöje över att det är svårt att hitta 
förebilder för flickor i form av viljestarka och tuffa tjejer i småbarnslitteratur-
en.4 Fördelningen av antalet huvudpersoner är inte heller undersökt i särskilt 
stor utsträckning. De få studier som genomförts visar en tydlig övervikt av poj-
kar som innehar huvudrollen.5

De små barnen omges idag av en mängd olika bilder i reklam, TV och 
filmer – många med stereotypa bilder av flickor och pojkar.6 De bilderböcker 

                                                 
1 Redogörelser för dessa undersökningar finns i Gens, Ingemar, 2002, Från vagga till identitet: hur 
flickor blir kvinnor och pojkar blir män, s. 8 ff. samt i Jalmert, Lars, 1991, ”Man ser det man vill se” i 
Flickor och pojkar: om verkliga och overkliga skillnader, s.10 ff. 
2 Carlsson, Marianne, 1991, ”Barn och könsroller: uppfattningar om könsskillnader och könsroller hos 
förskolebarn och skolbarn”, i Flickor och  pojkar: om verkliga och overkliga skillnader, s. 78. 
3 Ett par som tar upp dessa aspekter är: Nikolajeva, Maria, 2000, Bilderbokens pusselbitar, s. 166 ff. och 
Ekström, Susanna 1988:5, ”På spaning efter starka bilderbokstjejer”, i Opsis Kalopsis, s. 20 ff. och ”Var 
finns de starka bilderbokspojkarna?”, 1990:3, i Opsis Kalopsis, s. 33 ff. 
4 Se t.ex. Kåreland, Lena, 2001, Möte med barnboken: linjer och utveckling i svensk barn- och ungdoms-
litteratur, s. 104 f, Ekström, Susanna, 1988:5, s. 20 ff. 
5 År 2002 är första året Svenska barnboksinstitutet i sin årliga statistik räknat huvudpersoner i barn-
böckerna. Se SBI, Bokprovningen, ”Årgång 2002”, http://www.sbi.kb.se/bpdoku02.html, Svensk bok-
handel presenterade 1998 en undersökning av huvudpersoner i bilderböcker för åren 1993–1997, Ericson, 
Gunilla, 1998:16, ”En del av ett manssamhälle” i Svensk bokhandel, s. 11 f. För mer information se nedan 
under Huvudpersonernas kön. 
6 Se t.ex. Konsumentverkets Drömprinsen och Glamourgullet: om könsschabloner i barnreklam, 1998, 
för en diskussion om reklam som barn omges av i mediesamhället, passim. 
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som finns på barnbiblioteken kan därför utgöra en viktig motverkande faktor. 
Jag är intresserad av att undersöka de hjälpmedel bibliotekarier har för att hitta 
bilderböcker som innehåller mångfacetterade skildringar av flickor och pojkar. 
Inriktningen på uppsatsen är därför att undersöka Bibliotekstjänsts (Btj:s) 
sambindningsrecensioner av bilderböcker ur ett genusperspektiv.7

Intressanta försök har gjorts på ett annat område för att nå jämställdhet 
mellan barn. På förskolorna Björntomten och Tittmyran i Gävle har förskole-
chef Kajsa Wahlström tillsammans med pedagogerna i flera år arbetat aktivt 
och framgångsrikt för jämställdhet och för att förändra de invanda köns-
rollerna.8 Pedagogerna i projektet poängterar att det är viktigt att kunna växla 
mellan att ha olika roller och att inte fastna i ett visst beteende. Projektet har 
visat att barn tidigt formas av det som förväntas av respektive genus och även 
att det går att förändra dessa mönster. Syftet med arbetet är att bredda flickors 
och pojkars kompetens och därigenom ge barnen större möjligheter i livet. 
Generellt och förenklat tränar pojkar ofta på ledarrollen, mäter sin styrka och 
snabbhet och tävlar med varandra. Flickor tränar på att samarbeta, att uttrycka 
sig språkligt, vara lyhörda och att vara en i gruppen. Pedagogerna i Gävle anser 
att pojkar och flickor behöver lära sig av varandra. Målet är att utveckla en 
större mångsidighet, inte att byta könsroller. Pojkar behöver bland annat träna 
sig på att uttrycka sig verbalt och flickor behöver bland annat träna sig på att 
inta huvudrollen.9

Det som har inspirerat mig med ovanstående projekt är att det under rela-
tivt kort tid går att förändra genus.10 De små barnen är en viktig grupp och 
betydelsen av goda förebilder är minst lika stor som för äldre barn.11 Med hjälp 
av bilderböcker kan pojkar och flickor i fantasin få prova många olika roller, 
och se att dessa är möjliga. Det kräver förstås att bilderböckerna innehåller 
mångfacetterade bilder av människor och att det finns verk med både flickor 
                                                 
7 Bibliotekstjänsts sambindningslistors recensioner är det främsta hjälpmedel barnbibliotekarier har vid 
inköp. De flesta nyutkomna bilderböcker recenseras där och Btj-listorna används av de flesta svenska 
folkbibliotek. Borén, Gunilla, 1995, ”Barnboksutgivning och barnbokskritik – vad har bibliotekarier för 
hjälpmedel?”, i Biblioteken, kulturen och den sociala intelligensen s. 371 ff. Btj-listorna utkommer 
varannan vecka. För mer information, se nedan under Bibliotekstjänst. 
8 Wahlström, Kajsa, 2003, Flickor, pojkar och pedagoger: jämställdhetspedagogik i praktiken, passim. 
Könsroller, de roller som förväntas av respektive kön har mer börjat betecknas genus och har fått en 
vidare betydelse. Det som socialt, kulturellt och historiskt förväntas av respektive kön är föränderligt och 
har en stark påverkan på individer. Ordet könsroll kan uppfattas som något som lätt både tas på och av, 
men det är något mycket mer genomgripande som enligt Hirdman kan tolkas och benämnas som ett 
genussystem och påverkar alla på olika nivåer och sätt. Se vidare under teoriavsnittet. 
9 Wahlström, Kajsa, 2003, se t.ex. s.33 ff., 82 ff. och 136 ff. 
10 Wahlström, Kajsa, 2003, s. 195 ff. 
11 Se t.ex. Ekström, Susanna, som i två artiklar granskar vilka roller som erbjuds i bilderböcker, 1988:5, s. 
20 ff. och 1990:3, s. 33 ff. 
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och pojkar i huvudrollen. Sett ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv är det 
viktigt att både flickor och pojkar har möjlighet att hitta verk med både flickor 
och pojkar som huvudperson, därtill allsidigt beskrivna och med möjlighet till 
identifikation. Vad har bibliotekarier för möjlighet att finna dessa? 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att ur ett genusperspektiv undersöka vilka förutsätt-
ningar barnbibliotekarier har att välja bilderböcker som innehåller mång-
facetterade skildringar av flickor och pojkar utifrån Bibliotekstjänsts (Btj:s) 
sambindningslistors recensioner. 

Eftersom bibliotekarier oftast inte själva har möjlighet att läsa nya verk 
innan de köps in till biblioteken är frågan vilken information Btj:s sambind-
ningslistor innehåller vad gäller bilderböckernas innehåll. Fokus ligger på att 
undersöka hur huvudpersoner i skönlitterära bilderböcker beskrivs i recension-
erna. Det är också intressant att se vad lektörerna i övrigt framhåller som posi-
tivt/negativt i verken.12 En undersökning görs även av Stockholms stadsdels-
biblioteks inköp av de bilderböcker som ingår i studien för att se eventuella 
samband mellan recensioner och inköp. Centrala frågor för studien är: 

• Hur stor vikt läggs i recensionerna vid att diskutera genusaspekter? 

• Vad beskrivs om bilderböckernas huvudpersoner? 

• Går det alltid att utifrån recensionen avgöra om det är en pojke eller 
flicka som är huvudperson? 

• Är det svårt att utifrån sambindningsrecensionerna avgöra om bilder-
böckerna innehåller en allsidigt beskriven person eller om det är köns-
stereotypa skildringar av barn och vuxna av respektive kön som före-
kommer? 

• Hur ser fördelningen ut mellan recensionerna – främst vad gäller de 
som är positiva, negativa och oense? 

• Hur mycket påverkas inköpen till Stockholms stadsdelsbibliotek av 
recensionerna? 

                                                 
12 Recensenterna kallas för lektörer i sambindningslistorna. Jag kommer att använda lektör när det gäller 
Btj och recensent när recensioner i dagspressen avses. 
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För att få ett hanterbart samt så aktuellt material som möjligt har undersök-
ningen begränsats till de bilderböcker som återfinns på avdelningen hcf – skön-
litteratur på svenska för barn upp till 9 år – i sambindningslistorna för år 2002. 
Av dessa studeras de titlar som beskrivs som bilderböcker och är förstagångs-
utgivningar.13

Forskningsläge 
Det är inte mycket skrivet om jämställdhet på folkbibliotek i fråga om utbudet 
av barnlitteratur. I Varannan damernas (1997), en magisteruppsats från Borås, 
diskuterar dock Maria Blåns både barn- och ungdomsboksutbud, inköp och för-
medling på barnbibliotek ur ett jämställdhetsperspektiv.14 Blåns inriktar sig på 
böcker för 9–12-åringar. Hon framför vikten av fler förebilder för flickor och 
att det är betydelsefullt för både pojkar och flickor att få läsa om det motsatta 
könet för att öka förståelsen för varandra. Maria Blåns undersöker bland annat 
fördelningen av flickor och pojkar som huvudperson i barn- och ungdoms-
böcker 1996. I samtliga kategorier dominerade pojkar som huvudperson i 
verken.15 Blåns konstaterar att de barnbibliotekarier hon intervjuat inte reagerat 
över att pojkar dominerat som huvudperson. Eftersom flickor även läser om 
pojkar medan pojkar i dessa åldrar inte vill läsa om flickor, sågs fördelnings-
frågan inte som något problem.16 Jag kommer i likhet med Blåns att behandla 
statistik och jämställdhetsaspekter, om andel pojkar och flickor i barnlitteratur-
en, men med tonvikt på bilderböckerna. 

Linda Magnussons ”Skall barnbiblioteken påverka mönster i samhället?”: 
en studie av jämställdhet i familjen och av fadersgestaltning i 2001 års bilder-
böcker (2003), innehåller både intervjuer med barnbibliotekarier och bilder-
boksanalyser ur ett genusperspektiv.17 Magnusson menar att det är viktigt att 
vara medveten om vad man förmedlar både till föräldrar och till barn. Hennes 
utgångspunkt är att ”barnbiblioteket som samhällsinstitution kan verka för 

                                                 
13 Med förstagångsutgivning avses här svensk eller översatt litteratur som ges ut för första gången. För en 
mer detaljerad beskrivning av urvalet, se nedan under Metod, material och avgränsning. 
14 Blåns, Maria, 1997, Varannan damernas?: en undersökning av jämställdheten i folkbibliotekens 
litteraturförsörjning för ungdomar. Magisteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap, Biblioteks-
högskolan i Borås. 
15 Blåns, Maria, 1977, s. 42 ff. 
16 Blåns, Maria, 1997, s. 31 ff. 

17 Magnusson, Linda, 2003, ”Skall barnbiblioteken påverka mönster i samhället?”: en studie av jäm-
ställdhet i familjen och av fadersgestaltning i 2001 års bilderböcker, Magisteruppsats i Biblioteks- och 

informationsvetenskap, Bibliotekshögskolan i Borås. Magnusson inriktar sin analys på hur pappor 
gestaltas i bilderböckerna. 
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jämställdhet och stärka bandet mellan fäder och barn, vilket skulle leda till 
positiva effekter för alla medborgare.”18 Magnusson presenterar även dokument 
om barnbibliotekets roll, samt sina informanters syn på om bibliotekarierollen 
är att påverka mönster i samhället eller inte. 

Linda Magnusson anser att det är många studenter och kanske även 
nyutbildade bibliotekarier som är osäkra på vad som ingår i yrkesuppgifterna. 
Hon tror att förklaringen ligger i att de gemensamma riktlinjer som biblioteken 
i landet har är få och att de dessutom ger stora möjligheter till tolkning.19 
Frågor om huruvida barnbiblioteket som samhällsinstitution kan verka för 
jämställdhet är viktiga att ställa sig och är relevanta för min undersökning. 

Bodil Alvarsdotter har i Barnbokens kön: Genusaspekter i litteratur och 
hos aktörer på marknaden (2002), bland annat undersökt Btj:s sambindnings-
listor under år 2000 och läst alla recensioner av Hcg-böcker (för barn mellan 9 
–12 år).20 Bodil Alvarsdotter undersöker i vilken utsträckning genusaspekter 
finns med i recensionerna och om böcker rekommenderas enbart för pojkar 
eller flickor. Inga siffror nämns, utan bara att det är ett fåtal lektörer som 
behandlat genusaspekter eller rekommenderat böcker till pojkar eller flickor.21 
Alvarsdotter har även genomfört en enkätundersökning med 15 bokförläggare. 
De krav som ställdes på de barn- och ungdomsböcker som ges ut handlade 
främst om kvalitet och genusperspektivet fanns oftast inte med i värderingen.22 
Här kan jag göra jämförelser med omfattningen av genusaspekter i sam-
bindningens recensioner och om böcker rekommenderas speciellt till flickor 
eller pojkar. 

Cecilia Kristianssons, Barnbiblioteksarbete ur ett genusperspektiv (2003), 
består av tre olika delar; intervjuer med fyra barnbibliotekarier, en genomgång 
av 2001 års sambindningslistors recensioner av Hcf- och Hcg-böcker (där verk 
för 6–12-åringar medtas), samt en jämförande analys av 20 kapitelböcker.23 
Allt är gjort ur ett genusperspektiv, för att undersöka i vilken mån 
genusaspekter beaktas av bibliotekarierna vid bland annat inköp samt hur det 
beaktas i Btj-recensioner. Endast i cirka fem procent av 
sambindningsrecensionerna 2001 nämndes genusaspekter och i ungefär lika 

                                                 
18 Magnusson, Linda, 2003, s. 4. 
19 Magnusson, Linda, 2003, s. 4 f. 
20 Alvarsdotter, Bodil, , 2002, Barnbokens kön: genusaspekter i litteratur och hos aktörer på marknaden, 
Magisteruppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap, Bibliotekshögskolan i Borås. 
21 Alvarsdotter, Bodil, 2002, s. 59. 
22 Alvarsdotter, Bodil, 2002, s. 60 ff. 
23 Kristiansson, Cecilia, 2003, Barnbiblioteksarbete ur ett genusperspektiv, Magisteruppsats i Biblioteks- 
och informationsvetenskap, Bibliotekshögskolan i Borås. 
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många rekommenderades en bok till en flicka eller en pojke.24 Vid den 
jämförande analysen av kapitelböcker påträffade Kristiansson genusskillnader 
och aspekter som inte framkom i sambindningslistorna.25 Vid inköp är det upp 
till bibliotekarien att avgöra om genusaspekter ska beaktas.26 Även denna 
studie är relevant och kan jämföras med min undersökning. 

Lena Lundgrens, Kan det göras bättre? (1969), är en undersökning av Btj-
listornas barn- och ungdomsrecensioner under två år, 1961 och 1968.27 Lund-
gren konstaterar bland annat att personskildring ägnas lite eller inget utrymme i 
recensionerna medan innehållsbeskrivning tar mest plats.28 Lundgren räknar 
ord och utrymme för olika kategorier som behandlas. Uppsatsen är intressant 
för att se utvecklingen och förändringen sedan 1968. Det är dessutom den enda 
studie jag funnit som inriktar hela sin undersökning på sambindningslistorna. 
En jämförelse kan göras och paralleller dras angående personbeskrivning som 
är en viktig del av min undersökning. 

I Barnbibliotek i ett genusperspektiv (2001), intervjuade jag fem barn-
bibliotekarier på olika bibliotek i Stockholm. Informanterna ansåg att kvalitets-
aspekten var viktigast vid inköp och att kvalitet även inbegrep att verken inte 
skulle innehålla könsstereotypa skildringar av flickor och pojkar. Enligt biblio-
tekarierna hade huvudpersonens kön ingen större betydelse för små barn, 
medan de ansåg att det kunde vara viktigt för äldre barn att få läsa om sitt eget 
kön.29 Det framkom att bibliotekarier har en stor frihet vid inköp av böcker och 
i min magisteruppsats undrar jag nu vad man som bibliotekarie har för möjlig-
heter att hitta och välja bilderböcker ur ett genus- och jämställdhetsperspektiv. 

Ulla Rhedin och Maria Nikolajeva har båda genomfört omfattande forsk-
ning om bilderböcker. Ulla Rhedins doktorsavhandling Bilderboken på väg 
mot en teori (1992), behandlar bilderbokens historia, bilderboksanalyser, 
bilderbokens speciella kännetecken och teorier om bilderboken.30 I 
bakgrundsavsnittet tar jag upp Rhedins beskrivning av en bilderbok. Maria 
Nikolajevas Bilderbokens pusselbitar (2000), behandlar även den många 
aspekter angående bilderboken och den bygger delvis vidare på Rhedins 
                                                 
24 Kristiansson, Cecilia, 2003, s. 36 ff. 
25 Kristiansson, Cecilia, 2003, s. 44 f. 
26 Kristiansson, Cecilia, 2003, s. 59 f. 
27 Lundgren, Lena, 1969, Kan det göras bättre?: en undersökning av recensionerna på Bibliotekstjänsts 
sambindnings- och avslagslistor för barnböcker åren 1961-1967, Litteraturhistoriska inst., univ., Lund, 
Trebetygsuppsats. 
28 Lundgren, Lena, 1969, s. 10 f. och s. 21. 
29 Florbäck Pershagen, Susanne, 2001, Barnbibliotek i ett genusperspektiv. C-uppsats i Genusvetenskap, 
Södertörns högskola, s. 22 ff. 
30 Rhedin, Ulla, 1992, Bilderboken: på väg mot en teori. Finns även i ny reviderad upplaga 2001. 
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forskningsresultat. Det som är särskilt intressant för min studie är avsnittet om 
personbeskrivning och genusaspekter på bilderböcker.31 Angående annan 
litteratur skriver Nikolajeva: 

Det finns försvinnande lite teoretisk litteratur om litterära karaktärer över huvud taget, 
ännu mindre om persongestaltningen i barnlitteratur och inga teoretiska studier om 
persongestaltningen i bilderboken. […] Medan seriösa genusstudier fortfarande är 
sällsynta inom barnlitteraturforskningen skulle jag säga att inom bilderboksforskningen är 
de obefintliga.32

Nikolajeva menar att personbeskrivningen i bilderböcker blir mer begränsad på 
grund av omfattningen av verket men också bredare i jämförelse med romaner 
eftersom beskrivningen kan ske både i ord och i bild. För den yttre beskriv-
ningen är bilderboken effektfullare (i och med bilden) och ord kan komplettera 
skildringen av barnet.33 I många fall är bilderböckernas huvudpersoner relativt 
genus-neutrala enligt Nikolajeva och huvudpersonens kön är inte avgörande 
för handlingen och därför utbytbara. Orsaken till detta är att ”[b]ilderboken 
riktar sig – åtminstone formellt – till en grupp läsare för vilka genus-
skillnaderna än så länge är oväsentliga.”34 Men trots att de är neutrala 
performativt, anser Nikolajeva att genus skapar förväntningar om vissa 
beteenden som bygger på konventioner.35

Men det finns även ett antal exempel på huvudpersoners beteenden i 
bilderböcker som är överdrivet könsstereotypiskt och där könet på huvud-
personen inte är utbytbart. Nikolajeva framhåller att det är relativt lätt att 
bedöma explicita genusstereotyper i ord och bilder som är konservativa ur 
genussynpunkt. De implicita stereotyperna som regel bara framträder i bilderna 
kan vara svårare att upptäcka.36

Ying Toijer-Nilssons studie Berättelser för fria barn: könsroller i barn-
boken (1978) diskuterar hur könsrollsdebatten har påverkat barn- och 
ungdomslitteraturen.37 Trots att studien gavs ut redan 1978 nämns den av 
många och är delvis ännu aktuell. Positiva exempel i ungdomsböcker tas 

                                                 
31 Nikolajeva, Maria, 2000, Bilderbokens pusselbitar. 
32 Nikolajeva, Maria, 2000, s. 173.  
33 Nikolajeva, Maria, 2000, s. 139 ff. 
34 Nikolajeva, Maria, 2000, s. 166. 
35 Nikolajeva, Maria, 2000, s. 166 f. 
36 Nikolajeva, Maria, 2000, s. 170 f. 
37 Toijer-Nilsson, Ying, 1978, Berättelser för fria barn: könsroller i barnboken. 
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främst upp, men till viss mån ingår även bilderböcker.38 Toijer-Nilsson 
beskriver ändrade könsroller i barnböcker på svenska, där även översättningar 
ingår. Hon beskriver främst 1960–1970-talet och sammanfattar tiden: ”Under 
60-talet började författarna debattera könsroller. På 70-talet skrev feministerna 
barnböcker”.39 Toijer-Nilsson anser att ”det är viktigt, att böcker speglar också 
nya ideal i samhället, och ger fler alternativ än de traditionella”.40 Hon menar 
att barnböckerna kan medverka till att människor fostras och att barn genom 
dem kan få mycket kunskap om omvärlden.41 Toijer-Nilsson har i ”Från Tant 
Grön till Mamma Grön” (1985), även behandlat kvinnogestaltningen i 
bilderböcker under cirka hundra år.42

Göte Klingberg, Stefan Mählqvist och Christina Tellgren har alla kartlagt 
utgivningen av barn- och ungdomslitteratur under olika perioder i Sverige fram 
till 1975.43 Mählqvist har även undersökt huvudpersonernas fördelning i verken 
mellan 1870–1950.44

Även ett antal artiklar har betydelse för min uppsats: Susanna Ekström har 
skrivit om flickor och pojkar i bilderböcker. I ”På spaning efter starka bilder-
bokstjejer” (1988), konstaterar Ekström att många bilderböcker handlar om 
småkillar som leker. ”I förvånansvärt många bilderböcker förekommer inga 
flickor eller kvinnliga personer. I andra finns de men har oväsentliga eller 
underordnade roller.”45 Men bilderböcker med självständiga flickor finns enligt 
Ekström och många olika porträtt presenteras. Flickor som är handlingskraft-
iga, temperamentsfulla, kompetenta, viljestarka men även snälla och rädda. Det 
gemensamma är att de ändå är självständiga flickor som tror på sin förmåga 
och är aktiva på ett yttre eller inre område. Eftersom många av verken med 
självständiga flickor inte nått någon större läsekrets undrar Ekström: ”Är det så 

                                                 
38 Exempel på könsrollsrelaterade verk som handlar om litteratur som vänder sig till ungdomar är Marika 
Andraes, 2001, Rött eller grönt? : flicka blir kvinna och pojke blir man i B. Wahlströms ungdomsböcker 
1914-1944, samt Ulfgard, Maria, 2001, Av längtan och av lust. 
39 Toijer-Nilsson, Ying, 1978, s. 8. 
40 Toijer-Nilsson, Ying, 1978, s. 8. 
41 Toijer-Nilsson, Ying, 1978, s. 8 f. 
42 Toier-Nilsson, Ying, 1985, ”Från Tant Grön till Mamma Grön: kvinnoperspektiv i bilderböcker” i I 
bilderbokens värld 1880–1980, s. 99–126. 
43 Klingberg, Göte, har forskat och skrivit många verk om utgivningen av den tidigaste barnlitteraturen i 
Sverige. I Den tidiga barnboken i Sverige: litterära strömningar, marknad, bildproduktion, 1998, ges en 
överblick över den tidigaste barnlitteraturen fram till sekelskiftet 1900. Mählqvist, Stefan, 1977, 
behandlar 80 års utgivning fram till 1950 i Böcker för svenska barn 1870-1950: en kvantitativ analys av 
barn- och ungdomslitteratur i Sverige. Tellgren, Christina, 1982, behandlar 10 års utgivning i På barnens 
bokmarknad: utgivningen av barn- och ungdomslitteratur i Sverige 1966–1975. 
44 Mählqvist, Stefan, 1977, s. 133 ff. 
45 Ekström, Susanna, 1988:5, s. 20. 
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att starka flickor utmanar våra fördomar, såna böcker vill vi egentligen inte 
ha?”46

I ”Var finns de starka bilderbokspojkarna?” (1990), presenterar Ekström en 
mångfald olika porträtt av pojkar i bilderböckerna, där den känslige och 
ängslige pojken är vanlig medan den fysiskt starke är ovanlig.47 Ekström 
poängterar att trots att pojkar dominerar i barnböckerna är det inte den tuffa 
och handlingskraftiga pojkbilden som är vanligast. Den aktive pojken som 
hittar på lekar och hyss är populär, men den omvårdande finns också med.48

I Birgitta Franssons artiklar om mammor och pappor (1995 och 1996), 
visas att det främst är de vuxna som fortfarande beskrivs stereotypt i bilder-
böckerna. Fransson påpekar också att mammor som leker är ovanliga till 
skillnad mot pappor.49

Gabriella Åhmansson ger i ”Är det bara pojkar som kan rädda världen?” 
(1992), en förklaring till varför bristen på flickor i barn- och ungdomsböcker 
inte uppmärksammas.50 ”Vi formas och leds till att varsebli och utforska 
världen utifrån ett manligt perspektiv och vi tränas också till att bortse från att 
halva mänskligheten ofta saknas.”51 Åhmansson kallar det för en ”borttränings-
mekanism” och hon anser att den sker i två steg. Det första innebär att flickor 
eller kvinnor inte inkluderas i någon större omfattning. Det andra medför att 
detta negativa val hamnar i en ”död vinkel” av medvetandet så att vi inte ens 
märker det. Valet att inte innefatta flickor kan vara omedvetet eller medvetet 
och konsekvenserna av detta blir enligt Åhmansson att flickor inte får samma 
möjligheter till identifikation i verken och att de därigenom ges uppfattningen 
att deras kön är mindre värt. Men det är även till nackdel för pojkar eftersom 
de slutar att läsa om flickor som en sorts ”mognadsprocess”. Det innebär enligt 
Åhmansson att pojkars möjligheter till empati för det andra könet minskar, 
medan flickor tränas i detta. Hon bedömer att både flickor och pojkar förlorar 
på att det ser ut så här.52

                                                 
46 Ekström, Susanna, 1988:5, s. 20. 
47 Ekström, Susanna, 1990:3, s. 33 ff. 
48 Ekström, Susanna, 1990:3, s. 33 ff. 
49 Fransson, Birgitta, 1995, ”Bilderbokspappor utan portfölj” i Opsis Kalopsis, 1995:2, s. 12 ff. och 
Fransson, Birgitta, 1996, ”Bilderboksmammor bor i köket”, i Opsis Kalopsis, 1996:2, s. 12 ff. I dessa 
artiklar undersöks utgivningen 1994 (om bilderbokspappor) och 1995 (om bilderboksmammor). Inga 
mammor som lekte fanns med i 1995 års utgivning. Ekström kommenterar också att mammor ofta är 
ansvarsfyllda och moraliserande i motsats till lekfulla pappor, Ekström, Susanna, 1990:3, s. 34. 
50 Åhmansson, Gabriella, 1992, ”Är det bara pojkar som kan rädda världen”, i Opsis Kalopsis, 1992:1, s. 
24 ff. 
51 Åhmansson, Gabriella, 1992:1, s. 24. 
52 Åhmansson, Gabriella, 1992:1, s. 24 ff. Åhmansson beskriver även flickors och pojkars roller i tre 
kapitelböcker i artikeln. 
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Yngve Lindung beskriver 1985 års utgivning av skönlitterära barn- och 
ungdomsböcker i ”Barnlitteraturen förlagen och kritiken” (1992).53 Lindungs 
tonvikt ligger på förlagen, barnbokskritiken och kvalitetsaspekter på barn-
litteraturen. Han menar att ”kvalitetsaspekten bygger på det offentligt härskan-
de värdesystem som upprätthålls av bland annat kritiker av barn- och ungdoms-
böcker”.54 Vissa förlag sammankopplas här främst med kvalitetslitteratur 
medan de förlag som inte skickar alla sina verk till Bibliotekstjänst för recen-
sion inte hör till kvalitetskategorin.55 Det som är intressant för mig är en 
granskning och indelning av sambindningsrecensionerna i kvalitetskategorier 
samt Lindungs jämförelse mellan Btj-recensioner och tidningsrecensioner. Jag 
kommer att göra jämförelser med dessa i undersökningen. Lindung betonar 
också Bibliotekstjänsts stora betydelse för biblioteken samt berör den kritik 
som riktats mot Btj. Bibliotekstjänst har fått kritik både för alltför positiva 
omdömen av ”likgiltiga” verk och slentrianmässigt negativa recensioner av 
verk från de förlag som inte sammankopplas med kvalitetslitteratur.56 Lindungs 
definition på kvalitetsaspekten är intressant, men jag har valt att inte närmare 
gå in på att definiera vad kvalitetslitteratur är. Många forskare inom området 
vill inte definiera vad kvalitet är eftersom det är subjektivt. Men trots att få kan 
säga vad det är talas det mycket om kvalitet.57

                                                 
53 Lindung, Yngve, 1992, ”Barnlitteraturen, förlagen och kritiken”, i Opsis Kalopsis, 1992:1, s. 63 ff. 
54 Lindung, Yngve, 1992:1, s. 63. 
55 Lindung, Yngve, 1992:1, s. 66. 
56 Lindung, Yngve, 1992:1, s. 66. 
57 Se t.ex. Mählqvist, Stefan, 1992, som diskuterar det orimliga i att definiera vad en ”god barnbok” är. 
Barnboken i brännpunkten: nedslag i den kritiska debatten kring barn- och ungdomslitteratur i Sverige 
efter andra världskriget,. s. 53 f. och passim. 
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Teori 

Jag använder mig av en genusvetenskaplig teori i uppsatsen och det är Yvonne 
Hirdmans genussystemteori som tillämpas.58 Enligt Hirdman kan man se ett 
mönster i relationen mellan kvinnor och män som kan beskrivas och 
systematiseras som ett genussystem. Genussystemet är något som ser olika ut i 
olika tider och samhällsklasser men som hela tiden befinner sig i en process 
och återskapas. Genussystemet utgår enligt Hirdman från två principer eller 
logiker som innebär: 

1. att kvinnor och män hålls isär i motsatspar, dikotomier. Olikheter mellan 
könen framhålls, speciellt de biologiska. 

2. att mannen ses som normen. Det är män som utgör normen för människan, 
det allmängiltiga och normala. 

Yvonne Hirdman anser att de här logikerna konkretiseras i form av ett genus-
kontrakt på tre plan: 

1. På samhällsplanet, som tankefigurer och föreställningar om hur män och 
kvinnor ska vara. 

2. På arbetsplanet där det påverkar vad kvinnor och män gör, i form av 
exempelvis arbetsdelning och lagar. 

3. På individnivå, där alla är med och påverkar att det efterlevs, genom att 
uppfostra och behandla flickor och pojkar, kvinnor och män olika. 

Genuskontraktet fungerar som ett nätverk på alla plan i samhället och alla, 
även kvinnor, är med och upprätthåller det, trots att det ofta ger män mer 

                                                 
58 Om inte annat anges baseras redogörelsen i teoriavsnittet på Hirdman, Yvonne, 1988, ”Genussystemet: 
reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, i Kvinnovetenskaplig tidskrift, 1988:3, s. 49–63. 
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inflytande. Hirdman sammanfattar genuskontraktets olika nivåer/plan enligt 
följande: 

Genuskontrakten är således mycket konkreta föreställningar, uppspaltade på olika nivåer, 
om hur män/man, kvinnor/kvinna ska vara mot varandra: i arbetet – vilka redskap som 
tillhör vem, i kärleken – vem som ska förföra vem, i språket – hur de ska prata, vilka ord 
de får använda – i gestalten/den yttre formen, vilka kläder som är de tillåtna, hur långt 
håret ska vara, etc, etc i all otrolig detaljrikedom.59

Hirdman anser att frågan om varför ett förtryck av kvinnor finns är ointressant; 
den får människor att tro på en generell förklaring och det leder till 
spekulationer. Bland förklaringarna förs trumfkortet för genussystemet fram: 
biologin och fortplantningen som är oföränderlig. På grund av den framhålls att 
det finns skäl till att ett fortsatt särskiljande ska ske. Det betyder också att man 
fortsätter att tänka i dikotomier. Hirdmans hypotes är att ”[d]et är ur isärhåll-
ningen som den manliga normen legitimeras”.60 De olikheter som finns ska för-
stås utifrån ett genuskontrakt-tänkande. Hirdman anser att: 

[D]är finns två längtans mål i människobrösten: frihetens och symbiosens. […] Genus-
logikerna innebär förvisso att frihetens längtan har strukturerats för mannen och 
symbiosen för kvinnan. Den manliga friheten har ständigt uppmuntrats och expanderat, 
medan den kvinnliga symbiosen bundits av barnafödande och kontroll, lagstiftning och 
sociala ”seder”. Men frihetens längtan har funnits hos kvinnor och längtan efter 
symbiosen hos män.61

Enligt Hirdman är den moderna olikheten ”ytlig” och kan därför inte äga 
samma hierarkiserande kraft som ”djup” olikhet. Om isärhållandet kan brytas 
och likheterna mellan könen lyftas fram finns möjlighet till förändring, trots 
systemets fasta karaktär. I vårt samhälle finns en gemensamhet och ömsesidig 
värdeplattform mellan könen som kan verka försvagande på genussystemet. 
Därför kan en förändring av den manliga normen ske.62

I uppsatsen kommer jag främst att utgå från de båda logikerna – isärhållan-
det av könen och mannen som norm – samt det tredje planet i genuskontraktet 
som handlar om socialisationen på individnivå, eftersom det är i barndomen 
den grundläggs. Det sker genom påverkan i olika form: olika bemötande, upp-
fostran och förebilder. Här ska jag inrikta mig på den påverkan bilderböcker 

                                                 
59 Hirdman, Yvonne, 1988:3, s. 54. 
60 Hirdman, Yvonne, 1988:3, s. 52. 
61 Hirdman, Yvonne, 1988:3, s. 55. 
62 Hirdman, Yvonne, 1990, ”Genussystemet”, i Demokrati och makt i Sverige: maktutredningens huvud-
rapport, SOU:1990:44, s. 115 f. 
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kan ha, främst på barn, men även på vuxna. Bilderböcker kan både förstärka 
och försvaga de i samhället rådande föreställningar om hur pojkar/män, 
flickor/kvinnor ska bete sig.63

                                                 
63 Se bl.a. Toijer-Nilsson, Ying, 1978, s. 8 f och passim. 
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Metod, material och avgränsning 

Den huvudsakliga delen av uppsatsen är en innehållsanalys av Bibliotekstjänsts 
sambindningslistor där statistik rörande recensioner av bilderböcker presen-
teras. 

Källmaterialet är de titlar som recenseras i Btj:s sambindningslistor Böcker 
& AV-media 2002 och undersökningen innefattar samtliga 24 nummer.64 I 
undersökningen inkluderas titlar som erbjuds i katalogerna under barn- och 
ungdomsböcker avdelningen ”hcf skönlitteratur på svenska, upp till 9 år” och 
benämns bilderböcker. Av dessa omfattas endast förstagångsutgivna titlar, men 
däribland både svenska original och översättningar. I sambindningslistorna 
återfinns både förstagångsutgåvor (dvs. titlar som ges ut för första gången) och 
nytryck, vilket innebär att titlar trycks och ges ut på nytt i oförändrat utseende. 
Om utförandet ändrats – och en text till exempel har fått nya illustrationer 
räknas den till förstagångsutgåvorna i sambindningslistorna. I sambindnings-
listorna benämns alla böcker som tidigare erbjudits för ”ny upplaga” och de har 
exkluderats från undersökningen. Vid urvalet har jag utgått från sambindnings-
listornas indelning. En stor del av bilderboksutgivningen är återutgivning 
vilket innebär att cirka 43 procent av bilderböckerna under hcf har uteslutits. 
Pekböcker, det vill säga enklare bilderböcker för mindre barn, särskiljs inte i 
recensionerna och de ingår också i undersökningen.65 De titlar som inte ingår i 
undersökningen är de som i Btj:s sambindningslistor går under beteckningen 
faktabilderböcker, berättelser, ABC-böcker (och liknande), sagosamlingar, 
pysselböcker, lästräningsböcker, samt lyrik och rim och ramsor under signum 
hcf.03. Jag har även uteslutit ett verk med talesätt och tre verk av mer 
lärobokskaraktär, till exempel Lär med Puh om väder. Orsaken till 

                                                 
64 Sambindningslistorna bytte 2003 namn till BTJ-häftet. År 2002 hette listorna Böcker & AV-media. 
Sambindningslistorna fick jag tillgång till genom en gåva av Susanna Gillberg Wallner, bibliotekarie på 
Uppsala stadsbibliotek. Btj-listorna är inte katalogiserande och följaktligen inte sökbara i Libris eller 
bibliotek.se och inte heller tillgängliga för hemlån. 
65 Pekboken innehåller ofta bilder utan text och den riktar sig till de minsta barnen. Pekboken kan ses 
antingen som en underavdelning till bilderboken eller en egen genre. I min undersökning har jag räknat 
pekboken till bilderboken men uteslutit tecknade serier eftersom dessa här ses som en egen genre. 
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begränsningen är att få ett så enhetligt material som möjligt, för att kunna göra 
relevanta jämförelser mellan bilderböckerna och recensionerna i studien.66 
Återutgivna verk, samt titlar som finns i lager och erbjuds och presenteras igen 
skilda från de nya bilderböckerna ingår inte i undersökningen.67

Det främsta intresset ligger i att undersöka hur huvudpersoner i skön-
litterära bilderböcker recenseras och beskrivs, men verk utan huvudpersoner 
har också inkluderats, delvis för att se hur stor del av utbudet de utgör. Exem-
pel på dessa är en bilderbok om frön, en sömnbacill och om vad som händer 
om natten. Undersökningen innefattar en innehållsanalys av de bilderboks-
recensioner som skrivits av Btj:s lektörer och inte en analys av bilderböckerna i 
sig. 

Varför sambindningslistorna? 
Orsaken till att välja Bibliotekstjänsts sambindningslistor med recensioner är 
att det är dessa som de allra flesta folkbibliotek i Sverige använder sig av när 
de väljer samt köper in sina bilderböcker.68 Btj anses ha en stor påverkan på 
vad som köps in och bibliotekarier är hänvisade till deras recensionslistor 
eftersom böckerna oftast inte kommit ut i handeln då beställning ska ske. 
Dessutom är Bibliotekstjänst oftast de enda som recenserar många av de 
nyutkomna barnböckerna.69

Innehållsanalys, kvalitativ och kvantitativ metod 
Studien omfattar 380 recensioner av 175 bilderböcker och jag har använt mig 
av både kvalitativ och kvantitativ metod vid undersökningen. 

Delar av materialet lästes igenom innan ett analysinstrument i form av 
frågor konstruerades. Göran Bergström och Kristina Boréus påpekar i Textens 
mening och makt att det är viktigt att kontrollera ”intrasubjektiviteten”, till-
                                                 
66 Eftersom materialet är relativt omfattande har inte beslut tagits om varje enskilt verk utan jag har 
endast tagit bort dem som uppenbart särskiljer sig. Ett par titlar förutom de uppräknande har utelämnats 
av den anledningen. Ett verk som även innehöll en CD-skiva har uteslutits eftersom recensionen mest 
innehöll kommentarer om CD:n. De utelämnade är ca 10. 
67 Ibland finns särskilda erbjudanden i sambindningslistorna. De presenteras skilda från de nya bilder-
böckerna och det kan vara lagerböcker, speciella erbjudanden till jul och reaböcker. 
68 Borén, Gunilla, 1995, s. 371 ff. Trots att inte alla folkbibliotek köper allt från Bibliotekstjänst längre är 
det enligt Martin Petri på Btj nära 100% av folkbiblioteken som får sambindningslistorna: ”I princip alla 
folkbibliotek köper från oss, och därmed blir det så att alla har våra häften. Men i princip gäller att man 
skall handla för att få listorna. Det ligger alltså mycket nära 100 %. Kanske finns det någon filial som inte 
handlar från oss.” (e-post från Petri 2004-04-01). Det var svårt att få fram uppgifter om antalet bibliotek 
som köper sina böcker från Btj. Trots att andra inköpskanaler kan väljas kan recensionerna vara till hjälp 
och det viktiga i min undersökning är inte om bilderböckerna köpts från Btj utan hur många som fått 
sambindningslistorna. 
69 Borén, Gunilla, 1995, s. 371 ff. Se även nedan under Recensioner i dagspressen och i sambindnings-
listorna, där en mindre undersökning presenteras. 
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förlitligheten, i sitt eget material. En kontroll att bedömningen sker på exakt 
samma sätt kan göras genom att utföra en dubbelkodning.70 Om en jämförelse 
mellan ett material ska göras är det viktigt att bedömningen görs på samma 
sätt. Då kan överensstämmelsen med tidigare genomgång och kodning av 
materialet granskas. Allt material har dubbelkodats och de resultat som inte har 
visat sig vara tillförlitliga, alternativt för svåra att föra samman har inte kodats 
eller räknats, utan kommer istället att diskuteras löpande. I andra fall har 
kategorier som varit svåra att skilja åt slagits ihop. Till exempel har de 
recensioner som var osäkra, där det var svårt att avgöra om omdömet är 
positivt eller negativt satts in i en grupp kallad blandade omdömen. Syftet med 
innehållsanalysen är att genom en noggrann genomgång av recensionerna 
kunna upptäcka mönster och tendenser. Bearbetningarna av undersökningens 
frågor har skett i Excel. Hjälp och inspirationskällor med statistik och 
bearbetning har jag fått genom Eva Eggebys och Johan Söderbergs 
Kvantitativa metoder: för samhällsvetare och humanister.71

Inköp till Stockholms stadsdelsbibliotek 
I uppsatsen har även granskats vilka, och hur många av undersökningens 175 
bilderböcker som köpts in till Stockholms stadsdelsbibliotek. Stockholms 
stadsbiblioteks filialer kallas stadsdelsbibliotek och huvudbiblioteket heter 
numera Stadsbiblioteket. När jag nedan talar om stadsdelsbibliotek inkluderar 
jag även huvudbiblioteket och ”Rum för barn” i Kulturhuset, som också tillhör 
Stockholms stadsbibliotek (SSB). Enligt Martin Hafström, verksamhets-
controller på SSB, köper många stadsdelsbibliotek sina barnböcker från Btj.72 
Även de som köpt böcker från annat håll kommer med i undersökningen och 
har troligtvis trots det läst recensionerna i sambindningslistorna. De 40 publika 
stadsdelsbibliotek i Stockholm som har barn- och ungdomsböcker har valts för 
att få ett representativt urval.73 Jag har inte studerat andra städers inköp och det 

                                                 
70 Intrasubjektivitet innebär att kontrollera tillförlitligheten i de egna resultaten. Det kan ske genom 
dubbelkodning, att resultatet kodas två gånger. Studierna sker oberoende av varandra och resultatet 
jämförs. Bergström, Göran & Boréus, Kristina, 2000, Textens mening och makt: metodbok i samhälls-
vetenskaplig textanalys, s. 50 ff. 
71 Eggeby, Eva & Söderberg, Johan, 2003, Kvantitativa metoder: för samhällsvetare och humanister. 
72 Hafström, Martin, e-post 2004-03-22. En orsak är att Btj är den enda leverantören som erbjuder 
biblioteksband. 
73 Det är svårt att få klara uppgifter på hur många stadsdelsbibliotek som finns, samt andra bibliotek i 
centrala Stockholm som också hör till organisationen (t.ex. Stadsbiblioteket och Rum för barn på 
Kulturhuset). På hemsidan http://www.ssb.stockholm.se/  redovisas ”43 bibliotek inom Stockholms stad” 
men vid en sammanräkning stämmer de olika uppgifterna inte med varandra. I verksamhetsberättelsen 
finns flera andra uppgifter. Men det sammanlagda antalet bibliotek som har barn- och ungdomslitteratur 
är 40. 
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kan hända att Stockholms inköp skiljer sig från övriga landet. Därför har jag 
även kontaktat Bibliotekstjänst och fått uppgifter om de mest sålda bilder-
böckerna i Sverige för år 2002, för att kunna jämföra med de mest inköpta av 
Stockholms stadsdelsbibliotek i undersökningen.74

Jämförande statistik i uppsatsen bygger helt på Svenska barnboksinstitutets 
siffror, eftersom Svensk bokkatalog har alla barn- och ungdomsböcker 
blandade under samma signum.75 Det är viktigt att påtala att cirka 20 av de 
böcker som presenteras i sambindningslistorna har andra utgivningsår (främst 
2001 och 2003).76 Jag har inte heller kunnat undersöka om alla titlar är de 
samma i Bibliotekstjänsts listor och Svenska barnboksinstitutets katalog 
eftersom cirka 90 av 2002 års bilderböcker i katalogen är osäkra (inte 
katalogiserade som) förstagångsutgåvor eller återutgivning. Detta kan medföra 
en osäkerhet och differenser vid jämförelser mellan titlarna i min undersökning 
och bilderboksstatistiken från Svenska barnboksinstitutet, SBI för år 2002.77 
Summorna för förstagångsutgåvor och även återutgivningen i den årliga 
statistiken från SBI stämde dock ganska väl med sambindningslistornas och 
jämförelser kan ändå anses relevanta. Det påpekas att sambindningslistorna är 
en pålitlig källa eftersom de flesta böcker sänds till Btj och SBI får sina 
bilderböcker från förlagen och har därigenom oftast alla bilderböcker.78

                                                 
74 Se nedan under Btj:s mest sålda bilderböcker och SSB:s mest köpta och utlånade. 
75 I Svensk bokkatalog 2002, finns alla barn- och ungdomsböcker under signum uHc (skönlitteratur, 
ungdomsböcker). 
76 I min undersökning hade en bilderbok utgivningsår 2000 och övriga 2001 och 2003. 
77 SBI:s statistik för 2002, se http://www.sbi.kb.se/bpdoku02.html, Borén har undersökt barn- och 
ungdomsboksutgivningen år 1977 och 1987 och jämfört sambindningslistorna med Svenska barnboks-
institutets katalog, (endast för år 1977) Svensk bokförteckning och LIBRIS.  Ingen av dessa gav en 
fullständig bild av utgivningen. Troligen har förhållandena ändrats och förbättrats sedan Boréns studier. 
Borén, Gunilla, 1995 s. 372 ff. 
78 Borén, Gunilla, 1995, s. 372 ff. Tre av undersökningens böcker som jag sökte hade SBI dock inte fått, 
de har inte pliktleverans som Kungliga Biblioteket i Stockholm. 
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Bakgrund 

Bilderboken 
Bilderboken beskrivs av Ulla Rhedin som ”en bok av begränsat omfång som i 
skönlitterärt syfte vill berätta en historia genom en kombination av text och 
bilder, så att det förekommer minst en bild per uppslag.”79 En av bilderbokens 
utmärkande egenskaper är att den har ett ”dubbelt tilltal”, vilket innebär att den 
vänder sig till både barn och vuxna. Föräldrar väljer oftast böcker till de minsta 
barnen och läser även för dem och det påverkar vilka bilderböcker barnen får 
tillgång till. Föräldrar är i sin tur ofta påverkade av andra vuxna såsom recen-
senter och bibliotekarier inom det barnlitterära systemet.80

Fortsättningsböcker är ännu vanligare när det gäller bilderböcker än barn-
romaner.81 Huvudpersonens genus får därmed en ännu större betydelse. Exem-
pel på några av de mest populära bilderboksfigurerna idag är Alfons Åberg, 
Pettson och Findus, Max och Mamma Mu.82 De har alla kommit ut i många 
delar.83

Bilderbokens utveckling 
Hur har bilderboken förändrats under dess historia, är det stora skillnader på 
hur genus skildras? 

Under bilderbokens snart tvåhundraåriga historia har samhället genomgått stora 
förändringar, vilka också kan avläsas i bilderböckerna. I vad mån böckerna själva har 
bidragit till samhällets omvandling är svårare att avgöra. Men bilderboken förmedlar som 
all annan litteratur ideologier som påverkar vår uppfattning om verkligheten.84

 

                                                 
79 Rhedin, Ulla, 1992, s. 15. 
80 Rhedin, Ulla, 1992, s. 133 ff. 
81 Nikolajeva, Maria, 2000, s. 84 ff. 
82 Författare till bilderböckerna är Bergström, Gunilla (Alfons Åberg), Nordqvist, Sven (Pettson och 
Findus), Lindgren, Barbro (Max) och Wieslander, Jujja & Tomas (Mamma Mu). 
83 Se t.ex. topplista över de mest utlånade böckerna på Stockholms stadsbibliotek 2003, 
www.ssb.stockholm.se. 
84 Kåreland, Lena & Werkmäster, Barbro, Möte med bilderboken, 1982, s. 96. 

 19

http://www.ssb.stockholm.se/


Innehållet i bilderböcker speglar samhällets människosyn och värderingar, men 
de har tidigare ofta skildrat de högre samhällsklassernas verklighet, som också 
var dess målgrupp.85 Bilderboken kan påverka, liksom annan litteratur, och 
barn som ska lära sig förstå sin omvärld kan få mycket kunskap genom böcker. 
Men även vuxna påverkas av bilder och texter.86 Bilderböcker tillhör den 
litteratur som oftast läses många gånger och jag tror att de av den anledningen 
kanske kan påverka ytterligare. Nedan följer en kort resumé över bilderbokens 
utveckling det senaste århundradet: 

Tiden kring sekelskiftet 1900 blev ett genombrott för den svenska bilder-
boken och konstnärerna var inspirerade av tidens folkbildningsideal. Den 
dominerande konstnären och författaren i början av 1900-talet var Elsa 
Beskow.87 En del av bilderböckernas värderingar har senare (framför allt på 
1970-talet) diskuterats och kritiserats bland annat för den könsrollssyn och 
borgerliga ideologi som de förmedlar.88

Ett nytt genombrott skedde 1945 och det året sägs vara den moderna 
svenska barnbokens födelse. Detta inkluderar både bilderböcker och annan 
barnlitteratur.89 Världen skildras nu ur ett barnperspektiv och humor, nonsens, 
trots och upprorslust var betydelsefulla inslag i både text och bild. Flera 
barnböcker som bryter mot tidigare trender utkommer detta år, bland annat 
Pippi Långstrump.90 Föregångare och förnyare när det gäller bilderboken var 
Lennart Hellsing och Tove Jansson som båda debuterade detta år.91

Från 1950-talet har bilderboksutgivningen breddats. Speciella bilderboks-
serier uppstod, många nya författare och konstnärer uppträdde, och samarbete 
med utländska förlag om samtryck blev vanligare.92 Några av de författare och 
illustratörer som debuterade på 1950-talet var Inger och Lasse Sandberg, Ulf 
Löfgren och Inga Borg.93

                                                 
85 Nettervik, Ingrid, 1994, I barnbokens värld, s, 83 f. 
86 Toijer-Nilsson, Ying, 1978, s. 7 ff. 
87 Nettervik, Ingrid, 2002, I barnbokens värld, s. 80. 
88 Kåreland, Lena & Werkmäster, Barbro, 1982, s. 48. 
89 Kåreland, Lena & Werkmäster, Barbro, 1982, s. 57. 
90 Nettervik, Ingrid, 1994, s. 146. En av de mest kända är Pippi Långstrump av Astrid Lindgren som 
väckte stor uppståndelse när den kom ut som kapitelbok 1945. (Senare gavs Pippi Långstrump även ut 
som bilderbok.) 
91 De debuterade dock inte med bilderböcker, Lennart Hellsing gav ut Katten blåser i silverhorn (1945) 
och Tove Jansson Småtrollen och den stora översvämningen (1945). Nettervik, Ingrid, 1994, s. 146. 
92 1950 startade FIB:s gyllene böcker (som ursprungligen kom från USA och utkom i stora upplagor) och 
1956 Klumpe Dumpe-biblioteket (som utgavs av Rabén & Sjögren) Båda serierna gav ut bilderböcker, i 
den förra dominerade berättelser om djur, bl.a. av Walt Disney, den senare satsade på billiga böcker med 
en hög konstnärlig och teknisk kvalitet, Kåreland, Lena & Werkmäster, Barbro, 1982, s. 62 f. 
93 Kåreland, Lena & Werkmäster, Barbro, 1982, s. 64. 
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På 1960-talet ökade antalet realistiska vardagsskildringar i bilderböckerna 
och på 1970-talet dominerade de utgivningen. Motiv och ämnen som behand-
lades breddades och både politiska frågor, miljöfrågor och sociala problem togs 
upp, vilket även gällde den övriga barnboksutgivningen. Splittrade familjer, 
höghusmiljöer, daghemsskildringar, sexualitet och död var en del av de teman 
som behandlades.94 Könsrollerna ifrågasätts, och könens likheter tas även upp i 
en del bilderböcker. Mammor och pappor byter jobb, och kvinnor syns mer i 
olika yrken.95

Under 1980-talet får sagan en ny renässans och intresset för realistiska 
vardagsskildringar minskar. Både gamla klassiska folksagor och nyskrivna 
sagor illustreras och ges ut som bilderböcker.96 Nu tas istället olikheterna 
mellan könen upp, precis som i samhällsdebatten. Den syn som dominerar är 
att kvinnor och män är olika och bra på olika saker men samtidigt lika mycket 
värda. 

Vardagsrealism varvat med karikatyren och grotesken förekommer ofta i 
1990-talets bilderbok. Mycket av det som kännetecknar grotesken – lekfullhet, 
en kombination av komik och skräck och en upp- och nedvänd värld – 
förekommer ofta i barnlitteraturen. Det finns också en inriktning på det enkla 
och på att rasera hierarkier och höga värden. Ett exempel är Anna Höglund, 
som har genusaspekter i sina bilderböcker, (t.ex. Mina och Kåge).97

Barnboksutgivning 
År 2002 utkom 1206 barn- och ungdomsböcker vilket utgjorde 12 procent av 
den totala bokutgivningen i Sverige (10 092 titlar). Bilderböcker utgjorde den 
största delen av barnboksutgivningen.98

                                                 
94 Kåreland, Lena & Werkmäster, Barbro, 1982, s. 65 och 104 f. 
95 Toijer-Nilsson, Ying, 1978, s. 8, 96 f och 170 ff. 
96 Kåreland, Lena & Werkmäster, Barbro, 1982, s. 67 f. 
97 Kåreland, Lena, 1998, ”1990-talets svenska bilderbok: några exempel”, i Läs mig - sluka mig! : en bok 
om barnböcker, s. 283 ff. 
98 SBI, Bokprovning, ”Årgång 2002”, http://www.sbi.kb.se/bpdoku02.html, I denna summa är även 
återutgivningarna inräknade. Statistiken över den totala utgivningen av böcker 2002 är hämtad från 
Svensk bokförteckning som redovisar 10 092 böcker och broschyrer 2002, s. 697. 
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TABELL 1: Utgivningen av barn- och ungdomslitteratur år 2002 (endast förstagångs-
upplagor). 

Kategorier svenska och 
översatta böcker 2002 

Förstagångsupplagor Andel 

Bilderböcker 210 24,3 % 
Kapitelböcker (6–9 år) 53 6,1 % 
Mellanåldersböcker (9–12 år) 178 20,6 % 
Ungdomsböcker (13–17 år) 159 18,4 % 
Faktaböcker  148 17,1 % 
Sagor  15 1,7 % 
Poesi 5 0,6 % 
Tecknade serier 38 4,4 % 
Sångböcker 4 0,5 % 
Antologier 17 2,0 % 
Leksaksböcker (inkl pyssel) 36 4,2 % 
Totalt 863 100 % 

Källa: SBI, Bokprovning, ”Årgång 2002”.99

”Sverige har rykte om sig att vara ett land med en rik produktion av 
konstnärligt högtstående bilderböcker.”100 Många verk översätts och exporteras 
till andra länder. De förlag som ger ut mest barnböcker i Sverige är Rabén & 
Sjögren, Bonnier Carlsen och B. Wahlström. Men även Natur och Kultur, 
Alfabeta och Opal står för en betydande del av barnboksutgivningen. Det finns 
även mindre förlag som ger ut några få titlar per år.101

Det är mycket vanligt med återutgivning i form av nytryck och nya 
upplagor av tidigare utgivna populära titlar av bilderböcker. Antalet utgivna 
bilderböcker var enligt Svenska barnboksinstitutet 302 år 2002 och av dem var 
92 (30,5 %) återutgivningar.102

                                                 
99 SBI:s båda listor över svenska och översatta barn- och ungdomsböcker är här sammanräknade. Se SBI, 
Bokprovning, ”Årgång 2002”, http://www.sbi.kb.se/bpdoku02.html. 
100 Nettervik, Ingrid, 1994, s. 82. 
101 Kåreland, Lena, 2001, s. 38. 
102 Antal förstagångsutgivningar var 210 (69,5 %). 
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TABELL 2: De senaste fem årens bilderboksutgivning, förstagångsupplagor.  

Bilderboksutgivning, 
förstagångsupplagor 

1999 2000 2001 2002 2003 

Svenska bilderböcker 123 100 90 93 97 
Översatta 
bilderböcker 

216 191 258 127 197 

Totalt  339 291 348 220 294 
Källa: SBI, Bokprovning, ”Årgång 2002”.103

Många av bilderböckerna, liksom övriga barn- och ungdomsböcker, är 
översättningar. Kvinnor har dominerat som författare och illustratörer på 
barnlitteraturområdet, både bland de svenska och översatta verken.104 Andelen 
översättningar för samtliga kategorier var 52 procent år 2002. Den 
övervägande delen av de översatta bilderböckerna kommer från 
engelskspråkiga länder, vilka representerar 79 procent för undersökningsåret. 
Oavsett bokens ursprung har de flesta barn i bilderböckerna ljust hår och hy.105 
Det kan tolkas som att det är de vita västerländska barnen som är normen i 
dagens barnboksutgivning. Det kan delvis också vara en konsekvens av 
samtryck, som innebär ett samarbete mellan länder om tryckning i större 
upplagor för att få ner kostnaderna.106 Det kan leda till en större likriktning 
både vad gäller skildring av nationalitet och genus. 

Huvudpersoner i bilderböcker 
Pojkar har dominerat som huvudpersoner i alla kategorier av barn- och 
ungdomsböcker sedan barnbokens genombrott på 1700-talet.107 Detta har varit 
allmänt känt och trots att det varit diskussioner om fördelningsfrågan de 
senaste decennierna var det först 2002 som Svenska barnboksinstitutet började 

                                                 
103 Summorna för de svenska och översatta upplagorna har jag slagit ihop i undersökningen för att få ett 
mer överskådligt resultat. De redovisas dock för sig i Svenska barnboksinstitutets statistik. Summan 
utgivna bilderböcker inklusive återutgivningar var för åren 1999 – 432, 2000 – 400, 2001 – 423, 2002 –
 312 och 2003 – 379. Se SBI, Bokprovningen, http://www.sbi.kb.se/bpindex.html. 
104 Ett undantag är dock år 1950 då verk av manliga författare överväger och utgör 60 %, se Mählqvist, 
Stefan, 1977, s. 114, Tellgren, Christina, 1982, s. 131 ff. och Kåreland, Lena, 2001 s. 37 f. 
105 Se SBI, Bokprovning, ”Årgång 2002”, http://www.sbi.kb.se/bpdoku02.html. 
106 Kåreland, Lena, 2001, s. 52 f. 
107 Nettervik, Ingrid, 1994, s. 83–93. Mählqvist, Stefan, 1977, s. 133 ff. Åhmansson, Gabriella, 1992:1, s. 
24. 
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räkna antalet huvudpersoner i barnböckernas förstagångsutgåvor.108 Andra 
undersökningar som tar upp fördelningen av huvudpersoner i barnböcker 
diskuterar endast ett fåtal år. Svensk bokhandel (SvB) presenterade exempelvis 
fördelningen av huvudpersoner i bilderböcker 1993–1997 i sitt barnboks-
nummer 1998.109 Förutom SBI:s och SvB:s undersökningar har jag endast hittat 
sifferuppgifter i en artikel och en uppsats i biblioteks- och informations-
vetenskap.110

Samtliga undersökningar visar en klar övervikt av pojkar som huvudperson 
i bilderböckerna. Pojkar dominerar även i de flesta andra kategorierna. Det är 
först i 2003 års utgivning av svenska böcker för 9–12-åringar som det vänder. 
2002 var flickor huvudperson i hälften av de svenska verken och i 66 procent 
av de översatta. När det gäller svenska ungdomsböcker var flickor 
huvudperson i 42 procent, men i 78 procent av de översatta böckerna. För 2003 
är flickorna i majoritet både när det gäller svenska och översatta böcker för 
mellanåldern (6–9 år) och ungdomsböckerna. I Bokprovningen kommenteras 
att ”2003 är för första gången flickorna i majoritet i de svenska 
ungdomsböckerna, som tidigare varit ett starkt manligt fäste”.111 Trots att inte 
antalet huvudpersoner räknats i SBI:s statistik mer än de senaste två åren har 
övervikten av pojkar kommenterats även i tidigare Bokprovningar som 
Svenska barnboksinstitutet utfört. Resultaten av fördelningen i bilderböcker 
presenteras utförligare i undersökningen nedan. 

Folkbibliotek och läsning 

Folkbiblioteken i Sverige  
För att förstå betydelsen av Bibliotekstjänst och sambindningslistorna är det 
viktigt att veta hur många folkbibliotek de når ut till. År 2002 fanns 289 
huvudbibliotek, ett i varje kommun och 1 116 filialbibliotek.112 Enligt Martin 
Petri på Btj får nästan alla folkbibliotek i Sverige sambindningslistorna.113 
Oavsett om inköpen görs från Btj eller annan leverantör kan 
sambindningslistorna vara till hjälp. 

                                                 
108 Huvudpersoner i 2002 års utgivning, SBI, http://www.sbi.kb.se/hpers_02.html. 
109 Ericson, Gunilla, 1998:16, s. 11 f. 
110 Borén, Gunilla, 1994, ”Flickor och pojkar i barn- och ungdomslitteraturen”, i Svenska i skolan, 
1994:2, s. 77, Blåns, Maria, 1997, s. 42 f. 
111 SBI, Bokprovning, ”Årgång 2003”, http://www.sbi.kb.se/bpdoku03.html. 
112 Folkbiblioteken 2002, Kulturen i siffror 2003:4, , s. 5, http://www.kulturradet.se/. 
113 Petri, Marin, Btj, e-post, 2004-04-15. 
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Trots minskade resurser och neddragningar utgör fortfarande de kommu-
nala folkbiblioteken i Sverige den största kommunala kultursatsningen. Över 
40 procent av de totala kommunala kulturanslagen går till biblioteken. Biblio-
tekens minskade resurser får dock konsekvenser för barnbiblioteken. Allt fler 
filialer läggs ned och inköpen till folkbiblioteken minskar.114 Det är dessutom 
stor skillnad mellan hur mycket kommunerna i Sverige satsar på biblioteks-
verksamheten, därför föreslås ett tillägg till bibliotekslagen, som bland annat 
innebär att ett större samarbete mellan folkbiblioteken ska ske.115

År 2002 utgjorde barnböckerna 31 procent av bokbeståndet och 37,7 
procent av nyförvärven på folkbiblioteken i Sverige.116 I Stockholm var 
anslagen för undersökningsåret 2002 relativt goda och det gjordes fler inköp av 
barnböcker detta år än åren dessförinnan.117

Lagar, mål och riktlinjer 
Lagar, mål och riktlinjer som ligger till grund för verksamheten är inte 
detaljerade om hur arbetet på biblioteket ska utföras.118 När det gäller 
jämställdhet handlar det främst om personalen och inte utbud eller verksamhet. 
Kulturförvaltningen i Stockholm (där Stockholms stadsdelsbibliotek ingår) 
nämner dock jämställdhet i verksamhetsutbudet. 

Vidta åtgärder för ökad mångfald och jämställdhet i verksamhet och bland medarbetarna. 
[…] Det är även angeläget att närmare belysa hur, i många fall, mäns respektive kvinnors 
skilda erfarenheter och preferenser återspeglas i bibliotekens verksamhetsutbud.119  

Det är svårt att veta vad som menas och det går att tolka texten på olika sätt. 
Vid inköp av barn- och ungdomslitteratur är det upp till den enskilde bibliote-
karien att köpa in och välja böcker och annan media. Kravet är att innehållet 
inte får strida mot FN:s barnkonvention.120 Med andra ord har bibliotekarierna 
en stor frihet; begränsningen handlar om det aktuella utbudet och den snäva 
budgeten. 

                                                 
114 Folkbiblioteken 2002, s. 5 ff. 
115 Ds 2003:66, http://www.regeringen.se/content/1/c4/07/28/9af3f2f9.pdf. 
116 Folkbiblioteken 2002, s. 6. 
117 Hafström, Martin, e-post 2004–03–22. 
118 Se Bibliotekslag (SFS 1996:1596) http://www.kulturradet.se/. och Folkbiblioteksmanifest, Unescos, 
http://www.kulturradet.se/, samt FN:s barnkonvention. http://www.bo.se/adfinity.aspx?pageid=44. 
119 Kulturförvaltningen i Stockholm, Verksamhetsplan 2004 , s. 47. 
120 FN:s konvention om barnets rättigheter, Jämställdhet beskrivs endast i allmänna ordalag i barnkonven-
tionen, i artikel 2 och 29. 
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Biblioteksbesök och läsvanor 
Barn är den grupp som läser och besöker biblioteken mest. I den senaste 
Barnbarometern (som behandlar de små barnens läsning) 2002/2003 konstate-
ras att 74 procent av 3–8-åringarna läst eller tittat i en bok en genomsnittlig dag 
och 88 procent har läst den senaste veckan.121 Det är även 88 procent av 3–8-
årigarna som har varit på biblioteket det senaste året.122 Andelen flickor som 
läser en genomsnittlig dag har hela tiden varit högre eller i nivå med pojkarna, 
medan den genomsnittliga lästiden inte skiljer sig mycket mellan flickor och 
pojkar. Detta fortsätter sedan och flickor/kvinnor är och har länge varit den 
grupp som läser mest medan äldre män är de som läser minst.123

Föräldrars utbildningsnivå har betydelse för barnens kontakt med böcker, 
och bland barn till högutbildade är det en större andel som läser en 
genomsnittlig dag än bland barn vars föräldrar har kortare utbildning.124 Detta 
förhållande gäller även för besök på bibliotek. Det är fler vuxna med högre 
utbildning som går med sina barn på biblioteket än dem med lägre 
utbildning.125

En jämförelse mellan åldersgrupperna i Barnbarometern (3–8-åringar) 
visar att fler 3–4-åringar än de äldre åldersgrupperna (5–8-åringar) ”läser” en 
bok en genomsnittlig dag.126 Undersökningen visar att en stor andel av de 
mindre barnen, målgruppen för min undersökning, både ”läser” och besöker 
biblioteket. Det innebär att bilderböcker troligtvis är den litteratur som barnen 
använder sig mest av. Eftersom barnen i de här åldrarna inte kan läsa själva 
räknas istället tid när en vuxen läst för barnet eller som de själva har tittat i 
eller ”läst” en bok. 

I Barnbarometern konstateras bara fakta – att flickor läser mest – och 
fördjupande frågor kring detta ställs inte, vilket jag ska återkomma till. 

Bibliotekstjänst 
När Bibliotekstjänsts Sambindning startade 1952 gjordes ett kvalitetsurval av 
de böcker som erbjöds biblioteken. Sedan 1970 recenseras i stort sett alla verk 
som de svenska förlagen skickar in till Btj.127 Det finns dock några undantag 
och det är ”[v]issa böcker av alltför lokal eller privat karaktär” som inte 
                                                 
121 Lund, Anna, 2003, Barnbarometern 2002/2003: 3-8 åringars kultur- och medievanor, s. 7. 
122 Lund, Anna, 2003, s. 18. Det kan jämföras med siffrorna för biobesök som var 63 %, s. 19. 
123 Kulturbarometern i detalj: Tema bibliotek – 1997:1, s. 7 och s. 11. 
124 Lund, Anna, 2003, s. 7 
125 Filipsson, Leni, 1999, Barnbarometern 98/99: 3–8-åringars kultur- och medievanor, s. 18. 
126 Lund, Anna, 2003, s. 7. 
127 Böcker & AV-media, 2002, Nr. 23, s. 1. Här finns historik om Btj och målsättning från 1952 till 2002. 
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presenteras i häftet.128 Ett visst kvalitetsurval sker ändå eftersom förlagen ofta 
själva väljer att inte skicka de böcker de tror kommer att få en negativ 
recension.129

I Bibliotekstjänsts sambindningslistor delas alla böcker upp enligt SAB:s 
klassifikationskoder; skönlitteratur, facklitteratur i respektive ämnen, vuxen- 
och barnböcker. Inom barnlitteraturen är skönlitteraturen även uppdelad efter 
åldersgrupper, hcf (upp till 9 år), hcg (9–12 år) och Hc, Hce eller uHc (13 år 
och uppåt). Sambindningslistorna publiceras två gånger i månaden – 24 
nummer per år. Sambindningens recensenter kallas lektörer och det är alltid två 
personer som läser och bedömer barn- och ungdomslitteraturen, oftast en 
bibliotekarie och en lärare. De flesta av undersökningens lektörer är kvinnor, 
men fokus läggs inte på lektörernas kön i min undersökning utan på innehållet i 
recensionerna. 

På grund av att recensionerna i sambindningslistorna ofta är de enda 
recensioner en bilderbok får är lektörerna som läser och bedömer böckerna 
mycket betydelsefulla.130 Om de båda lektörerna är oense om bedömningen 
läses boken även av en tredje lektör. Om förlag, författare eller bibliotekarier är 
missnöjda med en recension kan de klaga hos granskningsnämnden och 
eventuellt få en ny bedömning.131 Det har till och från förekommit diskussioner 
och kritik mot Btj:s stora inflytande över bibliotekens inköp. Det har både gällt 
kritiska omdömen men också ”alltför positiva” recensioner, vilket tidigare 
nämnts.132 De flesta är dock överens om att bibliotekarierna inte skulle klara sig 
utan den hjälp de får genom sambindningslistorna.133

De flesta nyutkomna böcker och även annan media recenseras. Totalt rör 
det sig för närvarande om cirka 8000 titlar per år.134 Det kan jämföras med de 
cirka 10 000 titlar som utges totalt enligt Svensk bokförteckning.135 För år 2002 
var antalet presenterade barn- och ungdomsböcker sammanlagt 1 195 i 
sambindningslistorna.136 Det kan jämföras med SBI:s siffror över utgivna barn- 

                                                 
128 Lektör 2002, s. 32. 
129 Lindung, Yngve, 1992:1, s. 65. 
130 Se Lindung, Yngve, 1992:1, s. 63 ff. 
131 Angående deras arbete går att läsa följande: ”Granskningsnämnden har till uppgift att kontinuerligt 
följa sambindningens recensioner av svenska böcker och bedöma lektörernas och redaktionernas arbete. 
[…] Berörda upphovsmän och förlag samt bibliotek som anser att en bok blivit felaktigt bedömd kan 
vända sig till granskningsnämnden för prövning. Nämnden tar då ställning till om boken ska få en ny 
recension.” Lektör 2003, s. 36. 
132 Se Lindung, Yngve, 1992:1, s. 66. 
133 Se bl.a. Borén, Gunilla, 1995, s.375 ff. och Lindung, Yngve, 1992:1, s. 65 f. 
134 Böcker & AV-media, 2002, No 23, s.1. 
135 Enligt Svensk bokförteckning utkom 10 092 böcker och broschyrer 2002, s. 697. 
136 Lektör 2003, s. 47. 
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och ungdomsböcker som var 1 206 för samma år. Som tidigare nämnts bör det 
noteras att cirka 20 titlar i 2002 års sambindningslistor har andra utgivningsår 
samt att det inte är säkerställt om det är exakt samma titlar som återfinns i Btj-
listorna som i Svenska barnboksinstitutets katalog.137 Men i stort sett kan Btj:s 
bevakning anses vara heltäckande på barn- och ungdomsboksområdet. 

Som tidigare berörts får nästan alla folkbibliotek i Sverige sambindnings-
listorna.138 Trots att även andra inköpskanaler väljs kan recensionerna vara till 
hjälp. Stockholms stadsdelsbibliotek köper till exempel från tre olika leveran-
törer och tendensen är att Btj:s totala antal av inköpen minskar. Enligt Martin 
Hafström på Stockholms stadsbibliotek köps dock många barnböcker från Btj 
eftersom de är den enda leverantören som erbjuder biblioteksband.139 
Bilderböcker för små barn slits särskilt hårt och det kan därför vara värdefullt 
att få dem inbundna i dessa hållbara band. 

Lektörerna på Bibliotekstjänst har ett PM med tolv punkter som de bör 
tänka på vid författandet av recensionen. Recensionen ska bland annat 
behandla motiv, handling, person-, tids- och miljöskildring, språk, 
illustrationer och värde.140 (PM för lektörer och recensenter finns med i bilaga.) 
Det är många aspekter som ska innefattas och beskrivas med få ord (120–150), 
men lektörerna har inget uttalat uppdrag att tänka på genusaspekter. 

                                                 
137 Se ovan under Inköp till Stockholms stadsdelsbibliotek. 
138 Petri, Martin, Btj, e-post 2004–02–15. De folkbibliotek som gör inköp från Btj får sambindnings-
listorna. Enligt Btj har det inte skett någon större förändring de senaste 10 åren i försäljningssiffror. 
139 Hafström, Martin, e-post 2004–03–22. 
140 Lektör 2003, s. 39. och Lektör 2002, s. 37 f. 
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Undersökning 

Btj:s sambindningslistor och inköp till Stockholms 
stadsdelsbibliotek 
Undersökningen omfattar en innehållsanalys av Btj:s sambindningslistors 
recensioner av förstagångsutgivna skönlitterära bilderböcker för år 2002, 
Böcker & AV-media. Intresset ligger främst i att granska hur huvudpersoner i 
bilderböcker skildras i recensionerna samt fördelningen mellan huvudpersoner-
nas kön. För att få ett så enhetligt material som möjligt har därför vissa av-
gränsningar gjorts. De titlar som inte ingår i undersökningen är sådana som i 
sambindningslistornas skönlitterära del hcf inte går under beteckningen bilder-
böcker. Även ABC-böcker (och liknande), böcker av lärobokskaraktär, (som 
pysselböcker, t.ex. Lär med Puh om tid), lyrik och rim och ramsor under 
signum hcf.03, sagosamlingar samt ett verk med talesätt har exkluderats.141 
Efter dessa begränsningar, vilka innebar exkludering av cirka 10 titlar blev 
antalet bilderböcker 175. Orsaken till begränsningen är att få ett så likartat 
material som möjligt, för att kunna göra jämförelser mellan verken och deras 
recensioner. En genomgång har även gjorts av vilka och hur många av de 175 
böckerna i undersökningen som köpts in av Stockholms stadsdelsbibliotek. 

Valet av år är gjort för att få så aktuella uppgifter som möjligt och 2002 var 
vid studiens genomförande det senaste året där det gick att jämföra Svenska 
barnboksinstitutets statistik med Bibliotekstjänsts recensioner och att dessutom 
få med bibliotekens inköp.142

Orsaken till att utesluta återutgivna titlar och att endast inkludera första-
gångsutgåvorna är att recensionerna av dessa har större betydelse.143 Eftersom 

                                                 
141 Ett verk som även innehöll en CD-skiva har uteslutits eftersom recensionen mest innehöll 
kommentarer om CD:n. 
142 Eftersom studien påbörjades 2003 hade inte alla Btj-listor för året utkommit och SSB:s alla 
beställningar och inköp för detta år gjorts än. SBI:s årliga Bokprovning ”Årgång 2003”, utkom i mars 
2004. Vissa uppgifter från 2003 kan därför inkluderas i uppsatsen som jämförelsematerial. 
143 Samtliga bilderböcker, både förstagångsutgivningar och återutgivningar som recenserades i 2002 års 
sambindningslistor, var efter mina avgränsningar (av ABC-böcker m.fl.) 307 stycken. 
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bibliotekarierna troligen inte har sett majoriteten av förstagångsutgåvorna 
innan köpet (de kan publiceras flera månader innan utgivningen) är de mer 
beroende av Btj-listorna när de beställer dessa titlar. Om det är återutgivningar 
känns böckerna kanske igen och köps eventuellt efter rekommendation eller 
efter att bibliotekarien läst verket. Det är, som nämnts ovan, vanligt att böcker 
ges ut i nytryck och nya upplagor och många av de böcker som erbjuds i 
sambindningslistorna är sådana som tryckts på nytt. I 2002 års listor var de 
återutgivna bilderböckerna i mitt material 132 (43 %) medan de 
förstagångsutgivna titlarna var 175 (57 %). 

Genomgången av inköpta bilderböcker till Stockholms stadsdelsbibliotek 
har gjorts genom att söka i Opac, Stockholms stadsbiblioteks publika 
katalog.144 I denna undersökning ska endast det antal bibliotek som har köpt in 
respektive bilderbok räknas och inte antalet titlar per bibliotek.145 För att 
fastställa hur många bilderböcker respektive bibliotek köper in av de titlar som 
väljs gjordes en slumpmässig genomgång av 50 bilderböcker av de 175 i 
undersökningen. Det visade sig att de flesta biblioteken köper in ett exemplar 
av varje bok. Några undantag för de större biblioteken finns, men deras inköp 
är ganska konstanta. Sex av böckerna i 2002 års sambindningslistor har trots 
beställningar inte inkommit till biblioteket. Men eftersom katalogposter finns 
att tillgå och antalet bibliotek som beställt dem är känt har de medtagits i 
undersökningen.146 Det finns även några böcker som inte alls köpts in till 
stadsdelsbiblioteken. Eftersom sjukhusbiblioteken, arbetsplatsutlåningen och 

                                                 
144 Det visade sig att sökning genom klassifikationskod fungerade bäst, hcf yb (signum för bilderböcker) 
och 2002. Eftersom 2002 års Btj-listor inte bara innehåller böcker utgivna år 2002 fick även en 
genomgång göras främst av 2001 och 2003 års bilderboksutbud. Se www.opac.ssb.stockholm.se . 
Sammanräkningen försvårades en del – eftersom endast antal bibliotek och inte antalet titlar inkluderas – 
av att samma bibliotek kunde vara uppräknade två eller tre gånger i listan beroende på att böckerna var 
placerade på olika ställen i biblioteket. Problemet löstes genom att skriva ut fullposterna av respektive 
titel och att sedan föra ihop dem som tillhörde samma bibliotek. 
145 Böcker kan ta slut på förlaget och därför kan det vara fler bibliotek som har beställt böckerna än som 
fått dem. Troligtvis rör det sig endast om ett litet antal som inte påverkar det slutgiltiga resultatet 
nämnvärt. Vid en genomgång av 120 av 2002 års bilderböcker kontrollerades alla som det stod ”under 
inköp” på. Det var ett fåtal bibliotek som enligt listan inte fått böckerna och de flesta av dem hade redan 
ett exemplar av boken. Eftersom endast antalet bibliotek som har boken räknas och ej antalet 
bilderböcker per bibliotek påverkar det i dessa fall alltså inte undersökningens resultat alls. 
146 Information om att titlarna är inställda från förlaget fick jag efter sammanställningen (Petri Btj 2004-
04-15). Eftersom verken recenserats, valts och beställts på samma sätt som de övriga medtas de i 
undersökningen på samma sätt som de inköpta. En av böckerna fanns på andra bibliotek i Sverige, övriga 
fem hade inte utgivits. Orsaker till att böcker ställs in från förlagen kan enligt Lindung, 1992:1, s. 65, 
vara för få beställningar från biblioteken. Jag återkommer till detta nedan. 
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mediedepåns böcker inte hör till de publika biblioteken har de exkluderats. 
Även de bibliotek som inte har svenska barnböcker har utelämnats.147

En del av de massproducerade bilderböckerna, till exempel Disneys 
produktion, faller också bort ur undersökningen.148 Förlagen väljer att inte 
sända alla sina böcker till Bibliotekstjänst eftersom de inte tror att biblioteken 
är intresserade av att köpa in dem. I några fall finns denna typ av verk med i 
undersökningen och resultatet är i flera av fallen en negativ recension och få 
eller inga inköp.149

Undersökningsmaterialet 
Undersökningen omfattar 380 recensioner av 175 bilderböcker. De flesta 
verken recenserades av två lektörer, men vid de fall de var oeniga förekommer 
en tredje recension, vilket var fallet med 30 bilderböcker (17,1 %). Även i de 
fall verket har utkommit och erbjudits på ett annat språk har tre lektörer 
recenserat. Men för att resultatet ska bli enhetligt har den tredje lektören som 
tidigare skrivit en recension av verket på originalspråket inte tagits med. 
Språkdräkt är en punkt som ska bedömas av lektörerna och språkaspekter kan i 
dessa fall inte jämföras. Frågor som ställdes vid genomläsningen av materialet 
var: 

• Finns det en eller flera tydliga huvudpersoner och vilket kön har de? 

• Nämns genusaspekter? 

• Hur och vad beskrivs angående huvudpersonen? 

• Hur är bedömningen av bilderboken, mest positivt, negativt, oense eller 
blandat? 

• Vad beskrivs som positivt i bilderboken? 

• Vad beskrivs som negativt i bilderboken? 

• Vad skrivs om text och bild och samspelet mellan dem? 

De tre sista frågorna ställdes främst för att få en uppfattning om vad som ger en 
positiv bedömning av lektörerna. Punkterna angående huvudperson/er indelas i 
                                                 
147 De utelämnade biblioteken är Internationella biblioteket som har böcker på andra språk, Kulturhusets 
läsesalong och Kungsholmens seniorbibliotek som endast har böcker för vuxna samt Tidnings- och 
tidskriftsbiblioteket och Seriebiblioteket. 
148 De massproducerade bilderböckerna kallas även t.ex. massmarknadslitteratur och triviallitteratur och 
anses ofta vara av sämre kvalitet (av bl.a. kritiker och bibliotekarier). Borén, Gunilla, 1995, s. 375 ff. 
149 Se nedan under Allt eller inget? 
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flera olika kategorier, där förutom kön även hur och i viss mån vad som 
beskrivs om personerna ingår. Eftersom beskrivningen av huvudpersoner och 
genusaspekter är det jag lägger tyngdpunkten på i min uppsats, kommer den 
utförligaste beskrivningen att ske här. För de övriga punkterna görs bara en 
kort sammanfattning om vanliga kommentarer och påpekanden av lektörerna. 

Personbeskrivning 
För att kunna bedöma om bilderboken innehåller en mångfacetterad skildring 
av pojkar och flickor är det viktigt att recensionerna omfattar en beskrivning av 
huvudpersonerna. Jag anser det även intressant att redogöra för kommentarer 
om personbeskrivning i allmänhet såsom uttrycksfullt kroppsspråk och stela 
eller stereotypa huvudpersoner (förutom könsstereotyper som ingår i gruppen 
genusaspekter). Även beskrivning av andra personer i verken ska i viss mån 
diskuteras. 

För att kunna presentera resultatet och göra det överskådligt har det delats 
in i olika kategorier. Det första är en uppdelning av huvudpersonerna i pojke, 
flicka, par av olika kön och två eller fler av samma kön.150 För att inte få för 
många grupper har alla som inte passar in i dessa kategorier samlats och de har 
placerats i gruppen övrigt. I övrigt ingår bland annat de med flera huvud-
personer av olika kön (t.ex. en familj), de med obestämt genus, som inte kan 
utläsas i recensionen eller i verket (t.ex. gräddbullar och ett par byxor) och de 
utan huvudpersoner (t.ex. om frön och om en sömnbacill.). 

Anledningen till att även göra en uppdelning i två eller fler huvudpersoner 
av samma kön är att undersöka hur vanligt det är med flera flickor respektive 
flera pojkar i bilderböckerna. Sammanräkningen sker per titel och inte per 
huvudperson i bilderboken. Ett par är en egen kategori och räknas inte in bland 
kategorierna flicka eller pojke som huvudperson. Vid den slutliga samman-
ställningen har dock flera av samma kön räknats in (som en) i kategorierna 
med en pojke eller en flicka som huvudperson. Orsaken till detta är att det ger 
en tydligare bild över fördelningen av huvudpersonernas kön. I 
sammanräkningarna ingår även olika djur (såsom grisar och kaniner med 
tydligt genus) som är ett mycket vanligt inslag i bilderböcker. Även föremål 
med klart genus har medtagits. I undersökningen ingick bland annat Bänken 
Beda flyttar som handlar om en parkbänk som flyttar och blir kär.151

                                                 
150 För att inte namnen på grupperna ska bli så långa har jag valt att kalla dem flicka och pojke, men i 
respektive grupp ingår även äldre huvudpersoner och djur av respektive kön. 
151 Eldin-Lindstén, Pia, 2002, Bänken Beda flyttar. 
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De som hade en bestämd huvudperson men där inte genus nämndes av 
recensenterna har kontrollerats och i de fall genus gick att utläsa i bilderboken 
har det medtagits i sammanräkningen.152 Jag har gjort detta för att kunna 
jämföra med statistiken över 2002 års förstagångsutgivning från Svenska barn-
boksinstitutet. 

En svaghet i PM för lektörer – rekommendationerna om vad lektörerna bör 
innefatta i sina recensioner – är att person-, tids- och miljöskildring skrivs 
samman som en punkt. Personskildringen blir därmed bara en liten del och 
framställs inte som viktigare än något annat. Lena Lundgren konstaterade att 
handlingen dominerade recensionerna både 1961 och 1968 och hon ansåg att 
personbeskrivningen ägnades lite utrymme.153 Trots att recensionerna har blivit 
betydligt längre sedan dess – omfånget har ökat från 40 till 120–150 ord – har 
ändå långtifrån alla med en personbeskrivning. I 189 av 380 recensioner (unge-
fär hälften) beskrivs huvudpersonen, i någon utsträckning. Då har även mycket 
korta beskrivningar medräknats såsom ”en lugn pojke” eller ”en vild flicka”. 
Om man ska ha nytta av sambindningslistorna i valet av allsidigt beskrivna 
människor behöver dock Btj lägga större vikt vid personbeskrivningen och lek-
törerna behöver bli mer medvetna om betydelsen. 

Huvudpersonernas kön 
Av undersökningens 175 bilderböcker hade 153 (87,4 %) en eller flera huvud-
personer som gick att genusbestämma. Av dem var det cirka 10 som inte gick 
att genusbestämma utifrån enbart recensionerna, men däremot genom 
bilderboken. Relativt ofta nämnde bara den ena lektören huvudpersonens kön 
och i de fallen hade det inte någon större betydelse eftersom det ändå omtalats. 
Men siffran för huvudpersoner som inte kan könsbestämmas genom recension-
erna skulle kunna bli betydligt högre om de lektörer som inte nämner genus 
recenserar samma verk.   

Fördelningen mellan huvudpersoner och de andra kategorierna beskrivs 
först detaljerat och sammanräknas sedan för att en jämförelse med de 
undersökningar som tidigare utförts ska vara möjlig. 

                                                 
152 En av titlarna har jag inte lyckats få tag på, på grund av att den var inställd från förlaget. 
153 Lundgren, Lena, 1969, s. 10 och 21. 
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TABELL 3: Huvudpersoner och övrigt i sambindningslistorna 

Huvudperson Antal Andel
Pojke/pojkar 84 48,0 %
Flicka/flickor 54 31,0 %
Par 15 8,6 %
Övrigt 22 12,6 %
Totalt 175 100 %

Källa: Böcker & AV-media, 2002.154

För att fördelningen ska bli tydligare har en och flera av samma kön slagits 
samman i tabellen. Som kan noteras i tabellen, är pojkar i majoritet i sambind-
ningslistorna. Det är även betydligt vanligare att flera pojkar är huvudpersoner 
än flera flickor – 15 (8,6 %) pojkar och 3 (1,7 %) flickor. Tredje största 
gruppen är övrigt (22 bilderböcker) och där ingår som tidigare nämnts de med 
obestämt genus, flera huvudpersoner med olika kön och de utan huvudperson. 

För att kunna göra en jämförelse med Svenska barnboksinstitutets statistik 
över huvudpersoner i bilderböcker 2002 har kolumnen med övrigt tagits bort i 
cirkeldiagrammet på nästa sida. Om endast de bilderböcker som har tydliga 
könsbestämda huvudpersoner i sambindningslistorna medräknas blir mitt 
undersökningsresultat beräknat på 153 verk. 

                                                 
154 Sambindningslistorna 2002, Böcker & AV-media (min sammanräkning). 
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DIAGRAM 1: Huvudpersonernas kön i bilderböckerna: En jämförelse med Svenska barnboks-
institutets statistik. 

Huvudpersoner i bilderböcker: Btj 2002

Pojke
55%

Flicka
35%

Par
10%

Huvudpersoner i bilderböcker: SBI 2002

Pojke
65%

Flicka
28%

Par
7%

 
Källa: Böcker & AV-media, 2002 och SBI, ”Årgång 2002”155

 
                                                 
155 I Btj-diagrammet har en och flera av samma kön förts samman och gruppen övrigt tagits bort. SBI har 
i sin statistik endast tagit med de 137 verk där huvudpersonerna könsbestämts. Källor: Min samman-
räkning av undersökningens bilderböcker i Btj:s sambindningslistor 2002, Böcker & AV-media och SBI, 
”Årgång 2002”, http://www.sbi.kb.se/bpdoku02.html. I SBI:s senaste statistik för år 2003 hade antalet par 
ökat jämfört med 2002, något som också kommenterades i statistiken. SBI, ”Årgång 2003”, 
http://www.sbi.kb.se/bpdoku03.html. 
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Svensk bokhandel (SvB) har genomfört en undersökning av bilderböcker för 
åren 1993–1997. Den omfattar 465 huvudfigurer och av dem har huvud-
personerna indelats i flickor och pojkar; par ingår inte som en kategori. Endast 
procenttalen för respektive år finns redovisade, allt detta i SvB:s barnboks-
nummer 1998.156 Fördelningen av huvudpersoner ändrade sig något mellan åren 
– från 77 procent pojkar och 23 procent flickor 1993 till 68 procent pojkar och 
32 procent flickor 1997.157 Den stora övervikten med pojkar som huvudperson 
kommenteras och ges olika förklaringar till av ansvariga på några barnboks-
förlag som intervjuats i SvB: 

Pojkar läser mindre än flickor och kanske är det ett medvetet eller omedvetet försök att få 
pojkar att bli mer intresserade. […] Jag tror också att det speglar hur samhället i övrigt ser 
ut, det är mansdominerat.158  

Pojkar läser inte gärna om flickor och om man ska träffa en publik blir det gärna en 
dragning åt fler pojkar i böckerna. Vi tittar enbart på manusets kvaliteter och har inte 
sneglat på om de handlar om pojkar eller flickor. […]. Jag tror att det i ganska stor 
utsträckning är slumpmässigt om böckerna handlar om pojkar eller flickor och att det kan 
skilja från tid till annan.159

Kanske finns det en vanföreställning att pojkvärlden är mer spännande och lockande att 
skriva om. Författarna är säkert också påverkade av vad de själva läst som barn.160  

Vårt samhälle är mansdominerat och bilderböckerna är en pusselbit. […] Pojkföräldrar 
kan säkert vara för rigida och tro att små pojkar bara vill läsa om pojkar fast det kanske 
inte alls är så. Barnen formas in i en roll väldigt tidigt.161

De intervjuade på barnboksförlagen var medvetna om övervikten av pojkar, 
men inte att den var så stor. Några för också fram att snedfördelningen kan föra 
med sig att flickor lär sig att de inte är lika viktiga och att det pojkar gör är 
intressantare, men att det också är viktigt hur flickor och pojkar beskrivs i 
bilderböckerna och vad de får lov att göra.162

                                                 
156 Ericson, Gunilla, 1998:16, s.12. 
157 Övriga år som redovisades i undersökningen var 1994 – 71 % pojkar, 29 % flickor, 1995 –70 % 
pojkar, 30 % flickor och 1996 – 70 % pojkar, 30 % flickor. Det framgår dock inte om resultatet är räknat 
per titel eller på antal huvudpersoner. Det enda som redovisas är att antalet huvudfigurer är 465. Troligen 
är en del av dessa par och det skulle ha varit tydligare och mer åskådligt om även antalet titlar 
presenterades. 
158 Pentti Molander, vd., Bonnier Carlsen. Ericson, Gunilla, 1998:16, s. 11. 
159 Valborg Segerhjelm, bokförläggare, Opal. Ericson, Gunilla, 1998:16, s. 12. 
160 Nina Östlund, barnbokschef, Natur och Kultur. Ericson, Gunilla, 1998:16, s. 12. 
161 Birgitta Westin, biträdande förläggare, Alfabeta. Ericson, Gunilla, 1998:16, s. 11. 
162 Ericson, Gunilla, 1998:16, s. 11 f. 
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För alla tre undersökningarna – sambindningslistorna, Svenska barnboks-
institutets och Svensk bokhandels – dominerar pojkarna som huvudperson. 
Pojken representerar barnet i många fall och det kan tolkas som att pojkar i de 
här fallen, ses som norm. I övervägande delen av verken åtskiljs även könen – 
antingen handlar de om pojkar eller flickor (inte så många par i Btj:s och SBI:s 
statistik, där den kategorin ingick) och det kan tolkas utifrån den andra logiken 
i genussystemet som Hirdman kallar isärhållande.163 Båda dessa förhållanden 
kan leda till att genussystemet upprätthålls. 

De flesta av de titlar som har en eller flera huvudpersoner (men där inte 
kön nämndes i recensionen) har jag läst och som tidigare nämnts framgick 
genus i cirka 10 fall i bilderboken. Exempel på detta är; Vad kommer du ihåg? 
som handlar om en igelkott och en kanin som är kompisar och det enda som 
urskiljer genus är att personligt pronomina – han – används om båda.164 Det 
skulle vara betydelsefullt att när genus framgår, alltid få veta detta i recen-
sionen. 

I Det finns alltid plats för en till är det ett liknande förhållande, här handlar 
det om en bäverpojke och hans kompisar, men här finns genus uttalat på 
huvudpersonen i recensionen.165 Ingen i verket, varken bävern eller de andra 
har namn eller utseende som förknippas med något genus, men alla som 
benämns med ett personligt pronomina, både bävern och kompisarna, benämns 
han i bilderboken. Eftersom inte något av djuren i Det finns alltid plats för en 
till ser ut som flicka eller pojke och inte heter något annat än exempelvis 
”Bävern” kan det tyckas betydelselöst om karaktärerna är pojkar eller flickor. 
Om förhållandet var det omvända, att alla personer i flera verk endast innehöll 
flickor skulle det sannolikt ha kommenterats, eftersom det då skulle bryta mot 
den ena logiken i genussystemet, den att mannen ses som norm. I det här fallet 
ses pojkar som normen för djuren. 

Att recensionerna inte alltid innehåller information om huvudpersonens 
kön kan tyda på att genus inte ses som en viktig kategori av lektörerna. En 
annan förklaring kan vara att genus inte alltid uppfattas lika lätt när djur är 
huvudpersoner. Lektörerna har inte heller något uttalat uppdrag att tänka på 
genusaspekter. 

Det är mycket vanligare med två eller flera pojkar i verken än två eller 
flera flickor. Värt att notera är att av undersökningens recensioner, och de cirka 

                                                 
163 Hirdman, Yvonne, 1988:3, s. 52. 
164 Stewart, Paul & Riddell, Chris, 2002, Vad kommer du ihåg? 
165 Schubert, Dieter & Schubert, Ingrid, 2002, Det finns alltid plats för en till. 
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50 verk jag läst som ingår i studien, var det ingen som berättade om ett 
kompisgäng med bara flickor. Susanna Ekström konstaterar att pojkar är de 
som dominerar i bilderböckerna och att det inte är ovanligt med berättelser om 
”småkillar och deras lek med andra småkillar”.166 Gabriella Åhmansson talar 
om den ”döda vinkeln”, att vi är så vana vid att flickor inte finns med i 
böckerna att vi inte ens märker det. Även hon förmodar att det skulle uppfattas 
som anmärkningsvärt om det tvärtom förekom ett verk med bara flickor.167 Tre 
verk i undersökningen har två flickor som huvudperson och genus kunde 
utläsas i recensionen i alla tre fallen. Detta kan jämföras med att 15 bilder-
böcker handlade om två – tre pojkar och att det i fyra fall inte kunde utläsas i 
recensionerna. Även ett verk med en pojke som huvudperson (som uppmärk-
sammas i recensionerna) kan innebära att även de flesta andra eller alla bi-
personer i bilderboken är pojkar (som inte uppmärksammas i recensionerna). I 
samtliga fall där genus inte nämndes, men där det framgick i bilderboken, var 
huvudpersonen en eller flera pojkar. I ett fall kommenterade båda lektörerna att 
en bilderbok endast innehöll män. 

Trots att det var få eller inga flickor i några av de verk jag läst uppmärk-
sammandes det inte i recensionerna. Djur kan dölja en brist på mångfald vad 
gäller nationaliteter, vilket kommenterats av SBI. Men även bristen på flickor 
kan negligeras. Eftersom en del av djuren inte är könstypiska till utseende eller 
namn upptäcks det inte lika lätt och det är något som uppmärksammas av bland 
andra Maria Nikolajeva. Hon påpekar att personliga pronomina i texten kan 
vara det avgörande och att personernas kön bidrar till personskildringen samt 
har en inverkan på berättelsen.168 Orsaken till att personernas kön inte diskute-
ras i recensionerna kan antingen vara att det inte noterats eller att genus anses 
sakna betydelse. Bland annat barnbibliotekarier och förläggare för fram att det 
är viktigast att det är ett verk av hög kvalitet. De intervjuade barnbibliote-
karierna i min uppsats Barnbibliotek i ett genusperspektiv ansåg att det var 
viktigast för de äldre barnen att få läsa om och identifiera sig med någon av 
samma kön.169 Som tidigare visats ges många förklaringar till varför fördelning-
en ser ut som den gör. Här följer en kommentar ur årets Bokprovning på SBI: 

I bilderböckerna och kapitelböckerna överväger pojkarna, medan mellanåldersböcker och 
ungdomsböcker har fler kvinnliga huvudpersoner. Har man när det gäller mindre barn 

                                                 
166 Ekström, Susanna, 1988:5, s. 20. 
167 Åhmansson, Gabriella, 1992:1, s. 24. 
168 Nikolajeva, Maria: 2000, s. 142 f. 
169 Alvarsdotter, Bodil, 2002, s. 72 och Florbäck Pershagen, Susanne, 2001, s. 20 ff. 
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fortfarande hoppet om att vinna pojkarna för läsningen, medan flickornas dominans när 
slukaråldern väl inträder är ett faktum? Eller hänger det på köparna? Är det de vuxna som 
inte vill ge en bilderbok om en flicka i julklapp till en liten pojke? Andelen par har ökat 
märkbart [...] – kanske en liten fint för att locka läsare av båda könen?170

Att pojkar tidigare dominerat även i de andra kategorierna, har också getts 
förklaringen att man vill locka dem att läsa. De framförs av många att pojkar 
inte vill läsa om flickor, medan huvudpersonens kön inte anses spela någon roll 
för flickor.171 Men att pojkar skulle börja läsa mer om de redan från början får 
läsa om fler pojkar borde redan ha visat sig eftersom förhållandena länge varit 
så. Den andra förklaringen som ges ovan, att det kan bero på köparna som inte 
vill ge pojkar en bilderbok om en flicka, verkar mer trolig. Det kan tolkas 
utifrån båda logikerna i genussystemet, både som ett isärhållande, att pojkar 
bara får böcker om pojkar, och att pojkar ses som norm eftersom flertalet av 
bilderböckerna handlar om en eller flera pojkar. Flickor får troligtvis läsa 
många böcker om pojkar vilket både förstärker att pojkar ses som norm, men 
även att den första logiken försvagas, den att könen hålls isär. 

Att tala om att locka eller lura till läsning visar även att man förväntar sig 
att det ska vara svårt att få pojkar att läsa. Statistiken angående barns läsning 
visar visserligen skillnader i läsvanor redan för de minsta barnen och att detta 
sedan håller i sig. Pojkar är redan från början de som läser mindre, men frågan 
varför ställs aldrig.172

Pedagogerna på förskolorna Björntomten och Tittmyran ansåg att de be-
handlade barnen lika oavsett kön. Men efter att ha videofilmat sig själva konti-
nuerligt såg de stora skillnader i bemötandet. Det visade sig bland annat att de 
pratade mindre med pojkarna, de förväntades inte orka vänta och i olika situa-
tioner hjälptes de snabbt och fick sedan springa iväg och leka.173 Flickorna 
pratade de istället mycket med och de förväntades klara av att vänta och vilja 
prata. När arbetssättet gentemot barnen ändrades, förändrades även barnens 
beteenden. Pojkarna hade inte alls något emot att stanna och prata.174 Det finns 
många andra exempel som visar att förväntningar och bemötande har stor 

                                                 
170 Svenska barnboksinstitutet, ”Årgång 2003” http://www.sbi.kb.se/bpdoku03.html  
171 Att pojkar inte vill läsa böcker med flickor som huvudperson framförs av bl.a. Graumann, Brita & 
Långbergs, Britt i Böcker som killar gillar: kommenterade lästips, 2002, s. 6. Här ges lästips för pojkar 
från 6 år och uppåt. För att locka pojkar att läsa ges tips om böcker främst med pojkar som huvudperson. 
172 Se t.ex. Lund, Anna ,2002, s. 7 och Kulturbarometern i detalj: tema litteratur och bibliotek, 1997, s. 
30. 
173 Wahlström, Kajsa, 2003, s. 72 f. och s. 168. 
174 Wahlström, Kajsa, 2003, s. 166 ff. och s. 193. 
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betydelse för om barn beter sig könstypiskt eller ej.175 Frågan är hur förvänt-
ningarna på att pojkar inte ska vara lika intresserade av att läsa som flickor 
påverkar dem. 

Frågan varför pojkar läser mindre än flickor ställs inte i de undersökningar 
jag läst.176 Kan orsaken vara att det ses som naturligt, eftersom en läsande pojke 
inte går ihop med den traditionella bilden av pojkar som aktiva och rörliga? 
Medan den traditionella bilden av flickor som lugna och stillsamma däremot 
går ihop med läsning. Enligt Hirdman är genuskontrakten mycket konkreta 
föreställningar om hur män och kvinnor ska vara. På individnivån, är enligt 
Hirdman alla med och påverkar att det efterlevs, genom att uppfostra och 
behandla flickor och pojkar, kvinnor och män olika.177 Omgivningens förvänt-
ningar kan i det här fallet påverka både pojkar och flickor och deras syn på 
läsning. 

Genusaspekter? 
Genusaspekter är inte vanliga i lektörsutlåtandena. Av de 380 recensionerna 
har genus nämnts i 16 stycken (4,2 %). Det handlade om totalt 12 titlar och 
exempel på genuskommentarer är: ”Könsrollerna känns stereotypa”, 
”flickförebilden som erbjuds känns aningen tam” och ”[t]yvärr är dock endast 
män avbildade”.178 Några av genusaspekterna presenteras och diskuteras mer 
ingående efter jämförelsen med uppsatserna i Biblioteks- och 
informationsvetenskap. 

Bodil Alvarsdotter och Cecilia Kristiansson som också undersökt Btj-
listorna ur ett genusperspektiv har studerat recensioner av verk för lite äldre 
barn, 6–12 år. Alvarsdotters resultat är att endast ett fåtal nämnt genusaspekter 
i sambindningslistorna för år 2000, och Kristianssons att genus berörts i cirka 
fem procent av recensionerna år 2001.179 I båda uppsatserna undersöktes även 
om böcker rekommenderades speciellt för pojkar eller flickor. Det visade sig 
ovanligt i båda undersökningarna, året 2000 var det några få, och 2001 i cirka 

                                                 
175 I ett skolprojekt i lågstadiet arbetades på ett alternativt sätt med alla barn och flickor och pojkar fick 
arbeta tillsammans i grupper. De tecknade, målade, dramatiserade, skrev och fick använda sig av sina 
erfarenheter. Det visade sig att flickor och pojkar var lika framträdande i klassrummet och de utvecklade 
nyfikenhet och frispråkighet. När ett traditionellt bemötande och arbetssätt ersatte det gamla föll både 
pojkar och flickor snabbt in i könstypiska beteenden. Pojkarna blev bråkiga och flickorna tystlåtna. 
Qvarsell, Birgitta, 1992, ”Flickors och pojkars pedagogiska villkor: om könsskillnader i barnkulturen” i 
Flickor och pojkar: om verkliga och overkliga skillnader, s. 66 ff. 
176 Bl.a. Lund, Anna, 2002, passim och Kulturbarometern i detalj: tema litteratur och bibliotek, 1997, 
passim. 
177 Hirdman, Yvonne, 1988, s. 54. 
178 Böcker & AV-media, 2002, nr. 11, s. 78, nr. 3, s. 78 och nr. 15, s. 99. 
179 Alvarsdotter, Bodil, 2002, s. 59, Kristiansson, Cecilia, 2003, s. 36 ff. 
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fem procent av recensionerna.180 I min undersökning är det endast fyra lektörer 
som skriver om fyra olika bilderböcker, som de tror kommer att uppskattas av 
små flickor. I samtliga fall handlade det om Holabirds Angelina Ballerina, en 
liten musflicka som älskar att dansa balett.181 Inga verk rekommenderades 
speciellt till pojkar i min undersökning. 

En del av bilderböckerna som fått kommentarer om genus presenteras och 
diskuteras mer ingående nedan och en jämförelse görs även med Angelina 
Ballerina där genus inte nämns: 

I recensionerna till Jobba, jobba jämt av Margaret Mayo och Alex Ayliffe 
ges genuskommentarer av båda lektörerna: ”Tyvärr är dock endast män avbild-
ade” och ”det är lite synd att alla som jobbar med maskinerna på illustra-
tionerna är män!”182 Den här berättelsen får annars mycket positiv kritik både 
vad gäller språk och bilder och den handlar om maskiner som många barn är 
fascinerade av. Traditionellt har det setts som ett intresse främst för pojkar. 
Men trots innehåll av maskiner och påpekandet att alla som jobbar med 
maskinerna är män rekommenderas den inte till pojkar. ”En härlig bok för 
maskinälskande barn” och ”[den] blir säkert mycket omtyckt av yngre barn” är 
kommentarerna.183 Jobba, jobba jämt köptes in av 25 stadsdelsbibliotek (65 %). 

En jämförelse kan göras med de fyra bilderböcker om Angelina Ballerina 
av Katharine Holabird och Helen Craig som nämndes ovan.184 Balett är en 
sysselsättning som traditionellt har setts som ett intresse främst för flickor. 
Förutom huvudpersonen förekommer även pojkar och män i berättelserna. Här 
är inte kommentaren ”en bok för balettälskande barn,” utan fyra lektörer (av 
åtta) tror att de kommer att uppskattas av flickor. Lektörerna kommenterar inte 
genus angående dessa verk. Det här ser jag som en bild av genuskontraktets 
uppspaltande av sysselsättningar och sätt att vara för de olika könen. 
Skillnaden är att det är tillåtet för flickor att intressera sig för det som 
traditionellt är pojkintressen men inte för pojkar att intressera sig för något som 
traditionellt är flickintressen. En av bilderböckerna – Angelina Ballerina på 
isen – handlar om både flickor och pojkar som åker skridskor, tränar och 
uppträder tillsammans.185 Kommentaren från en av lektörerna är ändå: ”En bok 

                                                 
180 Alvarsdotter, Bodil, 2002, s. 59, Kristiansson, Cecilia, 2003, s. 36 ff. 
181 Bilderböckerna presenteras i Böcker & AV-media, 2002, nr. 8, s. 77 och nr. 21, s. 81 f. 
182 Böcker & AV-media, 2002, nr. 15, s. 99. 
183 Böcker & AV-media, 2002, nr. 15, s. 99. 
184 De fyra bilderböckerna är: Angelina Ballerina får en lillasyster, Angelina Ballerina fyller år, Angelina 
Ballerina på isen och Angelina Ballerinas jul. De presenteras i Böcker & AV-media, nr. 8, s. 77 och nr. 
21, s. 81 f. 
185 Här har jag även läst bilderboken. 
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som kan fungera som en önskedröm för alla små presumtiva isprinessor.”186 
Pojkar som dansar balett eller gör piruetter är inget som uppmuntras men 
däremot flickor som tycker om maskiner. Angelina Ballerina på isen köptes in 
av 25 bibliotek (65 %). 

I recensionen till Kråke hjälper polisen av Marie Bosson och Jessica Lind-
holm påpekar båda lektörerna bland annat stereotypa fysionomier och att det 
inte finns några djupare personporträtt.187 Trots dessa påpekanden och att båda 
lektörerna är blandat neutrala/negativa har Kråke hjälper polisen ändå köpts in 
av 26 bibliotek (65 %). Här bedöms troligen ämnet – poliser – som viktigare än 
personbeskrivningarna. 

När det gäller Hemma hos Kråke av Marie Bosson och Jessica Lindholm, 
som fått tre recensioner på grund av att lektörerna är oense, är två lektörer 
blandat positiva/neutrala och en negativ. Den lektör som är negativ är tydlig i 
sin kritik och skriver bland annat: 

Författaren försöker medvetet bryta könsrollsmönstret genom att göra Kråkes mamma till 
en hårt tränande person och låta Kråkes pappa laga mat mest hela tiden. Det känns 
övertydligt och budskapet förtas av att mamma samtidigt är rädd för möss och pappa 
misslyckas med sockerkakan.188

Trots en del positiva omdömen har den bara köpts in av sex bibliotek (15 %). 
När mamma var indian av Ulf Stark och Mati Lepp fick mycket positiva 

omdömen. Det är en berättelse om något som är ovanligt i bilderböcker – 
mammor som leker.189 Båda lektörerna kommenterar mammans agerande: 
”Man undrar om mamma gick tillbaka till spisen, eller om friheten med Ulf gav 
henne blodad tand” och ”[n]är pojken på sex år plötsligt får med sig sin 
ordentliga mamma på ett indianäventyr tror han knappt att det är sant.”190 
Bilderboken köptes in av samtliga bibliotek; troligen en kombination av myck-
et positiva recensioner och att både författare och illustratör är välkända. 

Liv på månen av Thomas Nordell och Björn Sohlin fick två negativa 
omdömen. En lektör anmärker på stereotypa könsroller och båda kritiserar de 
groteska huvudpersonerna.191 ”[E]tt stort problem är att huvudpersonernas 
ansikten är tecknade i en så grotesk stil att det är svårt att identifiera sig med 

                                                 
186 Böcker & AV-media, 2002, nr. 21, s. 81. 
187 Böcker & AV-media, 2002, nr. 21, s. 80. 
188 Böcker & AV-media, 2002, nr. 23, s. 78. 
189 Fredriksson, Birgitta, 1996:2, s. 12 ff.  och Ekström Susanna, 1990:3, s. 34. 
190 Böcker & AV-media, 2002, nr. 17, s. 80. 
191 Böcker & AV-media, 2002, nr. 11, s. 77 f. 
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dem och det motverkar tyvärr bokens uppsåt.”192 Denna bok var det inget 
bibliotek som köpte in, förmodligen är orsaken kommentarer från båda lek-
törerna om svårigheter att identifiera sig med huvudpersonerna tillsammans 
med stereotypa könsroller. 

I de flesta fall när lektörerna anmärkt på personbeskrivningen och påpekat 
negativa genusaspekter har få, eller i ett fall inga, stadsdelsbibliotek köpt in 
bilderboken. Kråke hjälper polisen är undantaget bland dessa exempel och här 
bedöms förmodligen ämnet vara viktigare än personskildringarna. 

Indelning av recensioner 
För att kunna se samband mellan lektörers recensioner och inköp till Stock-
holms stadsdelsbibliotek har recensionerna delats in i kategorierna: positiva, 
negativa, oense och blandade. Det var svårare än väntat att göra en indelning, 
eftersom relativt många lektörer inte är klara och tydliga i sina omdömen. Från 
början delades recensionerna in i fler grupper. Men eftersom det blev för 
mycket av en tolkningsfråga, har de omdömen som inte är tydliga istället slag-
its ihop och fått utgöra gruppen blandade.193

Lindung presenterar en liknande undersökning i ”Barnlitteraturen, förlagen 
och kritiken” där 1985 års sambindningsrecensioner granskas. Men här ingår 
all förstagångsutgiven barn- och ungdomslitteratur. Omdömena i Lindungs 
undersökning är indelade i tre kategorier: Positiva – där verk med positiv eller 
övervägande positiv kritik ingår. Negativa – där verk med negativ eller över-
vägande negativ kritik ingår. Blandade – verk med blandad kritik där varken 
positiva eller negativa omdömen överväger.194

Min undersöknings indelning i fyra kategorier innebär att: 

• Positiva recensioner, är till övervägande del positiva till verket. 
Negativa aspekter kan ha nämnts, men de positiva överväger klart. 

                                                 
192 Böcker & AV-media, 2002, nr. 11, s. 78. 
193 En beskrivning av detta finns i Bergström, Göran & Boréus, Kristina, 2000, Textens mening och makt: 
metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys, se vidare under metodavsnittet. Trots stor noggrannhet vid 
indelningen finns ändå en viss osäkerhet i resultatet eftersom det är fråga om att tolka recensionerna. Men 
eftersom en stor del av dem som bedömts som övervägande positiva också köpts in till biblioteken i ett 
större antal än de i de andra grupperna anser jag att resultatet ändå kan ses som pålitligt. 
194 Sambindningsrecensionerna i Lindungs undersökning delades in i kategorier av bibliotekarierna 
Katinka Klockljung och Gunnar Larsson. Enligt Lindung kan man se att de avläst Btj-lektörernas 
omdömen vederhäftigt eftersom de med positiva omdömen hade köpts in till biblioteken i ett betydligt 
större antal än de andra grupperna. Dessutom hade de med positiv kritik fått flest recensioner i 
dagspressen. Lindung, Yngve, 1992:1, s. 63 f. 
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• Negativa recensioner, vissa positiva kommentarer kan ha getts, men de 
är till övervägande del negativa. 

• Oense, är alla som har fått en tredje lektör och recension. Det kan 
handla om två positiva och en negativ bedömning, två negativa och en 
positiv och allt däremellan. Orsaken till att de ändå får utgöra en egen 
grupp är att det kan vara intressant att undersöka om en tredje lektör 
påverkar inköpen. Finns det likheter mellan inköpen till 
stadsdelsbiblioteken i denna grupp fastän omdömena inbördes är olika? 

• Blandade omdömen, de övriga recensionerna som inte passar in i 
grupperna ovan har placerats i denna grupp. 

Jag har främst undersökt kategorierna positiva recensioner, negativa 
recensioner och oense samt inköpen av dessa. 

Allmänt om positiva och negativa recensioner 
Exempel på vanliga positiva omdömen är; ”uttrycksfulla bilder”, ” bilder åter-
ger stämningar och känslor”, ”spännande”, ”humoristisk”, ”fantasifull”, ”poe-
tiskt språk”, ”originalitet”, ”engagerande”, ”trovärdig” ”pedagogisk” och 
”genomtänkt budskap”. Om samspelet mellan text och bild upplevs som bra 
ger det nästan alltid en positiv recension. 

Exempel på negativa omdömen är; ”förutsägbar”, ”en bagatell”, 
”spänningslös”, ”har inget budskap”, ”saknar originalitet”, ”dåliga identifika-
tionsmöjligheter”, ”engagemang uteblir”, ”tam text”, och ”historien är tunn”. 
När samspelet mellan text och bild inte fungerar blir det oftast ett negativt 
omdöme. 

En av punkterna som finns med i PM för lektörer är att ”diskutera bokens 
värde” och om den passar att användas för att behandla något tema. Några av 
lektörernas kommentarer är att bilderböckerna kan ge upphov till intressanta 
diskussioner och att det finns ett behov av verk med temat. I min undersökning 
var det endast fyra bilderböcker som kom från utomeuropeiska länder och flera 
lektörer poängterade i sina recensioner att det behövs fler bilderböcker om 
andra länder. Det nämndes även ett behov av fler verk om vardagskonflikter 
samt andra familjeförhållanden än kärnfamiljen. Förutom en positiv recension 
kan även aspekter som dessa påverka inköpen. 
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Positiva recensioner 
Drygt hälften, 94 (53,7 %), av undersökningens bilderböcker bedömdes 
positivt av de båda lektörerna.195 Fördelningen av huvudpersoner och övrigt är: 

• 42 (44,7 %) pojke/pojkar 

• 27 (28,7 %) flicka 

• 12 (12,8 %) par 

• 13 (13,8 %) övrigt 

• = 94 = 100 % 

Jag anser det intressant att jämföra de 50 mest köpta titlarna av stadsdels-
biblioteken i förhållande till de positiva recensionerna eftersom det troligen är 
av dessa som de flesta inköpen sker. Men en jämförelse görs även i förhållande 
till det totala antalet i respektive kategori. Fördelningen av Stockholms stads-
delsbibliotek 50 mest köpta bilderböcker är: 

• 20 (40 %) pojke/pojkar 

• 12 (24 %) flicka 

• 9 (18 %) par 

• 9 (18 %) övrigt 

• = 50 = 100 % 

De 50 mest köpta bilderböckerna köptes som mest av alla 40 stadsdelsbibliotek 
(100 %) och som minst av 30 bibliotek (75 %). Färre verk om pojkar och 
flickor än den totala andelen (både i jämförelse med de positiva och med samt-
liga) köptes in. Betydligt fler böcker i grupperna par och övrigt köptes in än 
andelen. Den totala andelen par utgjorde 8,6 procent och bland de 50 mest 
inköpta utgjorde de 18 procent.196

Av de 50 mest köpta titlarna tillhör 44 (88 %) kategorin positiva, de övriga 
ingår i blandade omdömen. Inte i något verk bedömdes huvudpersonen som 

                                                 
195 När det gäller samtliga bilderböcker om flickor, 54 stycken, bedömdes 50 % som övervägande 
positiva. Detsamma gäller samtliga verk om pojkar, 84 stycken, bedömdes 50 % som övervägande 
positiva. 
196 En tabell över den totala andelen i varje grupp finns ovan under rubriken Huvudpersonernas kön, 
tabell 3. 

 45



stereotyp och endast två lektörer hade kommentarer om personskildringen (om 
ett verk).197

Bibliotekstjänst har som nämnts tidigare fått kritik både för negativa och 
positiva recensioner. Det har ibland skrivits att lektörerna är ”för snälla” och 
hellre friar än fäller, eftersom de vet att de har stor inverkan på inköpen till 
biblioteken.198 Resultatet ovan, att över hälften av bilderböckerna fått positiva 
recensioner, kan tyda på att det stämmer. Men det kan även tyda på att de flesta 
böcker som skickas in till Btj är verk som av Lindung benämns kvalitet, enligt 
”[d]et offentligt härskande värdesystem som upprätthålls av bl.a. kritiker av 
barn- och ungdomsböcker.”199 Lindung påpekar i sin undersökning att man kan 
tala om ett visst kvalitetsurval i sambindningslistorna, eftersom förlagen oftast 
inte skickar in sådant de tror ska få en negativ recension. 

Sambindningshäftena tillhandahåller kontinuerligt en konsekvent genomförd, kritisk 
överblick av huvuddelen av den skönlitterära barn- och ungdomsboksutgivningen i 
Sverige. Indirekt ger häftena också en kvalitetsbestämning av den mindre del av 
utgivningen som förlagen inte finner det lönt att skicka in till recension.200

Det är således endast en liten del av utgivningen som inte skickas in till Btj och 
endast de verk förlagen inte tror kommer att få en bra recension. År 1985 – 
som är det år Lindung granskar sambindningslistorna – bedömdes 52 procent 
av samtliga förstagångsutgivna barn- och ungdomsböcker övervägande positivt 
i sambindningslistorna.201 Det är ganska likt mitt resultat av bilderboksrecen-
sionerna, där 53,7 procent är positiva. 

Av de positivt bedömda bilderböckerna i min undersökning beskrivs inga 
personer som stela, stereotypa eller könsstereotypa.202 Frånvaron av kommen-
tarer om negativa personskildringar i recensionerna kan bero på att de inte upp-
märksammas eller att de inte finns och att de flesta verk anses ha en bra 
personskildring. I de flesta fall där en negativ personskildring nämndes ledde 
det till en negativ recension och få inköp. Personbeskrivningen verkar ha en 
påverkan både på bedömning och på inköp. 

                                                 
197 Titeln var Ronny och Julia rymmer, 2002, av Måns Gahrton och Johan Unenge, katalog 18, s. 78. 
Titeln har även förhandserbjudits i nummer 11. 
198 Lindung, Yngve, 1992:1, s. 66. 
199 Lindung, Yngve, 1992:1, s. 63. 
200 Lindung, Yngve, 1992:1, s. 65. 
201 Lindung, Yngve, 1992:1, s. 64. 
202 Det finns dock en kommentar om lite grabbig stämning bland genusaspekterna. Titeln är Pop och 
pappa klär på sig, Löthén, Bosse, i Böcker & AV-media, 2002, nr. 11, s. 75. 

 46



Det är relativt få lektörer som har synpunkter på att huvudpersonen har ett 
uttrycksfullt kroppsspråk.203 Av de positivt bedömda bilderböckerna var det 
endast 27 lektörer som nämnde uttrycksfullt kroppsspråk (om 21 titlar). Det 
kan tyda på att det bara nämns om det avviker mot andra bilderböcker. Det kan 
antingen vara så att de flesta huvudpersoner inte har ett uttrycksfullt kropps-
språk eller kanske troligare att huvudpersonen i den recenserade bilderboken 
har ett ännu mer expressivt kroppsspråk. 

Negativa recensioner, oense och blandade omdömen 
Elva av undersökningens bilderböcker (6,3 %) fick ett negativt omdöme av de 
två lektörerna. Av dem var det fyra som inte köptes in alls och som mest 
köptes de in av fyra stadsdelsbibliotek. Fem bilderböcker i min undersökning 
var inställda från förlaget, men ingen av dem fanns med bland dessa med 
negativa recensioner. Att utgivningen av böcker ställs in från förlaget kan 
enligt Lindung bero på negativa Btj-recensioner.204

Sex av böckerna med negativa recensioner handlar om en eller flera 
pojkar, fyra handlar om en flicka.205 Genusaspekter berördes om ett verk 
(könsroller känns stereotypa), ej uttrycksfulla personer nämndes av fem 
lektörer om fyra verk (saknas all form av personskildring, svårt att identifiera 
sig med groteska huvudpersoner) och tre anmärkte på stereotypt (stereotypt 
gulligt, stereotypa ansikten, något stereotypt). Det var dock en lektör som 
påpekade att ansiktsuttrycken var talande i ett verk. Trots att det inte är vanligt 
med genusaspekter i recensionerna kan sambanden mellan genusaspekter och 
andra påpekanden om personbeskrivning såsom stela och stereotypa beteenden, 
och negativa omdömen tolkas som att lektörerna anser att en nyanserad 
personskildring är betydelsefull. Det var en stor andel bland de negativa 
recensionerna som anmärkte på personbeskrivningen till skillnad mot de 
positiva bedömningarna där det inte var någon. 

Det är 30 av bilderböckerna (17,1 %) som fick en tredje recension. Det kan 
betyda tre helt motsatta lektörsutlåtanden eller att de tre trots allt är ganska 
samstämmiga. Ibland hade jag svårt att förstå varför bilderboken fått en tredje 
recension, det är inte i alla fall lektörerna är tydligt oense. I andra fall var det 
svårt att förstå varför verket inte fått en till bedömning. Trots att kategorin 
oense inte är enhetlig har gruppen ändå samlats för att se eventuella samband. 
                                                 
203 Endast 42 lektörer (11,1 %) kommenterar att kroppsspråk (mimik, ansiktsuttryck m.m.) är 
uttrycksfullt i verken. 
204 Lindung, Yngve, 1992:1, s. 65. 
205 Den elfte tillhörde gruppen övrigt och handlade om en råttfamilj. 
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De flesta av de 30 som fick en tredje recension fick sämre inköpssiffror än 
de övriga. Endast två böcker köptes in av mer än 50 procent av biblioteken, 
annars var betydligt lägre siffror vanligast.206 Av de 40 mest köpta (av under-
sökningens 175 bilderböcker) var inte lektörerna oense i något fall och bland 
de 40 minst köpta (som köptes in i mellan 0–10 exemplar) var hälften oense. 
Trots mycket positiva recensioner av en eller två lektörer påverkar det inköpen 
mycket med ett eller flera negativa omdömen. Men ämnet påverkar också 
inköpen – av de två som köptes mest bland de i gruppen oense handlade en om 
vilda björnar och en om en pojke med skilda föräldrar som tillbringar en dag 
med sin pappa. Dessa teman hör till efterfrågad litteratur.207

Det är 40 (22,9 %) av undersökningens bilderböcker som fått blandade 
omdömen, men som tidigare nämnts har inte dessa undersökts närmare. 

Allt eller inget? 
Det finns både bilderböcker i undersökningen som alla Stockholms stadsdels-
bibliotek köpt in och de som inget bibliotek köpt in. Följande två bilderböcker 
köpte samtliga stadsdelsbibliotek in: 

• När mamma var indian – av Ulf Stark och Mati Lepp har nämnts 
tidigare. Den har fått mycket positiva omdömen och beröms på många 
olika sätt. Kommentarer som ges är att ”[d]et är en underbar berättelse 
som med stor värme beskriver vad som kan hända i en relation när man 
vågar bejaka sina drömmar och lämnar vardagstristessen bakom sig”, 
samt att ”[n]yanser och skiftningar i texten speglas i bilderna”.208 

• Adjö herr Muffin av Ulf Nilsson och Anna-Clara Tidholm, fick också 
mycket positiva omdömen. Bland annat för att berättelsen är trovärdig, 
att personerna har ett uttrycksfullt kroppsspråk och att historien är 
engagerande och skildrad med stor känsla.209  

Båda dessa bilderböcker beröms för känsla och värme i beskrivningen av 
huvudpersonerna och de är skrivna och illustrerade av kända och uppskattade 
författare och illustratörer. Adjö herr Muffin har dessutom tilldelats 

                                                 
206 De som köptes in mest köptes av 26 (65 %) och 30 (75 %) av stadsdelsbiblioteken. 
207 En dag med Johnny av Bo R. Holmberg och Eva Eriksson blev dessutom vinnare i Alfabetas 
barnbokstävling 2002 (26 inköp). Den andra är Vi är björnar av Molly Grooms och Lucia Guarnotta (30 
inköp). 
208 Böcker & AV-media, 2002, nr. 17, s. 79 f. 
209 Böcker & AV-media, 2002, nr. 20, s. 75 f.  
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Augustpriset för år 2002, vilket säkert påverkat många till inköp. Följande sex 
bilderböcker köptes inte in alls till Stockholms stadsdelsbibliotek, de presen-
teras med omdömen, förlag och kommentarer: 

• Råttan Piip av Galina Andrejew (Sahlgren), fick negativa recensioner. 
Kommentarer är bland annat att det finns många liknande som är bättre 
och att verket saknar tydliga identifikationsmöjligheter.210 

• Nalle Puh hjälper till (serie: Disneys Nalle Puh, Richter), här är lek-
törerna oense, en lektör är positiv, medan de andra två är negativa. Det 
som främst framförs är att den inte kan jämföras med A. A. Milnes 
original med dess nyanser och mimik.211 

• Liv på månen, av Thomas Nordell och Björn Sohlin (Jäversagor), som 
tidigare tagits upp under genusaspekter, fick negativa recensioner. 
Kommentarer är att könsrollerna är stereotypa och att det är svårt att 
identifiera sig med de groteska huvudpersonerna.212 

• Mammamonstret av Ylva Brodin (Författarhuset) fick blandade om-
dömen. Kommentarer av den ena lektören är att ”[b]erättelsen är  lätt-
läst, underhållande och träffsäkert illustrerad, men känns ändå något 
tunn”. Den andra lektören beskriver mest handlingen men avslutar med 
att: ”Berättelsen torde ha störst värde för den familj som förekommer i 
boken och som tillika har tillverkat den”.213 Egentligen var det bara slut-
orden i de båda recensionerna som var negativa, men de påverkade 
antagligen, tillsammans med beskrivningen av historien, så att ingen 
köpte in bilderboken. 

• Till Monsters Inc. (Egmont Richter), finns ingen författare angiven och 
den fick mycket negativa recensioner. Det framförs att ”[d]et saknas all 
form av person-, tids- och miljöskildring” och att ”texten är helt värde-
lös”. Den ena lektören avslutar med: ”Sammantaget är detta en av de 
sämsta böcker jag någonsin läst!”214 

• Bobs nya stövlar (serie: Byggare Bob, Richter) som saknar angiven 
författare, fick negativa recensioner. Lektörerna anmärker på att verket 

                                                 
210 Böcker & AV-media, 2002, nr. 4, s. 86. Boken är utgiven 2001. 
211 Böcker & AV-media, 2002, nr. 21, s. 84. 
212 Böcker & AV-media, 2002, nr. 11, s. 77 f. Boken är utgiven 2001. 
213 Böcker & AV-media, 2002, nr. 8, s. 75 f. 
214 Böcker & AV-media, 2002, nr. 8, s. 81 f. 
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är ”en enkel bagatell” och att det är ”stiliserade tablåer som saknar allt 
liv”. Bilderbokens dialog är stel och ”mycket nyansfattig” och det fram-
förs att verket ”präglas av en själlös anonymitet”.215 

De flesta recensionerna till dessa bilderböcker är negativa. Många anmärk-
ningar om personbeskrivning ges – att det är svårt att identifiera sig med 
huvudpersonen, att all form av personskildring saknas och att könsrollerna är 
stereotypa. Tre av bilderböckerna är utgivna av samma förlag, Richter, som 
finns med bland dem som publicerat de flesta titlar som fått övervägande 
negativ kritik i Lindungs undersökning.216 Här finns tydliga exempel på att 
dessa bilderböcker inte uppskattas av lektörerna, som gett dem mest negativa 
recensioner eller bibliotekarierna, som inte köpt in dem. 

Recensioner i dagspressen och i sambindningslistorna 
Många uppgifter tyder på att det är svårt att hitta andra recensioner som kan 
komplettera eller ersätta sambindningslistorna.217 Jag har valt att undersöka 
recensionerna av de 20 mest sålda bilderböckerna från Btj, för att se om man 
kunde ha haft hjälp av andra recensioner vid inköpen av dessa. Alla utom en av 
de 20 mest sålda titlarna från Btj har fått övervägande positiva recensioner.218 
Enligt Lindung är det ofta de som fått positiva recensioner i sambindnings-
listorna som även finns med bland dagstidningarnas recensioner.219 Bilder-
böcker är dessutom den kvantitativt dominerande kategorin inom barn- och 
ungdomsboksutgivningen och den (inom denna grupp) som får flest recen-
sioner.220 Dessa titlar borde med andra ord ha goda chanser till andra recen-
sioner. 

För att recensionerna ska kunna användas som ett komplement till sam-
bindningslistorna ska de vara lätta att få tag på. Därför har endast fulltext-
recensioner som kan sökas genom Artikelsök medtagits.221

                                                 
215 Böcker & AV-media, 2002, nr. 16, s. 74. 
216 Lindung, Yngve, 1992:1, s. 64. 
217 Borén, Gunilla, 1995, s. 375 ff. 
218 I recensionen till Ronny och Julia rymmer, är lektörerna båda positiva till illustrationerna, men 
neutrala till texten. Böcker & AV-media 2002, nr.18, s. 78. Eftersom både författare och huvudpersoner är 
välkända har troligtvis inte recensionen så stor betydelse. Boken har dessutom förhandserbjudits, vilket 
innebär att den kunnat beställas tidigare och fick vid det tillfället endast en kort presentation i sambind-
ningshäftet. 
219 Lindung, Yngve, 1992:1, s. 64. Lindung anser även att man kan se en stor samstämmighet mellan Btj 
och tidningarnas kritiker. 
220 Borén, Gunilla, 1995, s. 376. 
221 Genom Artikelsök kan man nå många tidningar och tidskrifter eftersom de söker i både Presstext och 
Mediearkivet. Artikelsök är en betaltjänst som kan nås från bl.a. folkbibliotek på 
http://www.btj.se/sb/FrontServlet?jump=asok  
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Resultatet av undersökningen visar att de 20 mest köpta bilderböckerna 
fick mellan noll och sex recensioner var och att de sammanlagt fick 42 
recensioner. I 14 fall var Btj-recensionerna publicerade före utgivningen av 
bilderboken. Som tidigast presenterade Btj en recension fyra månader före 
utgivningen. Deras publicering är dock helt beroende av när förlagen skickar in 
böcker eller korrektur.222

I tre fall var tidningsrecensionerna publicerade före Btj-recensionerna och 
det handlade om samma bilderbok i alla tre fallen. Det var alltså endast ett verk 
som fick fulltextrecensioner före Btj-recensionerna. Som tidigast publicerades 
fulltextrecensionerna samma månad som utgivningsmånaden – tre stycken. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att Btj var det tidigaste alternativet i 
de flesta fall. Endast tre gånger var fulltextrecensionerna före sambindnings-
listorna och samtliga behandlade samma verk. Den senaste fulltextrecensionen 
publicerades 10 månader efter utgivningen. Som mest skiljde det 12 månader 
mellan Btj-recensionen och fulltextrecensionen. Dessa uppgifter bekräftar 
tidigare rapporter om att andra recensioner inte kan vara ett alternativ till 
sambindningslistorna. Däremot kan de i vissa fall utgöra ett komplement.223

Btj:s mest sålda bilderböcker och SSB:s mest köpta och utlånade 
För att urskilja hur representativt Stockholms stadsdelsbiblioteks inköp av 
bilderböcker är har en jämförelse gjorts med Bibliotekstjänsts 20 mest sålda 
titlar till alla folkbibliotek i Sverige år 2002.224 Det var 16 av Btj:s mest sålda 
bilderböcker som tillhörde de 20 mest köpta av Stockholms stadsbibliotek. De 
fyra återstående köptes in av mellan 29–32 bibliotek (72,5–80 %). Utifrån 
denna begränsade jämförelse verkar Stockholms stadsdelsbibliotek vara repre-
sentativt vad gäller inköpen. 

Eftersom övervikten av pojkar i bilderböcker och andra kategorier är 
tydlig, undrade jag hur fördelningen såg ut bland de mest utlånade böckerna. 
Topplistan över de mest utlånade barn- och ungdomsböckerna i Stockholm 
2003 innehåller inte många av undersökningens böcker. Det är bara Hur långt 
når Alfons och Adjö herr Muffin som finns med bland de 100 mest utlånade. 
De flesta av dessa 100 är bilderböcker och jag har räknat alla huvudpersoner i 

                                                 
222 Telefonintervju med Martin Petri, Btj, 2004-02-12. 
223 En utförlig sammanställning över bilderböckernas utgivning, och recensioner i Btj:s sambindnings-
listor jämfört med tidningsrecensioner finns i bilaga. 
224 Information om Btj:s mest sålda bilderböcker 2002 har jag fått av Martin Petri, e-post, 2004-02-16. 
Listan innehöll 9 titlar som inte ingick i min undersökning. De togs bort och de 20 som kvarstod har jag 
gjort jämförelsen med. En lista över dessa finns i bilaga. (Sammanställningen över bilderböckernas 
utgivning är gjord utifrån Btj:s mest sålda titlar.) 
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topplistan, även de som inte är bilderböcker.  Här var skillnaden i fördelning 
mycket tydlig – 64 pojkar, 14 flickor, 12 par och 10 osäkra/ingen huvudperson. 

Ibland kan bilderböcker ha svårt att nå fram till barnen eftersom de ska gå 
igenom flera led av vuxna. Vuxna recenserar samt väljer bilderböcker till 
biblioteken och föräldrar lånar böcker till de små barnen. Det återspeglas bland 
annat i utlåningsstatistiken. Om bilderboken ska nå fram till barnet måste de 
vuxna också tycka om den, det är därför den ofta har det ”dubbla tilltalet” som 
innebär att den kan uppskattas av både barn och vuxna. 
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Slutdiskussion 

Syftet med uppsatsen var att ur ett genusperspektiv undersöka vilka förut-
sättningar barnbibliotekarier har att välja bilderböcker som innehåller mång-
facetterade skildringar av flickor och pojkar utifrån Bibliotekstjänsts sambind-
ningslistors recensioner. 

Om sambindningsrecensionerna ska kunna vara en hjälp fordras att huvud-
personerna beskrivs tydligt. I undersökningen var det endast hälften av 
recensionerna som innehöll en personbeskrivning och en del av dem var korta. 
Om bibliotekarier ska kunna välja verk med både pojkar och flickor är det även 
viktigt att huvudpersonernas kön nämns i recensionen om det går att utläsa i 
bilderboken. Det var det inte alla lektörer som gjorde och det kan tolkas som 
att genus inte ses som en viktig kategori av lektörerna. 

Det läggs inte stor vikt vid att diskutera genusaspekter i recensionerna och 
det var endast i 16 av de 380 recensionerna (4,2 %) som genus kommenterades. 
Det kan innebära att det inte finns mycket att anmärka på vad gäller bilder-
böckernas personskildring. Men i de fall när genus nämndes var det endast i tre 
fall som båda lektörerna gjorde anmärkningen om samma verk. Eftersom 
lektörerna inte har ett uttalat uppdrag att tänka på genusaspekter är det helt 
beroende på vilken vikt den enskilde lektören lägger på genusperspektivet. Om 
genusaspekter fanns med som en punkt i rekommendationerna till lektörerna, 
skulle det vara lättare för bibliotekarier att undvika de könsstereotypa 
skildringarna. Nu kan recensionerna i vissa fall vara till stor hjälp att hitta 
nyanserade skildringar av flickor och pojkar – i de fall lektörerna ägnar 
personbeskrivningen utrymme – medan de i andra fall inte är till mycket hjälp 
alls. 

Det var fyra lektörer som rekommenderade eller angav trolig målgrupp – 
flickor om fyra verk. Inga verk rekommenderades till pojkar. Det var som 
tidigare nämnts bara de bilderböcker som hade en flicka som huvudperson och 
som handlade om en sysselsättning som traditionellt mest flickor ägnat sig åt 
som nämndes. 
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Frånvaron av kommentarer om negativa personskildringar i recensionerna 
av de 94 positivt bedömda bilderböckerna kan bero på att personbeskrivningen 
ges vikt och i de fall kritiska kommentarer förekommer blir bedömningen 
istället ett negativt eller ett blandat omdöme. De 11 negativa omdömena 
innehåller kommentarer om könsstereotypa skildringar, dåliga personporträtt 
och stela personer. Även inom gruppen oense, de 30 som har fått en tredje 
recension, finns negativa kommentarer om personbeskrivningen. Samband 
mellan kommentarer om bristfällig personbeskrivning i verket och negativt 
omdöme är tydligt.  

Recensionerna har stor inverkan på inköpen till Stockholms stadsdels-
bibliotek och det var en klar skillnad mellan inköpen av dem som fått positiva 
recensioner och de som fått negativa eller där lektörerna var oense. Av de 50 
mest köpta bilderböckerna var 44 positivt bedömda och de övriga blandade. De 
köptes som mest av alla 40 stadsdelsbibliotek (100 %) och som minst av 30 
bibliotek (75 %). 

Av undersökningens 50 mest köpta bilderböcker var det proportionellt lika 
många, men färre pojkar och flickor, som av den totala andelen (och dem som 
fått positiva recensioner). Barnbibliotekarierna har därmed inte favoriserat 
något av könen, utan troligen utgått utifrån omdömena. Bland par var det 
betydligt fler inköp än den totala andel de utgjorde. Det tyder på att 
bibliotekarierna prioriterar de med par och de i gruppen övrigt, med flera eller 
ingen huvudperson eller med obestämt genus. 

Enligt Hirdman konkretiseras påverkan genom genuskontraktet på tre 
nivåer; samhällsplanet, arbetsplanet och på individnivån och alla är med och 
påverkar att det efterlevs. Påverkan av flickor och pojkar på individnivån sker 
bland annat genom uppfostran och vilka förebilder som ges. Bilderböcker kan 
både förstärka och försvaga de i samhället rådande föreställningar om hur 
pojkar och flickor ska bete sig. Därför är det viktigt att de också skildrar 
alternativa och mångfacetterade pojkar och flickor. 

Om det blir naturligt från början att läsa om både flickor och pojkar så kan 
det påverka det fortsätta läsandet, och kanske även ha en positiv inverkan på 
jämställdheten. Jag anser att det är för sent att börja tala om könsfördelningen 
när barnen är större och kan läsa och välja själva. Konsekvensen av att de 
flesta verk handlar om pojkar innebär enligt Åhmansson att flickor inte får 
samma möjligheter till identifikation, vilket kan få till följd att de därigenom 
ges uppfattningen att deras kön är mindre värt. Flickor förväntas inte ha något 
emot att läsa om pojkar och eftersom de ändå läser mycket anses det inte ha 
någon betydelse. Men då är det läsningen man utgår ifrån, inte den eventuella 
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påverkan det kan ha på barnen att inte så många böcker handlar om det egna 
könet. Det är även till nackdel för pojkar eftersom de, som en del i en 
”mognadsprocess” kommer att sluta att läsa om flickor. Det innebär enligt 
Åhmansson att pojkars möjligheter till empati för det andra könet minskar, 
medan flickor däremot tränas i detta.225

Det är viktigt med förebilder av båda könen, men jag tror inte att det är 
nödvändigt att pojkar alltid har en pojke som förebild och att en flicka alltid 
har en flicka som förebild. Men jag anser att utbudet ska ge samma möjligheter 
till båda förebilderna. I bilderböckerna är det oftast inte så stora skillnader 
mellan flickor och pojkar enligt Nikolajeva. Men en flicka eller pojke i ett verk 
ger förväntningar på ett visst beteende.226

I bilderböckerna är det oftare pojkar som får ha de intressantaste rollerna, 
”buspojken” till exempel är omtyckt av både barn och vuxna. Susanna Ekström 
har som tidigare nämnts presenterat exempel på självständiga flickor i 
bilderböcker, men också påpekat att många av dessa inte har nått ut till en stor 
läsekrets. Ekströms fråga förtjänar att upprepas eftersom den är viktig: ”Är det 
så att starka flickor utmanar våra fördomar, såna böcker vill vi egentligen inte 
ha?”227

Det är angeläget att lyfta fram skillnaderna mellan hur många pojkar och 
flickor som innehar huvudrollen, att se det Åhmansson kallar den ”döda 
vinkeln” i bilderböckerna och inse att genus har betydelse. Men det är inte bara 
fördelningen av huvudpersoner som har betydelse, utan även bipersonerna. 
Ekström påpekade att ett förvånansvärt stort antal bilderböcker inte innehöll 
några flickor. Vad får barnen för bild av världen om både huvudperson och alla 
bipersoner är pojkar? 

Lektörerna har en stor påverkan över inköpen och inget uttalat uppdrag att 
tänka på genusaspekter. Det kan tänkas att de på grund av ”den döda vinkeln” 
inte upptäcker om alla, eller de flesta i ett verk är pojkar. Hirdman talar om 
mannen som norm, att pojkar och män utgör normen för människan, det 
allmängiltiga och normala. Det är bara det som avviker som uppmärksammas. 
Det enda exemplet i undersökningen där en sned könsfördelning uppmärk-
sammades är Jobba, jobba, där båda lektörerna påpekade att det var tråkigt att 
det bara var män på bilderna. I en bok med människor blir skillnaden tydlig på 
ett annat sätt än när det handlar om djur. I en av de bilderböcker jag läst som 

                                                 
225 Åhmansson, Gabriella, 1992:1, s. 27. 
226 Nikolajeva, Maria, 2000, s. 166 f. 
227 Ekström, Susanna, 1988:5, s. 20. 
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ingår i undersökningen, Det finns alltid plats för en till, är djuren pojkar, men 
det uppmärksammades inte i recensionen. Eftersom det enda som visar att de är 
pojkar är personligt pronomina – han – är det inte lika lätt att upptäcka som 
männen i Jobba, jobba. Trots att kvinnor dominerar som författare och illustra-
törer och även som lektörer observeras och diskuteras fördelningsfrågan i liten 
omfattning. Enligt Hirdman fungerar genuskontraktet som ett nätverk på alla 
plan i samhället och även kvinnor är med och upprätthåller det, trots att det 
ofta ger män mer inflytande. 

Det är inte bara den manliga normen, utan även den vita västerländska som 
gäller i bilderboksvärlden. I min undersökning finns det endast fyra bilder-
böcker som kommer från länder utanför Europa, och några ytterligare som 
utspelar sig i dessa länder. Det är många barn som kommer från länder utanför 
Europa som bor i Sverige. Det är betydelsefullt både för dem och för de 
svenska barnen att fler verk handlar om andra förhållanden än de svenska. 
Bilderböcker produceras för att kunna säljas i många länder, men det borde inte 
hindra från att skildra andra förhållanden än de europeiska. Flera lektörer 
poängterar i sina recensioner att det behövs fler böcker om andra länder. 

Pojkar läser inte lika mycket som flickor och det är något som jag anser är 
mycket viktigt att förändra. Skönlitteraturen kan ge identifikationsmöjligheter 
och det får flickor redan från början mer av. Frågan är när skillnaderna börjar. 
Redan i statistiken för 3–8-åringar sägs det vara skillnad. Det är viktigt att 
börja med de små barnen för att kunna förändra detta. Att nå en förändring 
genom att låta pojkar läsa om pojkar tror jag inte är rätt väg. Det upprätthåller 
den andra logiken i genussystemet – den att könen hålls isär och det innebär 
enligt Åhmansson att pojkar inte får samma möjlighet att förstå flickor som 
tvärtom. 

Förskoleprojektet i Gävle visar att vuxnas förväntningar på hur pojkar och 
flickor ska vara påverkar barnen mycket. När pedagogerna blev medvetna om 
detta och förväntningarna och arbetssättet ändrades förändrades även det som 
ses som typiskt för respektive kön. Pojkar förväntades inte ha tålamod att vänta 
och vilja prata så mycket och de lämnades mer att leka själva. Men när de gavs 
mer tid ändrades detta. Jag tror att vuxnas förväntningar på pojkar och flickor 
kan påverka deras inställning till läsning. Det sägs att det är problem att få 
pojkarna att läsa och även att man ska locka eller lura pojkar att läsa. Det tyder 
på att man inte tror att pojkar ska vara intresserade av läsning. Visserligen visar 
statistiken redan för de yngsta att pojkar läser mindre men frågan varför de 
läser mindre än flickor ställs inte i de undersökningar jag läst. Den är viktig att 
ställa. 
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Yvonne Hirdman framhåller att när kvinnor går in på manliga områden får 
de anpassa sig. Men när män går in på kvinnodominerade områden måste dessa 
områden förändras.228 Jag anser att detta kan appliceras på läsandet. Långt 
tillbaka i tiden var läsning något främst för pojkar och när flickor också 
började läsa fick de anpassa sig till de böcker som fanns (som mest handlade 
om pojkar). Nu är läsning något som, när det gäller barnen, främst flickor 
ägnar sig åt. För att få pojkar att läsa mer frågar man sig vad de vill ha. Att de 
inte vill läsa om flickor är något som ofta framhålls (men även ifrågasätts) och 
för att de ska vilja läsa ska de erbjudas verk om pojkar. Men 
bilderboksområdet behöver inte förändras i detta avseende, eftersom fler verk 
handlar om pojkar. Det är istället en av de orsaker som anges till att 
fördelningen av flickor och pojkar som huvudperson inte ändras. 

De förklaringar till den sneda könsfördelning som finns i bland annat 
bilderböcker har varit många och motstridiga, eller bara ett konstaterande att 
författare måste ha sin valfrihet. Naturligtvis måste det vara fritt att skriva om 
vad och vem man vill, men det är inte enbart det som är problemet. Trots en 
övervikt av pojkar finns det många nya böcker med både flickor och pojkar 
som huvudperson som har fått positiva recensioner i sambindningslistorna. 
Men de som till slut når fram till barnen är oftast de med en pojke som 
huvudperson. Kön ska inte ha någon betydelse, utan innehållet i verket, har 
framförts bland annat av bibliotekarier. Men när övervikten av pojkar redan 
från början är stor och när sedan 64 procent av de mest utlånade barnböckerna 
har en pojke som huvudperson och bara 14 procent en flicka borde det 
diskuteras. 

Fördelningen av flickor och pojkar i bilderböcker har blivit jämnare sedan 
Svensk bokhandels studie 1998. Men innan verken når barnen ska ett val göras 
av förlag, bibliotekarier och föräldrar eller förskolepersonal. Här tror jag att 
barnbibliotekarier kan göra en insats genom att aktivt föra fram nya bilder-
böcker med mångfacetterade skildringar av båda könen. Det kan ske med 
skyltning, vid sagostunder och ”bokprat” – när bibliotekarierna pratar om 
bilderböcker för de små barnen. För att kunna nå en jämnare fördelning behövs 
även ett mer aktivt val av verk med flickor som huvudperson. 

Positiva förebilder för de små barnen behövs – som motvikt till alla 
könsstereotypa bilder barn omges av idag. Det är viktigt ur ett genus- och 
jämställdhetsperspektiv att både pojkar och flickor har möjlighet att hitta 
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bilderböcker med allsidigt beskrivna flickor och pojkar på biblioteket. Om 
bibliotekarier ska kunna hitta dessa genom Bibliotekstjänsts 
sambindningslistor är det viktigt att personskildringen ägnas större utrymme i 
recensionerna. 
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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen är att ur ett genusperspektiv undersöka vilka förut-
sättningar barnbibliotekarier har att välja bilderböcker som innehåller mång-
facetterade skildringar av flickor och pojkar utifrån Bibliotekstjänsts sambind-
ningslistors recensioner. För att studera det har en innehållsanalys gjorts av 
förstagångsutgivna bilderböckers recensioner i Btj:s sambindningslistor år 
2002. Jag har tillämpat Yvonne Hirdmans genussystemteori och har använt 
mig av både kvantitativ och kvalitativ metod vid undersökningen. 

Undersökningsmaterialet utgörs av 380 recensioner av 175 bilderböcker. 
Fokus i undersökningen ligger på hur huvudpersonerna i verken beskrivs, i 
vilken mån genusaspekter förekommer, om det alltid går att se vilket genus 
huvudfigurerna har och fördelningen av huvudpersonernas kön. Materialet har 
delats in i olika kategorier, där de främsta är pojkar, flickor, par och övrigt och 
recensionerna har också delats in i positiva, negativa, oense och blandade 
omdömen. 

I sambindningslistorna var fördelningen av de olika kategorierna (huvud-
personer och övrigt) 84 pojkar (48,0 %), 54 flickor (31,0 %), 15 par (8,6 %) 
och 22 övrigt (12,6 %). En jämförelse mellan fördelningen av huvudpersoner i 
sambindningslistorna och Svenska barnboksinstitutets statistik för 2002 har 
gjorts. Den visar en tydlig dominans av pojkar som huvudperson i båda under-
sökningarna. 

Det var inte vanligt med genusaspekter i sambindningsrecensionerna. 
Endast i 4,2 procent av recensionerna nämndes genusaspekter. Alla lektörer 
nämnde inte huvudpersonens kön och hälften av recensionerna innehöll ingen 
beskrivning av huvudpersonen. 

De positiva omdömena dominerade klart i undersökningen; 53,7 procent av 
undersökningens bilderböcker fick positiva omdömen av de två lektörerna. De 
innehöll inga kommentarer om stela eller stereotypa personbeskrivningar. De 
negativa omdömena utgjorde 6,3 procent och recensionerna i denna grupp 
innehöll kommentarer om könsstereotypa skildringar, dåliga, stela personport-
rätt. I gruppen oense var de där lektörerna haft olika uppfattning om verket och 
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det därför fått en tredje recension. 17,1 procent återfanns i kategorin oense och 
även inom denna grupp fanns negativa kommentarer om personbeskrivningen. 
Blandade omdömen utgjorde övriga, 22,9 procent. Fokus i studien ligger på de 
tre första kategorierna och sambanden mellan dessa recensioner och inköpen 
till Stockholms stadsdelsbibliotek. 

Recensionerna har stor effekt på inköpen och det var stor skillnad mellan 
inköpen av dem som fått positiva recensioner och de som fått negativa eller där 
lektörerna var oense. Nästan alla av de 50 mest köpta bilderböckerna hade fått 
positiva recensioner och de som köpts minst hade övervägande negativa 
recensioner. 

En jämförelse görs även mellan de 20 mest sålda bilderböckerna från Btj 
till folkbiblioteken i Sverige och Stockholms stadsdelsbiblioteks 20 mest 
köpta. Den visade att 16 av Stockholms mest köpta bilderböcker tillhörde de 
mest sålda från Btj, vilket kan tyda på att inköpen är relativt lika på 
folkbiblioteken. 

En studie presenteras av dessa 20 bilderböckers utgivning i förhållande till 
Btj:s recensioner och recensioner i dagspressen. Btj var tidigast med recen-
sionerna av alla verk utom ett. Studien bekräftar tidigare uppgifter om att det är 
svårt att ersätta Btj. Men för att fulltextrecensionerna ska kunna vara ett 
komplement i fler fall skulle det behövas både fler och framförallt tidigare 
recensioner. 

Om Bibliotekstjänsts sambindningsrecensioner ska kunna vara en hjälp att 
välja bilderböcker som innehåller allsidigt beskrivna flickor och pojkar 
behöver fler lektörer beskriva huvudpersonerna. I undersökningen var det 
endast hälften som innehöll en personbeskrivning. Det är även viktigt att 
huvudpersonens kön nämns i recensionen om det går att utläsa i bilderboken 
samt att genusaspekter uppmärksammas. Eftersom många fler bilderböcker 
handlar om pojkar är detta betydelsefullt. De olika sambindningsrecensionerna 
varierade mycket, vissa lektörer beskriver endast handlingen och i de fallen är 
recensionen inte till mycket hjälp. Men de lektörer som är tydliga i sina 
bedömningar vad gäller personbeskrivning, dessa recensioner är till stöd vid 
valet av bilderböcker. 
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BILAGOR 

PM för lektörer och recensenter229

Böcker 

Lektörsutlåtandena är avsedda att ligga till grund för bibliotekens inköp. I många fall har 
inköparna ingen annan information vid inköpstillfället. Recensionerna ska vara sakliga 
och opartiska. Skicka hellre tillbaka en bok oläst än att skriva en vänrecension eller 
motsatsen! Recensionerna får inte innehålla överdrivet berömmande eller kritiska 
vändningar. Ironiska eller överlägsna formuleringar bör också undvikas. Författarnas 
åsikter ska inte recenseras men alltid redovisas. Undvik polemik! 

Språket i recensionerna ska vara tillgängligt också för lekmän. Undvik att använda 
specialförkortningar och speciella facktermer utan att förklara deras innebörd. 
Recensionerna ska alltid innehålla klart motiverade kvalitetsomdömen men aldrig direkta 
inköpsråd. Inköpsbeslutet ligger alltid hos biblioteken. Alla uppgifter om böckerna är 
konfidentiella tills häftet publicerats. 

PUNKTER SOM LEKTÖRERNA I TILLÄMPLIG MÅN BÖR TÄNKA PÅ: 

Barn- och ungdomslitteratur 

F = Punkt som bör beaktas av folkbibliotekslektör 

S = Punkt som bör beaktas av skollektör 

Avsikten med denna uppdelning är att de två recensionerna tillsammans ska ge en fyllig 
information om boken. I de fall folk- och skollektören har olika omdömen om en bok 
recenseras den av ytterligare en lektör. Trots det begränsade utrymmet kan fler aspekter 
på boken beaktas om upprepningar undviks. Därför bör i möjligaste mån bokens handling 
endast behandlas av folkbibliotekslektören.  

F 1. Presentera kort författaren/illustratören. 

F (S) 2. Ange bokens motiv (typsituation, t.ex. syskonkärlek) och antyd kortfattat bokens 
handling (max 20-30 ord). Det är en fördel om ett ev. referat integreras med 
analysen/tolkningen och värderingen av boken.  

FS 3. Karaktärisera och bedöm/ta ställning till bokens person-,  tids- och miljöskildring. 

                                                 
229 Texten nedan är hämtad ur Lektör 2002, s. 36 ff. Första delen av citatet under rubriken Böcker gäller 
både litteratur för vuxna och barn. Liknande punkter som de under barn- och ungdomslitteratur finns för 
annan litteratur och media såsom; skön- och facklitteratur för vuxna, musiktryck och video. 
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FS 4. Karaktärisera och bedöm bokens språk och stil. Bedöm den svenska språkdräkten i 
översatt litteratur.  

FS 5. Bedöm illustrationernas karaktär och stil, deras konstnärliga värde och relation till 
texten. Kommentera färgbehandling (ev. svart-vitt), layout (bildtyper och bildstorlekar, 
textplacering i eller utanför bilden) och om möjligt teknik.  

FS 6. Kommentera bokens tendens, d.v.s. dess ställningstagande i och behandling av 
politiska, sociala, etiska, religiösa eller liknande frågor. Observera att åsikterna ska 
redovisas men inte recenseras. 

FS 7. Diskutera bokens värde och gör ev. jämförelse med andra böcker i författarens 
produktion eller i samma genre. Karaktärisera boken i relation till dess funktion som 
skönlitteratur, pedagogisk litteratur (brukslitteratur, facklitteratur) eller didaktisk litteratur 
(läromedel). 

FS 8. Beträffande faktaböcker, bedöm fackmässig tillförlitlighet och ev. kartor, register 
och litteraturförteckningar.  

FS 9. Ange från vilken ålder och för vilken målgrupp (barn och/eller vuxna) boken kan 
anses lämplig.  

S 10. Om boken fått en positiv värdering: Passar den att användas vid behandling av 
något speciellt tema eller intresseområde i grundskolan eller förskolan? (Ange ämne, 
intresseområde e. dyl.) Om boken fått en negativ recension ska denna punkt förbigås.  

FS 11. Gör den typografiska utformningen boken lätt- eller svårtillgänglig för den eller de 
åldersgrupper den vänder sig till? 

F 12. Beträffande nya omarbetade upplagor, ange vari omarbetningen består. Bör närmast 
föregående upplaga bytas ut? (Gäller faktaböcker.) Motivera i så fall detta. 

FS 13. Recensionerna ska omfatta 120-150 ord.230  

                                                 
230 Lektör 2002, s. 37 f. 
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Utgivningsmånad och recensionstidpunkt i sambindningslistorna, samt 
eventuell fulltextrecension i Artikelsök – av de 20 mest sålda bilderböckerna 
från Btj 2002231

 
Bergström, Gunilla, Hur långt når Alfons? 
Utgivning 2002-08 
Btj-recension 02-04-22 – 4 månader före  
Fulltextrecension 02-08-26, 02-10-02, 02-12-02, 03-03-10  – samma månad 

tidigaste, 7 mån efter senaste. 
 
Stark, Ulf och Lepp, Mati, När mamma var indian 
Utgivning 2002-06 
Btj-recension 02-08-05 – 2  månader efter 
Fulltextrecension 02-12-09, 03-04-07 – 6 mån efter tidigast, 10 mån efter 

senaste. 
 
Lindgren, Astrid och Lindenbaum, Pija, Mirabell 
Utgivning 2002-09 
Btj-recension 02-06-24 – 3 mån före 
Fulltextrecension 02-09-25, 02-10-02 – samma mån tidigast, 1 mån efter 

senast. 
 
Gahrton, Måns och Unenge, Johan, Ronny och Julia rymmer 
Utgivning 2002-07 
Btj-recension 02-08-19 – 1 mån efter 
Ingen Fulltextrecension 
 
Andersson, Lena, Mollan och bullarna 
Utgivning 2002-09 
Btj-recension 02-05-27 – 4 mån före 
Fulltextrecension 03-02-12, 03-04-07, 03-05-12 – (5 mån efter tidigast, 8 mån 

efter senast.) 

                                                 
231 Information om Btj:s mest sålda bilderböcker 2002 har jag fått av Martin Petri, e-post, 2004-02-16. 
Listan innehöll 9 titlar som inte ingick i min undersökning och de har därför tagits bort. 
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Andersson, Lena, Mollan och mormor 
Utgivning 2002-09 
Btj-recension 02-05-27 – 4 mån före 
Fulltextrecension 02-12-02, 03-04-07, 03-05-12 – 3 mån efter tidigast, 8 mån 

efter senaste 
 
Velthuijs, Max, Grodan hittar en vän  
Utgivning 2002-09 
Btj-recension 02-06-03 – 3 mån före 
Fulltextrecension 03-04-28 – 7 mån efter 
 
Tidholm, Anna-Clara, Lite sjuk 
Utgivning 2002-09 
Btj-recension 02-06-03 – 3 mån före 
Fulltextrecension 02-10-07, 03-05-12 – 1 mån efter tidigast, 8 mån efter senast 
 
Tidholm, Anna-Clara, Hela natten 
Utgivning 2002-09 
Btj-recension 02-06-03 – 3 mån före 
Fulltextrecension 03-05-12 – 8 mån efter 
 
Ringtved, Glenn och Pardi, Charlotte, Kyss mej, jag hatar dej 
Utgivning 2002-03 
Btj-recension 02-01-21 – 2 mån före 
Fulltextrecension 02-06-06, 02-10-21 – 3 mån efter tidigast, 7 mån efter senast 
 
Lindgren, Barbro och Eriksson, Eva, Julia vill ha ett djur 
Utgivning 2002-09 
Btj-recension 02-07-22 – 2 mån före 
Fulltextrecension 02-10-21, 03-01-13, 03-02-10 – 1 mån efter tidigast, 5 mån 

efter senast 
 
Lindgren, Barbro och Höglund, Anna, Gräddbullarna Rulle och Bulle 
Utgivning 2002-03 
Btj-recension 02-04-08 – 1 mån efter  
Fulltextrecension 02-05-06, 02-06-10, 02-08-28, 02-10-28 – 2 mån efter 

tidigast, 7 mån efter senast 
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Schubert, Ingrid och Schubert, Dieter, Det finns alltid plats för en till 
Utgivning 2002-03  
Btj-recension 02-01-21 – 2 mån före 
Ingen Fulltextrecension  
 
Kruusval, Catarina, Ellen och Olle leker 
Utgivning 2002-08 
Btj-recension 02-05-06 – 3 mån före 
Ingen Fulltextrecension 
 
Cohen, Peter och Landström, Olof, Boris glasögon 
Utgivning 2002-10 
Btj-recension 02-08-05 – 2 mån före 
Fulltextrecension 02-10-23, 02-12-02, 02-12-02 – samma månad tidigast, 2 

mån efter senast  
 
Nilsson, Ulf, Tidholm, Anna-Clara, Adjö herr Muffin  
Utgivning 2002-07 
Btj-recension 02-09-23 – 2 mån efter  
Fulltextrecension 02-10-09, 02-10-28, 02-10-28, 02-11-11, 02-11-27 – 3 mån 

efter tidigast, 4 mån efter senast. 
 
Stalfelt, Pernilla, Stora maskboken 
Utgivning 2002-04 
Btj-recension 02-06-24 – 2 mån efter  
Fulltextrecension 02-05-13, 02-06-10, 02-06-13, 02-07-27 – 1 mån efter 

tidigast, 3 mån efter senast – 3 rec före Btj:s 
 
Kruusval, Catarina, Ellen och Olle äter 
Utgivning 2002-08 
Btj-recension 02-05-06 – 3 mån före  
Ingen Fulltextrecension 
 
Ekblom, Ulrika och Olsson, Britt-Mari, Pricken: en cirkushäst 
Utgivning 2001 – månad okänd. 
Btj-recension 02-03-04 – osäkert, minst 3 mån efter 
Ingen Fulltextrecension 
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Edelfeldt, Inger, Sagan om Ja-trollet och Nej-trollet 
Utgivning 2002- 09  
Btj-recension 02-06-24 – 3 mån före 
Fulltextrecension 03-01-27 – 4 mån efter 

 
Utgivningsmånader för böckerna är hämtade från Adlibris, www.adlibris.se 
och Bokus, www.bokus.com. Pricken: en cirkushäst kunde jag endast finna 
utgivningsåret på (från Opac). Btj:s datum är hämtade ur 2002 års 
sambindningslista över preliminär utgivning av respektive katalog – Böcker & 
AV-media, nr 1. I listan anges vilken vecka listorna ska skickas. För att det ska 
bli tydligare har datum istället angivits – måndagen i respektive vecka. 
 

Av de 20 bilderböckerna hade: 

• 15 en eller flera fulltextrecensioner 

• 5 ingen recension 

• 3 verk hade en recension 

• 4 verk två recensioner 

• 4 verk tre recensioner 

• 2 verk fyra recensioner 

• 1 verk fem recensioner 

• 1 verk sex recensioner 
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