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1.1 Inledning 

”HUND!” tjuter Kivi. ”GE MIG EN HUND! 

Annars sover jag inte en blund!”
1
 

 

Så börjar boken som väckte stor och livlig debatt i Sveriges största dagstidningar i början på året 

2012. Barnboken Kivi och Monsterhund (2012)  handlar om Kivi som inget hellre vill än att 

skaffa en hund. Detta är ett tema som man visserligen känner igen från andra barnböcker och det 

är allt annat än ovanligt eller kontroversiellt. Debatten handlade om något annat, nämligen om ett 

enda ord, nämligen hen – det vill säga det personliga pronomen som författaren Jesper Lundvist 

använder sig av genom hela boken när han refererar till huvudpersonen, istället för hon eller han. 

Med ordet hen skapade författaren en karaktär som kan vara antingen flicka eller pojke, eller 

kanske både och.  

Att författaren använde ordet i en barnbok för små barn verkade ha varit särskilt 

provocerande. Vissa kunde tycka att det var spännande och roligt men andra var mer negativa till 

ordet. Socionomen Elise Claeson säger till exempel i en intervju med Dagens Nyheter, att ordet 

hen ”gör barn förvirrade” och att barnen måste veta vilket kön de tillhör för att de ska må bra.
2
 

Debatten om hen fortsatte sedan i september samma år när Dagens Nyheter bestämde sig för att 

förbjuda ordet eftersom det ”kan uppfattas som ett queerpolitiskt ställningstagande.”
3
 Ett ord har 

alltså sällan varit så kontroversiellt som just den lilla termen hen. 

Barnböcker som bryter mot normer om kön och heteronomer blir allt vanligare. De har 

nästan blivit en trend. Idag kommer det ut barnböcker om lesbiska prinsessor, prinsessor som 

slåss mot drakar och pojkar som leker med barbiedockor. Tjejerna får vara tuffare och killarna får 

vara mjukare. Om en barnbok inte har ett genusperspektiv anses det i det närmaste vara fel, 

eftersom de tycks kunna leda till stereotypiska könsroller hos barn. Så var till exempel fallet med 

de rosa respektive blå pysselböckerna som gavs ut sommaren 2012, avsedda för flickor 

                                                           
1
 Lundqvist 2012, s.1 (egen sidnumrering).  

2
 Lagerwall, ”Kritiker: ”’Hen gör barn förvirrade’”, Dagens Nyheter 2012-02-14   

http://www.dn.se/nyheter/sverige/kritiker-hen-gor-barn-forvirrade. 
3
 Thomsen, ”Herlitz inför hen-förbud”, Dagens Media 2012-09-14 

http://www.dagensmedia.se/nyheter/print/dagspress/article3535185.ece.  

http://www.dn.se/nyheter/sverige/kritiker-hen-gor-barn-forvirrade
http://www.dagensmedia.se/nyheter/print/dagspress/article3535185.ece
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respektive pojkar, som var tydligt könskodade. Efter stor internetdebatt drog förlaget böckerna 

tillbaka.
4
  

Som Eva Heggestad påpekar i artikeln ”Queer-Qrister – Vad fan gör du i min barnbok?” 

beror denna stora ökning på queera- och genusinriktade barnböcker till viss del på nyetablerade 

bokförlag som Olika förlag och Sagolikt förlag som har ett ”uttalat genus- och 

mångfaldsperspektiv.”
5
 Till stor del har föräldrar och andra intresserade dessa förlag att tacka för 

att fler får synas i barnboken, om det är homosexuella föräldrar, rullstolsburna barn eller familjer 

med en icke-vit bakgrund.  

Jag intresserar mig i denna uppsats för mottagandet i dagstidningsrecensioner, 

barnkulturtidskrifter och på bloggar av böcker för små barn – tre till sex år – som innehåller 

könsöverskridande och normbrott. De böcker jag kommer använda mig av är Kivi och 

monsterhund av Jesper Lundqvist med illustrationer av Bettina Johansson och Lisen Adbåges 

Koko och Bosse (2011) som båda har könsneutralitet som tema.
6
  Pija Lindenbaums två böcker 

Lill-Zlatan och morbror raring (2006) och Kenta och barbisarna (2007) har båda 

könsöverskridande teman liksom Per Gustavssons Så gör prinsessor (2003) och Annette 

Skåhlbergs Kalle med klänning (2008), illustrerad av Katarina Dahlquist.
7
 Huvudpersonerna, det 

vill säga barnen, i dessa fyra böckerna beter sig på ett sätt som kan anses opassande för deras kön 

och på det sättet överskrider de så kallade könsgränserna. Alla sex bryter upp normer för kön och 

sexualitet. Jag har valt böckerna eftersom de alla är avsedda för äldre förskolebarn, samt att de 

kommit ut under den senaste tioårsperioden: den första är från 2003 och den senaste utkom i 

januari 2012. Urvalet har även styrts av det faktum att boken måste ha varit recenserad i 

dagspressen. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är alltså att undersöka hur könsneutralitet och könsöverskridande i 

barnböcker mottas i media, både i dags- och kvällstidningar, tidskrifter och på bloggar. Jag är 

intresserad av om, och i så fall hur, recensenternas och bloggarnas åsikt och syn på den litteratur 

                                                           
4
 Magnusson, ”Barnpyssel dras in efter nätilska om könsroller”, SVT Nyheter 

http://www.svt.se/nyheter/sverige/olika-bocker-for-pojkar-och-flickor-uppror-pa-facebook. 
5
 Heggestad 2011, s. 194. 

6
 Lundvist 2012, Kivi och monsterhund; Adbåge 2011, Koko och Bosse. 

7
 Lindenbaum 2006, Lill-Zlatan och morbror; Lindenbaum 2007, Kenta och barbisarna; Gustavsson 2003, Så gör 

prinsessor; Skåhlberg 2008, Kalle med klänning.  

http://www.svt.se/nyheter/sverige/olika-bocker-for-pojkar-och-flickor-uppror-pa-facebook
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jag har valt att skriva om skiljer sig åt. Mina frågeställningar är då: vad finns det för likheter och 

skillnader i mottagandet av de olika böckerna? Skiljer sig de professionella recensenternas och 

bloggarnas syn på könsöverskridande i barnböcker på något vis, och i så fall hur? Och hur 

konstrueras kön och könsneutralitet i recensionerna?  

 

1.3 Metod 

Min studie är receptionsanalytisk eftersom jag undersöker hur de olika barnböckerna har tagits 

emot i olika medier. Jag kommer att studera både recensioner i svenska dagstidningar, tidskrifter 

om barnkultur, samt det som skrivs om böckerna på bok- och barnboksbloggar.
8
 Jag kommer att 

både undersöka den professionella läsarens perspektiv samt den så kallade amatörkritikerns 

perspektiv.  

Ann Steiner skriver i Litteraturen i mediesamhället (2009) om förhållandet mellan 

professionella läsare och amatörkritiker. Dagstidningarnas recensioner ”skrivs av en liten grupp 

välutbildade och riktar sig inte bara till almänheten utan samtidigt internt till andra aktörer inom 

det litterära fältet.”
9
 Men med internets tillkomst har detta ändrats. Nu kan alla som är 

intresserade skriva litteraturkritik på olika bloggar som i sin tur riktar sig till olika personer. Även 

om bloggarna ligger längre ner i hierarkin, det vill säga att de når färre läsare och inte har samma 

auktoritet som de professionella recensenterna är de ändå mycket intressanta att undersöka. Som 

Steiner skriver är ”litteraturbloggarna en intressant inblick i hur läsare tänker och diskuterar kring 

litteratur.”
10

 Här är det alltså den faktiska läsaren som ger sin synpunkt på litteraturen, inte den 

professionella. Amatörkritikern skriver litteraturkritik för nöjes skull, till skillnad från 

recensenten, och amatören väljer alltid själv vilken litteratur han/hon tycker är av intresse.   

Eftersom jag inte kommer ha plats för att behandla varje recension och blogg följer det en 

bibliografi över dessa i sin helhet i slutet av uppsatsen. De recensioner och bloggar jag speciellt 

tar upp finns med i litteraturlistan.  

 

 

 

 

                                                           
8
 Jag har begränsad mig till bloggar som enbart behandlar litteratur eftersom antalet bloggar skulle annars bli 

nästintill obegränsad. 
9
 Steiner 2009 (2012), s. 196. 

10
 Steiner 2009 (2012), s. 202. 
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1.4 Teori 

Mina teoretiska utgångspunkter är först och främst hämtade från queerteori. Queerteorin är en 

akademisk disciplin som har sina rötter i gay-aktivism, feministiskt forskning, samt forskning om 

homosexualitet. Fanny Ambjörnsson skriver i Vad är queer? (2006) att det queerteoretiker vill 

med sin forskning är att ”undersöka hur det vi i vårt samhälle beskriver som sexualitet 

organiseras, regleras och upplevs. Hur identiteter, handlingar, regler, normer och föreställningar 

vävs samman till det som kallas sexualitet.”
11

 Normer om sexualitet är alltså ett av queerteorins 

huvudområden. Skillnaden mellan biologisk kön och socialt konstruerat genus är också ett stort 

forskningsområde, där queerforskare ställer sig skeptiska till den biologiska komponenten.  

Det som jag delvis kommer att fokusera på i denna uppsats är ett konstruktivistiskt 

tankesätt som har varit en viktig del i queerteorin. Konstruktivism betyder enkelt talat att man ser 

på kön och sexualitet som något som skapas av sociala processer, till exempel en persons 

omgivning, eller uppväxt. Konstruktivism är alltså motsatsen till ett essentialistiskt tankesätt som 

hävdar att vi har någon inneboende natur och menar att ”det naturliga skapas av det sociala.”
12

  

Judith Butler är en av de viktigaste teoretikerna på området. Hon skriver om begreppet 

performativitet i Gender Trouble (1990) att: 

 
gender proves to be performative – that is, constituting the identity it is purposed to be. In 

this sense, gender is always a doing, though not a doing by a subject, who might be said to 

preexist the deed. […] There is no gender identity behind the expressions of gender; that 

identity is performatively constituted by the very “expressions” that are said to be its 

results.
13

  

 

Kön är alltså en konstruktion. Konstruktionen av kön bygger till stor del på språket, man kan 

säga att det är där vår skapade av en könsidentitet börjar. Enligt Butler är språket en handling 

som gör kön, och påverkar hur vi uppfattar verkligheten. Kön, som bara kan vara antingen 

manligt eller kvinnligt enligt kulturella uppfattningar, bygger på sociala och kulturella normer. 

Kön är alltså en effekt av upprepade handlingar, skriver Butler.
14

 Att jag lär mig från födseln hur 

jag ska bete mig och vara på grund av mitt kön gör också att jag kommer identifiera mig som det 

kön jag, genom språk och performativa handlingar, har lärt mig att vara.  

                                                           
11

 Ambjörnsson 2006, s. 36. 
12

 Rosenberg 2004, s. 25. 
13

 Butler 1990 (a), s. 25.  
14

 Butler 1990 (a), s.140. 
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 Det som kanske har varit mest kontroversiellt med Butlers teorier om performativt genus 

är det hon skriver om kroppen och det biologiska könet. Hon skriver: 

 

Because there is neither an ‘essence’ that gender expresses or externalizes nor an objective 

ideal to which gender aspires, and because gender is not a fact, the various acts of gender 

create the idea of gender, and without those acts there would be no gender at all.
15

  

 

Det finns alltså inget inneboende kön, eller något som är ursprungligt manligt eller kvinnligt, 

detta är allt enbart konstruktioner. Enligt hennes teorier betyder en kropp inget i sig, utan får 

först betydelse genom sociala, kulturella och historiska värderingar vad gäller kön och sexualitet. 

Därmed blir också det biologiska könet en konstruktion som inte går att skilja från det sociala 

könet.
16

  

Barn- och ungdomslitteraturforkaren Maria Nikolajeva har i Barnbokens byggklossar 

(2004) skrivit om queerteori och performativitetsteori inom barnboksforskning att ”[e]n del 

fantasyromaner skildrar starka, maskulina, kvinnor som slår ihjäl drakar och möter manliga 

fiender i öppen strid. […] Dessa kvinnliga karaktärer är politiskt korrekta, en kvinnlig kropp som 

spelar en manlig roll. De yttre kvinnliga attributen […] skapar ingen genuin kvinnlig 

personlighet; personen skulle kunnat vara manlig utan att handlingen skulle behöva ändras, 

eftersom handlingen som sådan är maskulin.”
17

 Vad gäller queerforskning skriver Nikolajeva att 

man kan byta perspektiv, och istället för att, som i traditionell queerforskning, fokusera på 

sexualitet, och istället för att prata om heteronormativitet prata om vuxennormalitet eftersom det 

är andra strukturer som råder i barns liv än i vuxnas.
18

 

Också Nikolajevas resonemang om pojkflickor, eller yrhättor som de även kallas kommer 

i viss mån också vara aktuellt för den här uppsatsen.
19

 Hon tar dock inte upp flickpojkar, 

antagligen eftersom de är mycket ovanligare än just pojkflickorna som har ju blivit en stereotyp. 

Flickpojkarna kommer dock att få utrymme i denna uppsats.  

 Judith Halberstams diskussioner om kvinnlig maskulinitet i Female Masculinity (1998) 

kommer jag också använda mig av, särskilt i diskussionen om konstruktionen av könsneutralitet. 

Jag menar att Halberstam är användbar inte bara för att diskutera kvinnlig maskulinitet utan även 

manlig femininitet och könsneutralitet.  

                                                           
15

 Butler 1990 (a), s. 140.  
16

 Butler 1990 (a), s. 134-141. 
17

 Nikolajeva 2004, s. 133. 
18

 Nikolajeva 2004, s. 16f. 
19

 Nikolajeva 2004, s. 131,135. 
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 Jag kommer också använda mig av Yvonne Hirdmans text ”Genussystemet – reflexioner 

kring kvinnors sociala underordning” (1988) där hon ställer sig frågan: ”hur kan det komma sig 

att kvinnor generellt; geografiskt och historiskt har ett lägre socialt värde än män?”
20

 

 

1.5 Tidigare forskning  

Det finns en del bilderboksforskning som har gjorts på senaste år, men det saknas fortfarande 

forskning inom området med fokus på just queerteori.
21

  

Av de fem författarna jag kommer skriva om är Pija Lindenbaums författarskap det mest 

utforskade. Men vad gäller barnboksforskning ur ett queerperspektiv är det klart att det finns en 

del att göra. Maria Österlund har skrivit i boken Queera läsningar om barnboken Kenta och 

barbisarna ur just detta perspektiv. I texten påpekar Österlund att ett skäl till varför queerteori 

inte används oftare i barnboksforskning är för att queerteorin är så starkt kopplad till sexualitet, 

och att bara prata om barns sexualitet har varit, och är fortfarande, tabubelagt. Hon är därför 

kritisk till Nikolajeva som vill byta ut queerteorins begrepp heteronormativitet mot ordet 

vuxennormalitet om queerteorin ska anpassa sig till barnlitteraturens villkor. 
22

 

Det finns även en C-uppsats om Lindenbaums författarskap med fokus på 

genuskonstruktion och normbrott, skriven inom lärarutbildningen. Den tar upp både Kenta och 

barbisarna och Lill-Zlatan och morbror raring. Där använder dock författaren sig av textanalys, 

till skillnad från mig som kommer använda mig av receptionsanalys.
23

 Inom ämnet sociologi 

finns det även en C-uppsats som tar upp bland annat böckerna Kenta och barbisarna och Så gör 

prinsessor, men också den är textanalytisk.
24

 

 Två uppsatser har skrivits med fokus på boken Kivi och monsterhund, men ingen av dem 

inom litteraturvetenskap. Båda är på C-nivå, vilket troligen kan förklaras med att boken är så ny. 

Författarna har i båda fallen fokuserad på barns läsning och deras uppfattningar om kön. Där 

skiljer de sig från denna uppsats där jag fokuserar på vuxna läsare, både professionella 

recensenter och så kallad amatörkritik på internet.
25

  

                                                           
20

 Hirdman 1988, s. 49. 
21

 Ulla Rhedins avhandling Bilderboken. På väg mot en teori från 1992 är ett exempel på forskning inom området, 

samt antologin Vår moderna bilderbok från 1991 med Vivi Edström som redaktör.   
22

 Österlund 2012, s.256f. 
23

 Larsson 2012. 
24

 Bothén & Vennström 2009. 
25

 Olsson & Sjöberg 2012; Carlqvist 2012.  
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 Analysen har jag delat in i tre delar som diskuterar de olika teman i böckerna. Först 

kommer ett kapitel om flickpojkar där jag tar upp Kalle med klänning och Kenta och barbisarna. 

Därefter följer ett kapitel om pojkflickor där böckerna Så gör prinsessor och Lill-Zlatan och 

morbror raring diskuteras. Till slut kommer ett kapitel om könsneutralitet i Kivi och 

monsterhund samt Koko och Bosse. Allra först vill jag dock säga något om bakgrunden till 

könsneutrala barnböcker och även till ordet hen. 

 

2. Analys  

Kanske en av de första mer radikalt normbrytande barnböckerna som rör familjen är Pija 

Lindenbaums Else-Marie och småpapporna (1990). Den handlar om en flicka som har sju små 

pappor och en mamma. Det kan vara första och enda gången polygami skildrats i en barnbok, och 

det kan förstås tolkas som en kritik mot tvåsamhetsnormen. Som exempel på tidiga barnböcker 

som skildrar homosexualitet kan nämnas Malins mamma gifter sig med Lisa (1999) av Annette 

Lundborg, illustrerat av Mimmi Tollerup-Grkovic och Trollen på Regnbågsbacken (1999) av 

Bodil Sjöström och med illustrationer av Åsa Öhrn. Som jag skrev i inledningen blev det några år 

efter dessa böcker ett slags trend att skriva om homosexualitet och andra normbrott i just 

barnböcker.
26

 

I Lundqvists bok Kivi och monsterhund används ordet hen genomgående för att illusterat 

könsöverskridande. Hen-ordet är dock inte helt nytt som Anders Q Björkman påpekar i en artikel 

i Svenska Dagbladet. Där skriver han att begreppet introducerades för första gången år 1966 av 

Rolf Dunås i Uppsala Nya Tidning. Dunås skrev där om det tvåkönade ordet hen, som 

ursprungligen kommer från finskans hän, vilket just används istället för pronomen hon eller han. 

1994 skrev lingvisten Hans Karlgren en artikel i Svenska Dagbladet och föreslog hen ”som 

könsneutralt pronomen för vissa skrivsituationer – alltså inte som ett inlägg i 

jämställdhetsdebatten.”
27

 Idag är alltså en term som introducerades för mer en 50 år sedan 

fortfarande provocerande, även om det bör påpekas att den förvisso inte är en helt etablerad term 

ännu, förutom kanske i vissa kretsar.  

                                                           
26

 Nyare böcker med samma tema kan här nämnas Värsta prutten, Lolly! (2011) av Åsa Karsin och Kim och Skrutten 

(2009) av Sara Berg och Karin Frimodig.  
27

 Karlgren, ”’Hen’ föreslogs redan av språkforskare 1994 – i SvD”, Svenska Dagbladet 2012-03-08, 

http://blog.svd.se/kultur/2012/03/08/%E2%80%9Dhen%E2%80%9D-foreslogs-av-sprakforskare-redan-1994-

%E2%80%93-i-svd/. 

http://blog.svd.se/kultur/2012/03/08/%E2%80%9Dhen%E2%80%9D-foreslogs-av-sprakforskare-redan-1994-%E2%80%93-i-svd/
http://blog.svd.se/kultur/2012/03/08/%E2%80%9Dhen%E2%80%9D-foreslogs-av-sprakforskare-redan-1994-%E2%80%93-i-svd/
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Att en barnbok skapar så stor debatt som Kivi och monsterhund gjorde är ovanligt, 

eftersom barnböcker ofta inte blir sedda som en politisk handling. Vissa tycker till och med att 

om en barnbok innehåller någon typ av politiskt ställningstagande blir den propaganda och 

förlorar därmed sitt konstnärliga värde.
28

 Ett exempel där det har hänt, förutom Kivi och 

monsterhund, är den så kallade Tintin-debatten, som var ett resultat av att Kulturhusets 

konstnärlige ledare bestämde hösten 2012 att plocka bort Tintin-böckerna från deras barn- och 

ungdomsavdelning, på grund av rasistiskt innehåll.
29

 Här rör det sig dock i grunden om en helt 

annan fråga än vad gäller Kivi och Monsterhund, eftersom Tintin-debatten handlade om äldre 

böcker som anses skildra ett gammaldags och rasistiskt tänkande, något som inte blev kritiserat 

när böckerna, då särskilt Tintin i Kongo (1931, på svenska 1978) som debatten fokuserade mest 

på, utkom för första gången. När Kivi och monsterhund publicerades blev det å andra sidan debatt 

så fort boken släpptes, och till och med innan den kom ut.  

Lundqvist är dock inte den förste barnboksförfattaren som skriver om en könsneutral 

huvudkaraktär, även om han förvisso är den förste som använder ordet hen. Könsneutrala 

barnbokskaraktärerer kan man till exempel hitta i Ann Forslinds böcker om Bäbis, som Bäbis 

lessen (2006) och Bäbis jobbar (2006) där könet på barnet aldrig nämns, utan bara att det är just 

en bäbis. Det kan då vara tämligen lätt att skapa en könsneutral karaktär, speciellt, som i 

Forslinds fall, i böcker för de yngsta barnen, pekböcker, där meningarna är korta och ofta 

ofullständiga. Ett annat exempel är boken Blixtslukaren (2012) av Jonatan Brännström med 

illustrationer av Joanna Hellgren, där vi inte heller vet könet på huvudkaraktären. Författaren 

använder sig där av förstapersonsperspektiv så att pronomen inte behövs.  

Mot denna bakgrund övergår jag nu till att behandla skildringen av flickpojkar – de 

kanske mest provocerande protagonisterna i barnboken. 

 

2.1 Flickpojkar 

Flickpojken är en ovanlig gestalt inom barnlitteraturen och även i samhället i stort. Det finns 

också rätt lite forskning om fenomenet. Själva ordet flickpojke har en mycket negativ klang och 

används, tillsammans med det vanligare ordet fjolla och oftast, för att inte säga alltid, i ett 

nedlåtande sammanhang. Många skulle till och med hävda att ordet inte existerade. Anledningen 

                                                           
28

 Heggestad 2011, s. 194. 
29

 Söderling, ” Kulturhusets konstnärlige ledare kastar ut Tintin”, Dagens Nyheter http://www.dn.se/kultur-

noje/kulturhusets-nya-chef-kastar-ut-tintin. 

http://www.dn.se/kultur-noje/kulturhusets-nya-chef-kastar-ut-tintin
http://www.dn.se/kultur-noje/kulturhusets-nya-chef-kastar-ut-tintin
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till att flickpojkarna är så få, jämfört med pojkflickorna som är ett väletablerat fenomen inom 

barnlitteraturen, förklarar Lena Kåreland i antologin Modig och stark – eller ligga lågt (2005). 

Hon skriver ”att pojkars identitetsutveckling ofta kännetecknas av en hård bevakning av gränser 

och rädsla för att överskrida gällande könsnormer.”
30

 Det vill säga att pojkarna helt enkelt har 

mycket svårare att bryta mot könsnormer än vad flickorna har eftersom de då lätt kan förlora den 

status de har, som automatiskt är högre än flickornas. Fanny Ambjörnsson skriver också om 

dessa könsöverskridande pojkar i boken Rosa – den farliga färgen (2011), även om hon inte 

använder sig av just ordet flickpojke, där hon pratar om färgen rosa i sammanhang med pojkar: 

”För pojkar tycks det kräva mod, uthållighet och kanske till och med en lagom dos av 

världsfrånvändhet för att orka propsa på rätten att få delta i den rosa världen.”
31

 Att ”delta i den 

rosa världen” är alltså en typ av könsöverskridande för pojkarna, eftersom de inte har den 

självklara tillgången till den som flickor har. Här poängterar också Ambjörnsson precis som 

Kåreland att könsöverskridandet kan vara betydligt svårare för pojkar: ”På många ställen skapar 

[…] en rosaklädd pojke […] stress och obehag”.
32

 Detta kan till en viss del förklaras av att 

flickpojken ofta starkt förknippas med homosexualitet och på det sättet blir han utsatt för 

homofobi, vilket inte pojkflickan blir på samma sätt. 

En flickpojke som vi får möta i barnlitteratuten är Kalle i boken Kalle med klänning av 

Annette Skåhlberg. En varm sommardag får han låna en gammal klänning av sina äldre kusiner. 

Det är en rosa klänning med silvriga prickar som han fullständigt älskar att ha på sig och vägrar 

ta av sig. Efter sommarlovet kommer Kalle till skolan med klänningen på sig. De andra barnen 

tycker att han ser konstig ut, en kille kan ju inte ha en klänning på sig, men när de inser att 

klänningen har något slags magisk kraft som plötsligt gör Kalle bra på fotboll vill alla andra, både 

vuxna män och pojkar, också ha klänning. 

 Kalle verkar inte bry sig det minsta om när de andra barnen retas med honom på grund av 

hans normbrott. Inte nog med att det är en klänning han har på sig, den är också tydlig könskodad 

som feminin eller flickig med den rosa färgen. Ambjörnsson skriver att rosa idag oftast associeras 

med egenskaper som anses kvinnliga och ofta för tankarna till ”det mjuka söta, sårbara, ytliga 
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eller vackra.”
33

 Det är tydligt att nästan alla i Kalles omgivning låter sig störas av Kalles 

normbrott, både vuxna och barn vet att det inte är ”rätt” att han har ”flickkläder” på sig. 

 Det finns endast en dagstidningsrecension av Kalle med klänning. Ann-Mari Tammerman 

skriver den i Uppsala Nya Tidning och är ambivalent till boken. Hon skriver att ”Kalle är en stark 

karaktär som står upp för sina udda kläder, men det är synd att en pojkes duglighet ska mätas så 

traditionellt som i antalet gjorda mål.”
34

 Att skildra en flickpojke ser Tammerman som något 

mycket positivt i sig, kanske eftersom det finns så få i barnlitteraturen. Hennes kluvenhet rör det 

typiskt manliga som också skildras i boken, fotbollen, och hur alla andra personer i berättelsen 

tycker det är acceptabelt att Kalle har klänning på sig, bara på grund av det att han inte skildras 

som enbart flickig när han har den rosa klänningen på sig. Traditionell manlig idrott är det som 

Kalle i slutet av boken förknippas mest med och hans könsöverskridande blir mer och mer 

osynligt. De andra karaktärerna skulle knappast ha accepterat Kalles val att bära den rosa 

klänningen om den inte gjort honom bra på att spela fotboll. Detta kan bero på det att män och 

manlighet alltid har haft en högre status än kvinnor. Yvonne Hirdman skriver att ”det är mannen 

som är norm. Det är män som är människor, därmed utgör de normen för det normala och det 

almängiltiga.”
35

 Att män är norm i samhället gör dem överordnade kvinnor. Det gör att Kalle har 

svårt för att ta sig an en roll där det manliga inte spelar någon roll alls. Det måste fortfarande 

finnas på något sätt.  

När Tammerman pratar om Kalles duglighet som bara mäts i traditionell manlighet i 

citatet ovanför beskriver hon också de performativa handlingarna som Judith Butler skriver om 

ibland annat Gender Trouble. Där skriver hon att: ”acts, gestures, and desire produce the effect of 

an internal core or substance”.
36

 Att klä sig på ett visst sätt är också en del av performativitet, och 

på det sättet uppför Kalle delvis en sorts kvinnlighet. Men Kalles fotbollsspelande kan här ses 

som ett uttryck för en inneboende manlig natur, något som inte finns enligt Butlers mening, och 

det är det jag menar att Tammerman kritiserar i recensionen. Det är inte möjligt för Kalle att 

komma ifrån de manligt definierade handlingarna, i det här fallet att spela fotboll, eftersom han 

fortfarande ska ses som en pojke. Eftersom Kalles kläder är kvinnligt kodade måste han på något 

sätt bli pojke, som han blir genom att spela fotboll. Det måste alltså på något sätt synas att Kalle 
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faktiskt är pojke och inte flicka, som man lätt kunde tolka honom som i förhållande till hans 

kläder.  

Blogginläggen om boken är inte heller många, men betydligt fler än recensionerna.  Totalt 

har jag funnit sex blogginlägg om Kalle med klänning på olika bokbloggar. Bloggarna har det 

gemensamt att de ställer sig mycket positiva till boken och författarna skriver alla om hur viktigt 

bokens budskap är. Att ta upp frågan om könsöverskridande och normbrott i barnböcker är något 

de flesta bloggarna anser vara något mycket bra. På Lyrans noblesser skriver till exempel 

bloggaren att ”Kalle med klänning är en rolig, underfundig bok med ett viktigt budskap. Det är 

härligt att läsa om den självsäkre Kalle, som inte alls bryr sig om vad andra säger. Han är en fin 

förebild för alla barn (och vuxna) som läser boken.”
37

 På de andra bloggarna skriver de flesta 

något i samma stil som Helena Eriksson på Barnboksprat: ”Kalle är en kille som inte är som 

vilken kille som helst, men som man skulle önska att alla killar kunde och tordes vara om de 

ville!”
38

  

Många bloggare ser alltså Kalle som en bra förebild, speciellt för små pojkar, eftersom de 

kan lära sig mycket om olika sätt att vara pojke på. Här kan man koppla till Halberstam som med 

sin bok Female Masculinity vill ifrågasätta det konventionella sambandet mellan maskulinitet och 

män och manlighet. Halberstam menar att ”masculinity must not and cannot and should not 

reduce down to the male body and its effects.”
39

 Några av bloggarna tar upp samma problem vad 

gäller Kalle med klänning, men då omvänt. Det finns också flera sätt att vara man, eller i det här 

fallet pojke, på. Alla pojkar är inte maskulina liksom alla flickor inte är feminina. Detta sägs dock 

i mycket få ord hos de flesta bloggarna som de två exemplen här ovan visar. 

Matildas läshörna är den enda bloggen som tar upp en längre diskussion där skribenten 

bland annat frågar sig: ”Vad är det som är så otroligt provocerande med att killar vill klä sig i 

klänning?”
40

 Detta är ett exempel på ett klart genusmedvetet blogginlägg som visar på skilda 

läspraktiker på bloggar. Här kopplar bloggaren också till exempel till Ambjörnsson och Hirdman 

som har tagit upp diskussionen om manligt och kvinnligt vad gäller över- och underordning, men 

det blir också en diskussion om performativitet. Varför blir det så provocerande när just en pojke 

inte visar den rätta performativiteten? Att inte följa alla könsnormer kan vara mycket upprörande 

                                                           
37

 http://lyrannobel.blogspot.se/2009/09/kalle-med-klanning.html 2009-09-15. 
38

 http://www.barnboksprat.se/2011/08/02/kalle-med-klanning-till-pridetema/ 2011-08-02. 
39

 Halberstam 1998 (2003), s.1. 
40

 http://bokmatilda.blogspot.se/2012/08/sagolika-bocker-fran-sagolikt.html 2012-08-12. 

http://lyrannobel.blogspot.se/2009/09/kalle-med-klanning.html
http://www.barnboksprat.se/2011/08/02/kalle-med-klanning-till-pridetema/
http://bokmatilda.blogspot.se/2012/08/sagolika-bocker-fran-sagolikt.html


12 
 

för många i personens omgivning. Som både Butler och Halberstam nämner kan det uppstå både 

förvirring och även ilska när detta sker. Halberstam skriver: ”Ambiguous gender, when and 

where it does appear, is inevitably transformed into deviance, thirdness, or a blurred version of 

either male or female.”
41

 Att inte framstå som antingen man eller kvinna är då i stort sätt omöjligt 

eftersom omgivningen alltid kommer reagera på det. Att det är en pojke som inte visar de “rätta” 

performativa handlingarna kan i sin tur förklaras med Hirdmans teorier om genussystemet som 

förutsätter att mannen är norm. Det blir då svårare att bryta mot normer om man själv 

representerar en, i det här fallet en manlig norm. 

Ingen av bloggarna ställer sig lika kluvna till könsöverskridandet i Kalle med klänning 

som den enda recensenten av boken gör. De är allmänt mycket positiva till denna aspekt av 

boken. Inte någon av dem ifrågasatte hur Kalles könsöversridande skildras i Skåhlbergs 

berättelse. Det var en bloggare som stack ut, både bland bloggare och recensenter, med ett 

mycket genusmedvetet inlägg.   

En annan flickpojke i svensk barnlitteratur är Kenta, huvudpersonen i Kenta och 

barbisarna av Pija Lindenbaum. Han är bäst av alla på fotboll på förskolan, lekar oftast med de 

andra pojkarna, brottas och bygger robotstridare. Men ibland vill han också vara med tjejerna och 

leka med sin barbiedocka. Tjejerna och Kenta leker med sina dockor, som föder barn och slåss 

mot monster. Senare tar de på sig klänningar och dansar prinsessdans, och när de andra pojkarna 

ser Kenta dansa vill de också vara med. Det visar sig att man faktiskt kan leka med dockor och 

samtidigt vara bra på fotboll, att man inte behöver göra eller vara antingen eller. 

Både Skåhlberg med Kalle med klänning och Lindenbaum med Kenta och barbisarna 

visar att det inte är helt lätt för en pojke att överskrida könsgränser i sina böcker. De tar upp 

problematiken som följer med att vara en flickpojke, även om båda berättelserna har ett väldigt 

lyckligt slut, märks motstånden pojkarna får möta, både från jämnåriga och från vuxna. 

Lindenbaum väljer dock att skildra Kentas könsöverskridande som betydligt svårare än Skåhlberg 

skildrar Kalles. Medan Kalle är mycket stark och aldrig tvivlar på sig själv är Kenta mer osäker, 

eftersom han vet att det finns en stor risk att andra kommer titta snett på honom om han gör så.  

 Det finns sammanlagt fem tryckta recensioner som behandlar Kenta och barbisarna, fyra 

från dagstidningar och en från en barnkulturtidskrift och alla tar upp en diskussion om Kentas 

normbrytande beteende. Ingrid P Bosseldals recension i Göteborgs-Posten handlar till den allra 
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största delen om just könskonstruktion. Det är inte förrän en bit in i texten som hon nämner något 

om själva boken som recenseras. Ungefär första hälften ägnar hon åt hur det är att vara pojke i 

förskoleåldern och hur de är ”upptagna med att aktivt strypa alla de sidor inom sig som kan 

uppfattas som ’kvinnliga’. Och då handlar det inte bara om färg- eller leksakspreferenser, utan 

om väsentliga mänskliga färdigheter. Närhet, småprat, empati.”
42

 Hon använder sig till exempel 

genomgående av ordet bli när det kommer till kön, och på det sättet hävdar hon alltså som en 

självklarhet att kön handlar om sociala konstruktioner och inte om biologi eller anatomi. Detta 

stämmer då bra överens med Butlers teorier om performativitet där hon förnekar i stort sätt all 

betydelse av den biologiskt könade kroppen.  

I barnkulturstidskriften Opsis Kalopsis skriver Britt Isaksson en recension av Kenta och 

barbisarna där hon, liksom de andra recensenterna tar upp just flickpojksmotivet. Hon skriver: 

”Kenta är bra på fotboll och eftersökt i alla pojklekarna. Men han vill också vara med flickorna 

och har faktiskt en egen barbiedocka. Han vill ha tillgång till hela lekregistret, vill zappa mellan 

kvinnligt och manligt.”
43

 Att ”zappa” mellan det som kallas kvinnligt och manligt är något som 

barn kanske har relativt lätt att göra. Det blir dock betydligt svårare med barnens omgivning. 

Precis som jag skrev om Kalle med klänning kan detta dock ses mycket snett på av andra. Som 

Butler skriver i “Performative Acts and Gender Constitution: An Essay in Phenomenology and 

Feminist Theory” (1990) är ”gender performance in non-theatrical context are governed by more 

clearly punitive and regulatory social conventions. Indeed the sight of a transvestite onstage can 

compel pleasure and applause while the sight of the same transvestite on the seat next to us on the 

bus can compel fear, rage or even violence.”
44

  Att “zappa mellan kvinnligt och manligt” kan då, 

i alla fall i flesta sammanhang, vara rent ut sagt farligt för utövaren. Ambjörnsson skriver också 

om samma problem i Rosa – den farliga färgen, där det blir tydligt att kön på små barn faktiskt 

spelar stor roll, särskilt hos föräldrarna. Detta gäller då speciellt kläder: ”Trots föräldraranas 

aversion mot rosa verkade det […] viktigt att deras döttrar inte framstod som något annat än 

flickor”
45

 Att tillhöra ett av de två möjliga könen är då viktigt för människor i barnens 

omgivning. Och ju äldre barnen blir lär de sig de rätta performativa handlingarna för det kön de 

tillhör och de lär sig också att sluta ”zappa” mellan könen. 
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Endast två recensenter tar upp problematiken om att vara flickpojke respektive det att vara 

pojkflicka. Suzanne Frieberg som recenserar boken i Sydsvenska Dagbladet och Pia Huss i 

Dagens Nyheter. Huss går ändå mycket djupare i ämnet och låter det vara recensionens 

huvudpoäng. Hon skriver:  

 
Pija Lindenbaum sätter ljus på den sorts pojke som brukar ha det motigt på grund av 

omgivningens förväntningar. Att en tjej klättrar i träd och lirar fotboll är helt okej, men en 

pojke som gillar ”tjejiga” lekar har det svårare. ”Är det månne fel på grabben?”
46

  

 

Pia Huss skriver också om problemet om Kenta inte hade varit bra på fotboll, precis som 

Tammerman gjorde med Kalle med klänning, men här är diskussionen mer fördjupad. Hon frågar 

sig: ”Hur hade historien tett sig om Kenta inte hade varit så fenomenal utan en spinkis som inte 

ens kunde tåfjutta?”
47

 Huss tycker det är synd att Lindenbaum inte lät Kenta vara ”endast 

flickig”. Eftersom hon har en så hög status som barnboksförfattare, och en sådan som har stort 

fokus på normer och normbrott, kunde hon gått in i den diskussionen, som kanske inte alla 

barnboksförfattare kunde ha gjort. Hon fokuserar också på hur svårt könsöverskridandet är för 

Kenta. Som kom fram i inledningen på detta kapitel är könsöverskridande svårare för pojkar än 

flickor på grund av idén om det manliga som norm, och Huss funderingar handlar om precis 

detta. Detta kan också handla om performativitet där det blir svårt att acceptera både flickor och 

pojkar vars handlingar inte stämmer överens med deras kön. Lindenbaum har kanske på grund av 

detta valt att skriva om en pojke som kan vara både kvinnlig och manlig på samma gång eftersom 

det då blir lättare att acceptera, eller till och med tolerera.  

I de fyra blogginlägg som jag har hittat som tar upp Kenta och barbisarna är det 

genomgående att skribenterna inte är lika positiva till berättelsen som de professionella läsarna.  

Många är oroliga hur Kentas överskridande kommer påverka barn som läser boken, inte just för 

att han överskrider könsgränser utan för att Lindenbaum skildrar det på ett visst sätt. På bloggen 

Grannfrun skriver bloggaren Tinni Ernsjöö Rappe till exempel: 

 
Pija är ute på väldigt tunn is när hon hamrar in könsrollerna i läsaren för att sedan lirka 

med dem. En kille kan vara bra på fotboll och gilla att leka i dockhörnan. Visst. So what? 

Är dagisvärlden så här stel? Usch. Jag tycker att det är lite obehagligt att läsa. Varför får 

inte Kenta vara med och leka i dockhörnan? Och vad skulle hända med Kenta om han inte 

var grym på fotboll? Vad kommer min femåring egentligen uppfatta i den här boken? Att 

Kenta är skum, misstänker jag. Och så blir hela syftet liksom fel.
48

 

                                                           
46

 Huss, ”Pija Lindenbaum: ’Kenta och barbisarna’”, Dagens Nyheter 2007-09-17. 
47

 Huss, ”Pija Lindenbaum: ’Kenta och barbisarna’”, Dagens Nyheter 2007-09-17. 
48

 http://grannfrun.blogspot.se/2007/09/nu-r-den-hr-pija-lindenbaums-nya-bok.html 2007-09-17. 

http://grannfrun.blogspot.se/2007/09/nu-r-den-hr-pija-lindenbaums-nya-bok.html


15 
 

 

Problemet bloggaren ser här är då att istället för att utmana könsgränserna leder det till motsatt 

effekt, att barn lär sig vad är just pojklekar respektive flicklekar. Här anses då det 

könsöverskridande som skildras i Kenta och barbisarna inte alls vara normbrytande, utan 

tvärtom att normerna reproduceras istället hos barnen.  

 Johanna Karlsson på bloggen Bokhora är den enda som inte tar upp detta problem av de 

fyra bloggarna. Istället är hon mycket positiv till Lindenbaums verk:  

 
Jag, å min sida, tycker att det är kalasbra att Kenta är bra både på att spela fotboll och att leka 

med Barbie. Det är inga superherokrafter som Kenta besitter, det är bara det att han är bra på 

och gillar både typiska pojk- och flickgrejer, och det är inte så särskilt imponerande i sig. […] 

Det jag gillar med Kenta är ju att han inte lägger någon värdering i det han gör. Visst, han 

inser att han inte är lika självklar i dockvrån som på fotbollsplanen, men Kenta rör sig på 

dagis med en air av ”big deal, jag gör vad jag vill och vad jag gillar” (å tredje sidan: hade han 

kunnat göra det om han hade varit tjej?).
49

 

 

Karlsson tar upp att hon, tvärtom till vad Rappe tycker, att det är bra att Kenta skildras som en 

pojke med många sidor, som både kan vara manlig och kvinnlig. Karlsson funderar också över 

om Kenta kunde ha agerat som han gör om han varit tjej. Det blir en intressant tanke eftersom 

att, som jag visar i nästa kapitel, könöverskridande hos flickor inte anses lika 

uppseendeväckande. Karlsson verkar dock mena att det är tvärtom, eller att i alla fall skulle hon 

inte kunna göra det med samma attityd som Kenta har.  I Opsis Kalopsis beskriver Isaksson 

Kenta och barbisarna som en ”dramatisk historia”.
50

 Frågan är dock varför hon väljer ordet 

dramatisk för att beskriva berättelsen. Ett skäl kan vara att det är en pojke som överskrider 

könsgränser. En flicka som gör det är en mycket vanligare syn, och därför reagerar läsarna 

kanske inte lika mycket på det.  Men för att det är en flickpojke som skildras här blir historian 

alltså dramatisk.  

När det kommer till Kenta och barbisarna ser man en ganska stor skillnad mellan 

recensenterna och bloggarna. Bloggarna, förutom en, är mer bekymrade, och visade nästan en 

rädsla över vilken effekt boken kommer ha på deras barn. Detta är inte något som tas upp av 

recensenterna, som ställer sig mycket mer positiva till könsöverskridandet som skildras hos 

Kenta.  
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Recensenterna som skrev om Kalle med klänning och Kenta och barisarna såg problem i 

att könsöverskridandet inte gick sig hela vägen, utan att båda författarna använde sig av den 

traditionellt sett manliga sporten fotboll för att skildra flickpojkarna. Både Kalle och Kenta hade 

då försetts med både kvinnliga och manliga attribut. Bloggarna tog upp samma problematik, men 

oroade sig över att det att skildra pojkar som leker flicklekar skulle ha dålig effekt på barnen som 

läser böckerna, eftersom det i sig är att skilja på pojk- och flicklekar och snarast verkar 

förstärkande på normerna. Detta gällde dock bara Kenta och barbisarna och inte Kalle med 

klänning. Kan det bero på hur författarna väljer att skildra könsöverskridandet olika? En bloggare 

verkade mycket mer genusmedveten i sitt blogginlägg om Kalle med klänning än recensenten av 

boken och anknöt till resonemang av genusforskare. 

 

2.2 Pojkflickor 

Pojkflickan har till skillnad från flickpojken en lång historia inom barnlitteraturen. Två klassiska 

barnboksfigurer som ofta nämns i detta sammanhang är Astrid Lindgrens Pippi Långstrump och 

Enid Blytons George (eller Georgina som hon egentligen heter) från Fem-böckerna. Bilden av 

pojkflickan skiljer sig mycket från den av flickpojken som jag behandlade i förra avsnittet. 

Pojkflickan är mer accepterad, och man kan säga att hon till och med har blivit en stereotyp inom 

barnlitteraturen. Att bli kallad pojkflicka är som Lena Kåreland påpekar snarare en positiv 

benämning, till skillnad från att bli kallad flickpojke som nästan alltid anses negativt, som jag tog 

upp i förra kapitlet.
51

  

Maria Nikolajeva skriver om pojkflickan. Hon nämner begreppet ”att växa upp groteskt” i 

detta sammanhang, som innebär att när unga flickor ”bemöter det oförenliga i den personliga 

friheten och samhällets krav” och på vissa sätt förnekar ”sin egen kropp och genus”.
52

 

Pojkflickan är, som man hör på ordet, en flicka som man sätter i en traditionell manlig roll, i detta 

sammanhang nämner Nikolajeva till exempel ”trickstern”, en roll som förknippas mest med 

busiga pojkar.
53

  

 En anledning till att pojkflickorna har blivit så accepterade kan alltså bero på den 

överordning män har över kvinnor. På det sättet blir det mer accepterat att en tjej vill agera på ett 

”manligt” sätt än tvärtom, eftersom det helt enkelt har en högre status. Som Ambjörnsson skriver 
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i Rosa – den farliga färgen behöver den rosa färgen ofta undvika den blå, det vill säga kvinnligt 

undviker manligt.
54

 I Female Masculinity argumenterar Halberstam dock för att det är bara när 

flickan inte har kommit i puberteten som pojkflickan tolereras. Att vara en pojkflicka anses med 

andra ord bara vara en period i en flickas liv, innan hon börjar anpassa sig till sitt ”rätta” kön.
55

 

Att vara i puberteten och ”butch”, eller vuxen och butch är ett könsöverskriande som ofta inte 

tolereras på samma sätt som att vara barn och pojkflicka. Till exempel finns inte begreppet 

”mankvinna”, eftersom det helt enkelt inte skulle accepteras på samma sätt som pojkflicka.  

 I Så gör prinsessor av Per Gustavsson får vi möta en prinsessa som vid första anblicken 

kan tyckas vara en väldigt typisk prinsessa. Hon är alltid klädd i rosa från topp till tå, äter 

prinsesstårta till frukost och kammar sitt hår väldigt noga varje dag. Men prinsessan kan också 

spela hockey och hon räddar även en prins från en farlig drake. Vi möter alltså en prinsessa med 

både mjuka och tuffare drag. Hon låter sig inte bindas vid en stereotyp, även om hon delvis utgör 

en. Här har författaren alltså försökt skapa en prinsessa som är lite mer komplex, som har något 

mer än bara det att hon är prinsessa – en prinsessa som kan vara både kvinnlig och manlig på 

samma gång. 

 I pressen finns det fem recensioner av Gustavssons prinsessbok. Det finns mycket skilda 

åsikter om Så gör prinsessor hos både recensenterna och bloggarna. Medan vissa såg mycket 

positivt med boken var andra mer kritiska till den. Recensenterna har det gemensamt att de 

fokuserade på prinsessans två sidor, den mjuka och den tuffa, där man kan se att det kvinnliga 

ställs emot det manliga som varandras motpoler. Till exempel skriver Nenne Grkovic hos 

Uppsala Nya Tidning att det är ”en härlig bok om hur flickor borde få ha det. Om att det går att 

vara både ljuv och tuff på samma gång.”
56

 Här syftar Grkovic alltså på att boken handlar om 

jämlikhet mellan pojkar och flickor, att de inte borde sättas in i en slags mall för hur de bör och 

inte bör vara. Därför ska man som flicka kunna både älska färgen rosa och spela hockey. 

Problemet med Grkovics resonemang är dock, om vi tolkar henne enligt Hirdman, att det manliga 

alltid betraktas som norm, och därmed har högre status.
57

 Det blir då mer naturligt för flickorna 

att ta sig an egenskaper som ses som manliga än tvärtom. Samtidigt blir då ”kvinnliga” 

egenskaper underordnade och anses ofta som sämre än de ”manliga”. När Grkovic skriver om 
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flickor – ”hur flickor borde få ha det” – menar hon att de ska spela en roll som oftast tillskrivs 

pojkar, att de ska få vara lika tuffa. Så klart borde flickor få ha det lika bra som pojkar och kunna 

agera som de själva vill, men här ligger problemet i total undervärdering av ”kvinnliga” 

egenskaper.   

Många av recensenterna och även bloggarna anser det alltså mycket bra att prinsessan 

behåller många kvinnliga egenskaper medan hon fortfarande är en tuff och stark person. Som 

Dag Hedberg på Vestmanlands Läns Tidning, som skriver att ”[f]lickan vi möter är ingen 

manhaftig person. Trots sin styrka och sitt mod har hon många kvinnliga sidor.”
58

 Att vara 

”manhaftig” anser Hedberg uppenbarligen vara en dålig egenskap för en flicka och han tycker 

därför om att prinsessan fortfarande kan spela en stereotypisk roll samtidigt som hon försöker ta 

sig ur den och bli något mer än bara en prinsessa. Här handlar det alltså till viss del om Hedbergs 

åsikter om performativa handlingar. Att bryta mot dem helt skulle vara fel, och göra henne till en 

manhaftig person. Så länge prinsessan också har kvinnliga sidor och mjukare drag går det att låta 

prinsessan göra saker som vanligen kopplas till manlighet.   

 Denna problematik tar också andra recensenter upp, som är lite mer kritiska till bokens 

innehåll. Till exempel skriver Magnus William-Olsson på Aftonbladet att ”[d]et är lätt att 

sympatisera med Per Gustavssons idé. Men i praktiken tycks mig hans bok mer problematisk. 

[…]. Det är uppenbart att någon här vill lära läsaren hur man bör vara flicka.”
59

 Peter Grönberg 

skriver för Borås Tidning och är också inne på samma linje när han skriver en lång inledning där 

han menar att nu för tiden har alla både manliga och kvinnliga egenskaper. Han är mycket kritisk 

till Så gör prinsessor, eftersom han, precis som William-Olsson, att boken har effekter motsatta 

dess intentioner: 

 
För kvinnor utmanar inte patriarkatet på ett särskilt intressant sätt enbart genom att iklä sig 

manliga kostymer. Istället för att berika människorollen och ge den nya dimensioner, bidrar 

de bara till att öka andelen maskulinitet i samhället. Genom efterapning av det manliga växer 

det fram en generation tjejer, vars främsta bidrag till kollektivet är att de förmår att sprida 

killbaciller.
60

 

  

Här är både Grönborg och William-Olsson delvis inne på samma linje som i den tidigare 

behandlade recensionen i Uppsala Nya Tidning, där det manliga får ta över det kvinnliga som 

vore de bättre egenskaper. Ambjörnsson skriver, apropå Hirdman och hennes teorier: ”Framför 
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allt poängterar hon [Hirdman] vikten av att se hur det trots allt hela tiden är det feminina som drar 

det kortaste strået.”
61

 Och precis detta vill både Grönborg och William-Olsson poängtera i sina 

recensioner.  

Halberstam skriver i Female Masculinity att maskulina kvinnor, butchen och flera, ofta 

tycks vara något nytt och att det på grund av detta skrivs bort hennes minst två decennier långa 

historia.
62

 I dessa två recensioner kan jag tycka att det är så man går till väga. Att prata om att 

”tjejer sprider killbaciller” är att totalt förneka att det finns och har funnits flickor och kvinnor 

som framfört maskulina egenskaper i dess traditionella mening. Det är också intressant hur i 

dessa två recensioner de pojkegenskaper Gustavssons prinsessa har, får ta all plats i 

recensionerna när hon faktiskt också besitter många kvinnliga egenskaper, som i alla fall visuellt 

tar upp mycket mer plats än de manliga egenskaperna. Här blir det alltså en liten paradox, 

eftersom det är just det som recensenterna kritiserar, att det manliga är överordnat det kvinnliga. I 

sammanhanget kan man också dra paralleller till det som flera av bloggarna skrev om Kenta och 

barbisarna; att även om författaren menar väl så tycker recensenterna och bloggarna att det blir 

fel.  

Totatalt finns det sex blogginlägg om Gustavssons Så gör prinsessor men de skiljer sig 

till viss del från recensenterna. De flesta bloggare är mycket positiva efter att ha läst boken. Här 

är det också tydligt att de kvinnliga och manliga egenskaperna ställs mot varandra där man 

skriver om hur det traditionella möter det normbrytande. Till exempel är skribenten på Lyrans 

noblesser inne på samma linje som Uppsala Nya Tidnings recensent där hon skriver att ”[f]lickor 

behöver inte välja, de kan vara både söta och kaxiga”
63

 De flesta andra bloggarna skriver något i 

samma stil där de hyllar boken för att visa en prinsessa med fler än en sida.
64

 Man kan vara gullig 

och flickig samtidigt som man är tuff, att man kan ha klackskor och rosa klänning samtidigt som 

man slåss mot drakar. 

Helena Ferry som bloggar för Barnboksprat är den enda av bloggarna som ställer sig lite 

skeptisk till boken och dess innehåll eftersom hon inte riktigt kan se det banbrytande med boken. 

Hon skriver två blogginlägg med cirka två månaders mellanrum, där hon i det första nämner att 

hon är ganska kluven till boken och att den inte har stått upp till hennes förväntningar. Hon 
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skriver att det hon ”är kluven till är att det stereotypa också tar stor plats”.
65

 Hon anser också att 

böckerna i högre grad är könsstereotypiska än könsöverskridande. I det senare blogginlägget har 

hon dock blivit lite mer positiv till boken eftersom den ändå visar en könsöverskridande 

prinsessa, något som hon anser att saknas i barnlitteraturen.  

Till skillnad från William-Olsson och Grönborg, som menar att boken bara upprätthåller 

att det manliga är överordnat det kvinnliga, menar Ferry att i boken finns det alldeles för mycket 

stereotypiskt kvinnligt. Det är väldigt intressant att se hur olika man kan tolka boken och vad man 

ser och vad som blir mindre synligt. Att vissa ser att kvinnliga egenskaper tar för lite plats i 

boken är viktigt medan andra menar att dessa styr det hela. Det visar dig med andra ord att alla 

skribenter, både recensenter och bloggare, har mycket skilda åsikter om Så gör prinsessor. 

Medan vissa är kritiska till boken på grund av att den bara upprätthåller könsstereotyper är andra 

kritiska till den för att den undervärderar flickor och kvinnor.  

Berättelsen i Lill-Zlatan och morbror raring av Pija Lindenbaum kretsar kring Ella, eller 

Lill-Zlatan hon kallas för genom hela boken, eftersom hon är så bra på fotboll. Lill-Zlatan bryr 

sig inte så mycket när hennes föräldrar ska åka på semester utan henne för att då får hon tillbringa 

tid med sin favoritmorbror, Tommy. Hon blir dock inte så glad när Tommys partner Steve 

kommer och förstör allt för henne. Han är bara i vägen hela tiden tycker hon och han stör när 

Lill-Zlatan och Tommy ska ha roligt ihop. När Lill-Zlatan får reda på att Steve är jätteduktig på 

fotboll, till skillnad från Tommy, blir det mycket bättre. Nu har hon någon att spela med, och det 

är förstås Lill-Zlatan som vinner matchen.  

Lill-Zlatan är en flicka som, precis som Gustavssons prinsessa, har vissa egenskaper som i 

dagens samhälle anses vara mer manliga. På vissa sätt är Lill-Zlatan en mer stereotypisk 

pojkflicka än prinsessan. Hennes utseende säger inte mycket om hon är tjej eller kille. Hon har på 

sig kläder som inte är speciellt könskodade, gul tröja och röda shorts. Hennes hår som sticker ut 

åt alla håll kunde lik gärna vara en killes, och hon till och med kallas för ett killnamn. Förutom att 

spela fotboll, som är en sport som mest förknippas mer med killar är Lill-Zlatan inte heller den 

snälla flickan många är vana vid att se. Hon ligger på magen på stolen hemma hos mormor 

istället för att sitta rakt upp och gör allt i hennes makt för att få Steve därifrån så att hon han ha 

Tommy för sig själv – häller socker på hans skor eller drar ner hans handduk i simbassängen när 

de går och badar.  
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Nio recensioner har skrivits om Lill-Zlatan och morbror raring, åtta i Sveriges dags- och 

kvällstidningar och en i en barnkulturtidskrift. Samtliga recensenter ställer sig positiva till 

berättelsen. Att det är en vuxen homosexuell förebild som skildras är något som nästan alla 

recensenter tar upp, och det är ofta det som får stå i fokus i recensionerna, inte bokens egentliga 

huvudperson.  

Att Lill-Zlatans (Ellas) utseende inte säger någonting om att hon är en tjej och inte en 

kille tas upp i fem av de nio recensionerna. Detta nämns då oftast enbart i förbifarten och i regel 

ägnas inte mer än en mening åt Lill-Zlatans normbrott. Ett exempel är Diana Holmbergs 

recension i Helsingborgs Dagblad som nämner inom en parantes att det bara är namnet Ella som 

avslöjer att hon faktiskt är en flicka.
66

 Det är väldigt lite fokus på själva pojkflickstemat 

överhuvudtaget i alla recensioner förutom en. 

Den som ägnar mest plats åt Lill-Zlatans könsöverskridande är utan tvekan Dagens 

Nyheters recensent Stina Zethraeus som börjar sin recension: ”Så lurad! Det känns som att stå 

med genusbyxorna neddragna!”
67

 Zethraeus är den enda recensenten som fokuserar på just 

huvudkaraktärens, Lill-Zlatans, brott mot könsnormer. Hon skriver:  

 

Ingenting, vare sig titel, omslag eller baksidestext, skvallrar om sanningen, den att 

huvudpersonen - tillika bokens berättare - Lill-Zlatan är en tjej! Bilden av den där shorts- och 

t-tröjeklädda, lite rufsiga figuren som häller socker på ett par vuxenskor på omslaget (och 

kickar boll och klänger i soffa på försättsbladen) får mig att vid allra första ögonkastet tänka - 

kille! Men när han uppenbarar sig på första uppslaget, med två råttsvansar i håret, inser jag 

(dessvärre inte för första gången) hur väl förankrat vårt könsrollstänkande är. Det är klart att 

man ser att det är en tjej, tänker ni. Men med könsneutrala klädesfärger som vinrött och gult 

samt en taggig frisyr med svettband skulle Lill-Zlatan lika väl kunna vara kille som tjej.
68

 

 

Stina Zethraeus är alltså den enda recensenten som fördjupar sig i diskussionen om kön, 

könsroller, eller till och med könsperformativitet, även om hon inte använder sig av just det ordet. 

Ingenting visar direkt på att Lill-Zlatan är en tjej och här har Lindenbaum lyckats skapa en nästan 

skottsäker pojkflicka. De performativa handlingarna blir så pass traditionellt manliga/pojkaktiga 

att Lill-Zlatan skulle kunna passera som pojke, i alla fall i den unga åldern. Som Halberstam 

skriver blir det svårare att agera som en pojke ju äldre flickan blir: ”as soon as puberty begins 

[…] the full force of gender confirmity descends on the girl.
69

 Performativa handlingar som 

tillskrivs flickor blir då mer och mer påtryckta.  
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En annan recensent som erkänner att hon har tagit fel och trott att Lill-Zlatan är en kille är 

Ingeborg Ahlander som skriver för Nerikes Allehanda: ”Först trodde jag att boken handlade om 

en liten kille, men det var fel! Lill-Zlatan heter egentligen Ella och är en ganska busig tjej som 

gillar fotboll.”
70

 Till skillnad från Zethraeus ägnar hon inte denna könsförvirring något mer 

utrymme, utan hon tänker mest på det som ett roligt missförstånd.    

Lindenbaum har i Lill-Zlatan och morbror raring ett mycket annorlunda sätt att skildra 

pojkflickan än vad Gustavsson har i Så gör prinsessor. Lindenbaums pojkflicka är inte lika 

uttalad som Gustavssons är, det vill säga att när Lindenbaum låter Lill-Zlatan vara så pass pojkig 

på alla sätt och vis utan att kontrastera det mot det stereotypa flickiga attributet blir normbrottet 

inte lika tydligt.  

Det är kanske precis denna brist på kontraster som gör att få av recensenterna eller 

bloggarna nämner något om Lill-Zlatans ”tuffhet” som de gör med prinsessan. Det är i stället ett 

annat normbrott som drar till sig uppmärksamhet hos dem, nämligen morbroders homosexualitet 

och hans relation med Steve. Det är något alla kritikerna nämner. I viss mån är det alltså inte 

huvudpersonen som får den största uppmärksamheten, utan det som händer runtomkring henne 

och inte nämns i själva texten utan enbart skildras på bild. Att Lill-Zlatan får så pass lite 

uppmärksamhet kan också bero på att pojkflickan har blivit en stereotyp i barnlitteraturen, men 

det har helt klart inte homosexuella vuxna blivit ännu. Homosexualitetstemat är då något som 

sticker ut mer än pojkflickan.  

Petra Villiani skriver en i en recension i Svenska Dagbladet: ”Men genom sitt språk och 

genom valet av neutrala färger och attribut visar Lindenbaum hur oväsentligt könet är. Därför 

behöver hon heller inte skriva läsaren på näsan att Ella kan gilla fotboll trots att hon är tjej. Det är 

bara självklart.”
71

 Frågan är dock om könet verkligen är oväsentligt i Lill-Zlatan och morbror 

raring. Jag skulle vilja hävda att just kön och sexualitet är bokens huvudfokus. Men Lindebaum 

framställer det dock i boken som att det inte är så, som att det är oväsentligt, och det är det jag 

anser präglar Villanis perspektiv. 

Av de fyra blogginlägg som jag har funnit om Lill-Zlatan och morbror raring, är det 

också mest fokus på homosexualiteten. Endast en av dessa tar upp Lill-Zlatans 

könsöverskridande. Det är på bloggen Bokbögen där bloggaren skriver så här: ”Ingen kan påstå 

att de inte vid ett första ögonkast i Lill-Zlatan och morbror raring först trodde Ella a.k.a. Lill-
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Zlatan faktiskt var en kille. Kläd [sic!] i shorts och t-shirt, ruffsigt [sic!] hår med svettband och 

glatt sparkandes på en fotboll eller klättrandes på möbler är Ella nästan så mycket pojkflicka man 

kan bli.”
72

 Precis som Zethraeus ser skribenten Lill-Zlatans könsöverskridande som något mycket 

spännande och en bra omväxling från den snälla flickan flesta är vana vid att se i barnlitteraturen.  

Tiina Rosenberg skriver i Queerfeministisk agenda (2002) om tystnad kring 

homosexualitetstemat i Lukas Moodysons film Fucking Åmål från 1998 där många recensenter 

inte betraktade filmen som en lesbisk kärlekshistoria utan som en skildring att växa upp i en 

småstad. Det lesbiska temat, som Rosenberg anser centralt, försvinner hos de allra flesta 

recensenter.
73

 Detta kan också till viss del förknippas till Lill-Zlatan och morbror raring där 

könsöverskriandet hos den lilla flickan, huvudkaraktären i boken, får väldigt lite utrymme jämfört 

med bokens vuxna homosexuella bikaraktärerer. Det ägnas ju betydligt större plats åt de 

homosexuella männen Tommy och Steve än åt Lill-Zlatan i alla recensioner förutom hos Kristin 

Hallberg hos Svenska Dagbladet som är tyst om både pojkflickan Lill-Zlatan och männens 

homosexualitet.
74

 Ett tema i boken tar med andra ord helt över ett annat, kanske även mer 

väsentligt, tema.  

Varken bloggaren på Dagens bok eller Bubblan i bibblan nämner normbrotten som 

skildras i boken utan låter det bli osagt.
75

 Det är då hälften av bloggarna som inte nämner något 

om detta. Kanske är tystnaden kring könsöverskridande och normbrott då ännu större på 

bloggarna än i recensionerna? 

 

2.3 Könsneutralitet 

Könsneutralitet är ett mycket intressant begrepp på många sätt. Det används flitigt av skribenter 

och även ofta av föräldrar vill framstå som ”genusmedvetna” och väljer därför att klä sina barn i 

”könsneutrala” kläder och ge dem ”könsneutrala” leksaker. Könsneutralitet är alltså något som 

starkt förknippas med jämställdhet, som Ambjörnsson påpekar.
76

 Men ofta sker det ingen 

diskussion om vad könsneutralitet egentligen är. Precis som uttrycken manligt och kvinnligt är 

termen könsneutralitet också bara en konstruktion – men en konstruktion som ofta inte betraktas 

som en sådan. Problematiken kring ordet könsneutralitet blir då ofta inte sedd, eftersom det ofta 
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anses finnas en sanning om just vad som är könsneutralt och inte. Men om kvinnligt och manligt 

är kulturella och sociala konstruktioner är förstås också begreppet könsneutralitet det. 

 Nikolajeva och Hirdman påpekar båda det faktum att det manliga har blivit och 

fortfarande blir betraktat som normen och att det manliga och maskulina ”uppfattas […] 

omedvetet som ’neutralt’”.
77

 Detta stämmer bra överens med det som Ambjörnsson skriver i 

Rosa – den farliga färgen där många av de föräldrar hon intervjuar bekräftar just detta, medan det 

går utmärkt att klä en flicka ”i blått eller grått sitter det långt inne att klä en pojke i rosa.”
78

 Ofta 

betraktas det som egentligen är mer manligt kodad som neutralt.  

Nikolajeva skriver också att i ”många fall är dock personerna i barnböcker ’genus-

neutrala’ i den bemärkelsen att deras biologiska kön inte på något sätt är avgörande för 

handlingsförloppet.”
79

 Könsneutralitet i den här meningen styrs då av karaktärernas handlingar 

som inte behöver vara manliga eller kvinnliga. Detta kan kopplas till Butlers teorier om 

performativitet där hon, precis som jag skrivit här ovanför, menar att olika upprepade handlingar 

gör oss till män eller kvinnor.
80

 Nikolajeva menar då att vissa handlingar inte är könskodade.  

Som kom fram i inledningen handlar Kivi och monsterhund om ett barn som mest av allt 

önskar sig en hund till födelsedagspresent. Kivi drömmer på natten till sin födelsedag att det står 

det en stor, smutsig och illaluktande hund i hens rum, en monsterhund. Kivi försöker så gott hen 

kan att hand om hunden, bada den och ta den ut på promenad. Men hen har ingen större framgång 

med monsterhunden och när Kivi vaknar är en hund det sista hen vill ha.  

Recensioner i tidningar och tidskrifter om Kivi och monsterhund är totalt sex stycken. Det 

som kännetecknar dem är deras fokus på ordet hen, men det råder olika åsikter om termen. Jenny 

Tunedal skriver för Aftonbladet och tycker själva boken är ”en lite tråkig barnbok” men å andra 

sidan skriver hon också: ”Hen är fantastiskt.”
81

 Och det är det som spelar störst roll, nämligen det 

könsneutrala ordet hen. Det är inte själva berättelsen som ligger i fokus. Så är det med de allra 

flesta recensionerna, att de är mer villiga att diskutera begreppet hen och vad man tycker om det, 

medan Lundqvists bok och Kivi själv hamnar ofta i bakgrunden.  

Andra recensenter är inte lika positiva till ordet som Tunedal är i sin recension. Som Pia 

Huss som skriver en recension i tidskriften Opsis barnkultur. Huss är den recensent som ställer 
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sig mest skeptisk till hen-begreppet eftersom hon tycker att det känns ”konstgjort” och fortsätter 

skriva: ”Och inför Kiwi & Monsterhund [sic!] som enligt uppgift är den första barnboken där 

begreppet ’hen’ används, kan jag inte skaka av mig känslan av ett pedagogiskt korrekt 

beställningsjobb. Och sådana projekt blir sällan, för att inte säga aldrig, riktigt bra.”
82

 Här anser 

Huss alltså att utvecklingen helt enkelt har gått för långt för att uppnå en könsneutral karaktär, 

men hon tydliggör ändå att hon sympatiserar med många författare som skriver normkritiska 

barnböcker, och även dem som vill skapa en könsneutral karaktär: ”Nej, jag anser verkligen inte 

att stereotypt rollbeteende ska inympas med modersmjölken. Ja! Jag avskyr uppdelningen av 

rosamjuka tjej- respektive tuffblå killattribut, vare sig det gäller kläder, leksaker eller annat.”
83

 

Huss är också tveksam till bokens syfte. Hon menar att just ordet hen tar så mycket fokus och 

tycker att själva berättelsen egentligen är ganska tunn. Syftet blir alltså bara att skriva en barnbok 

med hen som huvudkaraktär.  

Här är det uppenbart att det är användningen av ordet hen som Huss stör sig på. Det kan 

bero på att könsneutralitet, speciellt så uttalat, är så ovanligt (och egentligen inte existerar) att 

man inte vet hur man ska hantera det. Halberstam påpekar att ”there are very few people in any 

given public space who are completely unreadable in terms of their gender.”
84

 Det kan vara på 

grund av att det är så ovanligt med folk som inte går att placera i en manlig eller kvinnlig kategori 

som Huss (och många andra) blir så upprörd när det kommer till könsneutrala pronomen hen. Att 

man inte kan säga vilken kategori någon tillhör leder ofta till förvirring, som i sin tur kan leda till 

ilska.  

Syftet med boken är något tar flera av recensenterna upp. Svenska Dagbladets recensent 

Elina Druker håller med Pia Huss och är lite skeptisk till bokens egentliga syfte. ”I stället 

fungerar boken som en replik i en större diskussion som handlar mer om attityder och kategorier 

än om barnlitteratur.”
85

 Druker förhåller sig dock ganska positiv till hen-begreppet till skillnad 

från Huss. Hon håller dock med henne om den pedagogiska och politiska korrektheten, eftersom 

boken har ett syfte mer än att bara vara en rolig barnbok. Nina Lekander i Expressen håller med 

Druker och skriver om ” denna nästan skrämmande politiskt perfekta barnbok som […] vill 
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utmana könsstereotyper”
86

. I recensionerna blir det alltså en diskussion om vad som är politiskt 

korrekt och inte, där hen-begreppet blir som en symbol för det extremt politiskt korrekta.  

Stina Nylén hos Göteborgs-Posten skriver en recension som till stor del fokuserar på 

könsneutralitet:  

 
Det är inte bara huvudpersonens genus som mörkläggs här; inte ett enda uttalat kön står att 

finna i Kivi och monsterhunden. Och visst är det sympatiskt med viljan att neutralisera i just 

barnböcker. För hur de arma författarna än gör blir det lätt fel. En alltför framåt flicka kan få 

kritik för att blyga flickor inte får någon att identifiera sig med, till exempel.
87

 

 

Här finns det också en tydlig koppling till recensionerna både pojkflickorna och flickpojkarna. 

Precis som många recensenter tyckte att skildringen av Gustavssons prinsessa blev fel och många 

bloggare ansåg att skildringen av Kenta också blev det, visar här Nylén att många författare har 

fått kritik när de skriver om en könsöverskridande barnboksprotagonist. Det kan aldrig bli helt 

rätt. Svaret kan då finnas i Lundqvists bok om Kivi där det helt enkelt inte finns något kön. Detta 

kan också vara ett sätt att undvika den ilska och rädsla Butler beskriver när det kommer till 

könsöverskridande eller till människor som man inte kan placera i ett fack.
88

  

 Av många recensenter ses boken Kivi och mosterhund inte som just den barnbok den är, 

utan i ett mycket större sammanhang. Den ses mer som någonslags debattinlägg i en ständigt 

pågående genusdebatt. Detsamma gäller också bloggarna. Men det är tydligt att åsikter om hen 

spelar störst roll hos samtliga skribenter och det är den termen som väcker debatt och känslor hos 

dem.  

Jag har hittat sex stycken blogginlägg om Lundqvists bok. Precis som recensenterna 

fokuserar amatörläsarna på det könsneutrala ordet hen.  Många bloggare uttrycker tydligt att de är 

skeptiska till ordet. Men vissa skriver också att de har ändrat sig under läsningen, att det fungerar 

i sammanhanget. Det allra tydligaste är att hen-begreppet alltid ligger i fokus för både recensioner 

och bloggar, eftersom det tycks sticka ut så mycket.  

På Lyrans noblesser handlar blogginlägget om Kivi och monsterhund till stor del om kön 

och barns könsidentitet. Hon skriver: ”jag tycker inte att man har rätt att experimentera med sina 

barns könsidentitet. Kön är en viktig aspekt för barn, däremot är det inte så att kön styr över 

personlighet, temperament, tycke och smak. Biologiskt kön är en sak, kön som social 
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konstruktion något annat.”
89

 Här är tydligt att bloggaren gör en skillnad mellan biologiskt kön 

och socialt konstruerat kön. Men enligt Butlers performativitetsteori är det inte så enkelt. Som 

hon uttrycker det är det omöjligt att skilja på det biologiska och det sociala könet. ”The body 

itself is not a self-identical or merely factic materiality; it is a materiality that bears meaning and 

the manner of this bearing is fundamentally dramatic.”
90

 En persons kön är en ständigt pågående 

konstruktion i mötet med sociala värderingar. Bloggaren menar då att det är en stor skillnad på 

dessa två saker, det biologiska könet och det sociala könet, som går helt emot Butlers teorier om 

performativitet.  

Många bloggare nämner att på grund av bokens verkliga kvalitet så är det lite synd att 

boken inte syns för det, bara för att vara den omtalade hen-boken. På Lyrans noblesser skrivs det: 

”Men boken då? Ja, den försvann liksom i hen-snacket.”
91

 De flesta bloggarna tycker att 

Lundqvists Kivi och monsterhund förtjänar mer uppmärksamhet för själva berättelsen eftersom 

den har mer att tillbringa än enbart ordet hen i barnlitteraturen. De tycker berättelse kan stå för 

sig själv, utan ”hen-snacket”.
92

  

Eftersom alla recensenter ägnade så mycket plats åt en diskussion om ordet hen blev det 

lite plats kvar åt den hen boken faktiskt handlar om, nämligen Kivi. Inte heller blev det en 

diskussion om könsneutralitet och vad detta innebär i någon större mån. Könsneutraliteten var 

något man enkelt kunde konstatera.  

Det kan då konstateras att det finns många skilda åsikter om termen hen. Vissa verkar 

älska det medan andra tycker ganska illa om det eller tycker att det inte är nödvändigt. Någon 

tydlig skillnad mellan de professionella läsarnas åsikter och amatörläsarnas går dock inte att 

utläsas. Alla har en åsikt om hen, och ibland även om könsneutralitet i ett större sammanhang. 

Det sistnämnda gäller för läsaren på bloggen Med näsan i en bok, som tycker att ”det känns lite 

sorgligt att vi måste komma på ett nytt personligt pronomen för att se på barn som enskilda 

individer, inte som pojke eller flicka.”
93

 Men det verkar inte som att recensenterna är mer 

politiskt korrekta än bloggarna, vilken också kan bero på att jag inte tog med alla sorts bloggar 

utan bara bloggar som fokuserar på litteratur.  
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I Koko och Bosse ligger fokus på relationen mellan en vuxen och ett barn. Bosse är ingen 

typisk förälder som säger åt Koko. Vill inte Koko komma hem från lekplatsen, slipper Koko. Och 

när Koko inte vill gå upp på morgonen får Koko ligga kvar i sängen så länge Koko vill. Kort sagt 

låter Bosse Koko lära sig av sina misstag istället för att säga åt Koko vad är rätt eller fel och vad 

Koko borde eller inte borde göra.  

 I Koko och Bosse har Lisen Adbåge gått lite andra vägar än vad Lundqvist har gjort för att 

få en könsneutral karaktär. Koko kallas aldrig för hen som Kivi gör, utan Adbåge väljer att inte 

använda personliga pronomen hon, han eller hen överhuvudtaget och på det sättet undviker hon 

att könsbestämma Koko.  Bilderna visar inte heller att Koko tillhör ett särskilt kön. Med blont 

rufsigt hår, iklädd snickarbyxor och en randig tröja kunde Koko likagärna vara en pojke som en 

flicka.  

 I svenska dagtidningar finns det fyra recensioner av Koko och Bosse. Precis som många 

recensenter och bloggare var tysta om Lill-Zlatans könsöverskridande är de det också vad gäller 

Koko, kanske i ännu högre utsträckning. Tre av fyra skrev inget om Kokos könsöverskridande, 

och inget om kön överhuvudtaget. Pia Huss i Dagens Nyheter nämner inte alls Kokos 

könsneutralitet, utan fokuserar helt på farbrodern Bosse.
94

 

 En recension sticker dock ut av de fyra. Det är Jenny Rydqvists i Sydsvenska Dagbladet. 

Medan de tre andra recensenterna inte nämner något om Kokos kön skriver hon rakt ut att Koko 

är en flicka. Hon skriver: ”Envisa Koko får alltså stanna på lekplatsen tills hon tröttnar, frysa 

(litegrand) utan overallen som hon inte vill ta på - och när larmet tjuter i affären får hon snällt 

lämna tillbaka marängerna som hon inte ville betala för.” Totalt skriver Rydqvist fyra gånger 

ordet hon för att beskriva Koko, trots att det aldrig kommer fram i själva berättelsen om Koko är 

en flicka eller en pojke.  Att Koko sägs vara flicka kan till viss del bero på att hens tröja har rosa 

ränder på, och som jag har skrivit är det en färg som nästan enbart flickor tillåts bära, i alla fall i 

den åldern Koko är. Delvis kan det också bero på den tradition som finns att skildra pojkflickor, 

där Koko kunde vara en busflicka. Men det visar också på hur vana folk är vid att placera in 

människor i facken kvinna eller man, och att dessa är de enda valmöjligheterna när det kommer 

till kön, precis som Butler har påpekat och jag har tagit upp tidigare.  
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 Recensionerna om Koko och Bosse är kanske mer intressanta på grund av det som inte 

uttalas än det som faktiskt skrivs. Tystnaden kring Kokos kön och könsöverskridande är här 

mycket påtaglig och det Halberstam skriver i samband med osynliggörandet av lesbiska kvinnor i 

film kan vara värt att ha i åtanke: ”Invisibility, in fact, can often do much more damage than 

visibility.”
95

 I recensionerna är osynliggörandet av Kokos könsneutralitet mycket tydligt.  

 På de sex bloggarna som tar upp Adbåges bok är det större fokus på Kokos så kallade 

könsneutralitet än i recensionerna. Fyra av sex bloggare tar upp detta tema på ett eller annat sätt. 

En av dem är Sara Hilmersson på Barnboksprat som skriver: ”Det blir plus i kanten för att man 

själv kan välja om Koko ska vara flicka, pojke eller odefinierad. Koko är ett barn helt enkelt.”
96

 

Alla bloggarna som nämner att Kokos kön inte benämns skriver något i samma anda som 

Hilmersson, alltså ser de mycket positivt på att Koko kan vara antingen flicka eller pojke, eller 

kanske något mittemellan.
97

 Detta egnas dock aldrig någon större plats på bloggarna och det blir 

aldrig någon diskussion om vad könsneutralitet egentligen är eller hur den är konstruerad. 

Det är intressant att hen-ordet tar så stor plats i alla recensioner och bloggar men när det 

kommer till en lite mer subtil könsneutralitet nämns detta knappt hos recensenterna.  Lundqvists 

sätt att skapa en könsneutral barnbokskaraktär verkar mycket mer kontroversiellt eller 

provocerande än Adbåges.  

 

3. Sammanfattning 

Vid min granskning av mottagandet av de sex böcker jag har behandlat i denna uppsats kan man 

se vissa likheter och skillnader hos recensenter och bloggare. Att gestalta könsöverskridande hos 

flickor verkar överlag vara lättare än när det gäller pojkar och inte alls lika uppmärksammande.  

Också könsneutralitet verkar kunna passera som något positivt inom vissa gränser Men det är 

tydligt att flickpojkarna får mest plats i recensionerna och bloggarna eftersom detta alltid är något 

som nämns.  Detta gäller dock inte Kivi och monsterhund, som ju introducerade ett nytt begrepp 

inom barnlitteraturen, hen. Kanske är det så att flickpojken och böcker som använder ordet hen 

ännu är ett så ovanlig perspektiv att man reagerar mest på det?  

 Stina Nylén som skrev en recension om Kivi och monsterhund i Göteborgs-Posten 

slår nog huvudet på spiken när hon skriver att författarna aldrig kan göra rätt när de skapar 
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könsöverskridande barnbokskaraktärer.
98

 Böckerna fick nämligen kritik från alla håll som jag har 

visat här ovanför, även om de också hyllades i många fall. Antingen var pojkflickan för flickig 

eller för pojkig. Och flickpojken tycktes problematisk på grund av han skildrades med både 

kvinnliga och manliga egenskaper. Ingenting kunde bli helt rätt, inte ens när en av författarna 

bestämde sig för att använda ett könsneutralt ord – hen. Då blev det lite för mycket, enligt vissa. 

Men ingen tydlig skillnad visade sig vara mellan åsikterna hos recensenterna och bloggarna.  

Man kan också se, speciellt i diskussionen om hen-begreppet, att till viss del behandlas 

barnlitteraturen inte som enbart barnlitteratur utan som ett inlägg i en mycket större genusdebatt 

som har tagits långt ut från boken Kivi och Monsterhund.  

 Konstruktion av kön och även könsneutralitet var något som ständigt pågick i de allra 

flesta recensionerna och på de allra flesta bloggarna. Skribenterna var mycket medvetna om vilka 

egenskaper som tillskrivs flickor och vilka som tillskrivs pojkar. Många skribenter var också 

mycket medvetna om teorier om kön som konstruktion, men det hindrar inte det faktum att när de 

pratar om könsöverskridande i berättelserna blir det också en konstruktion i sig eftersom man 

samtidigt uppmärksammar skillnader mellan det typiskt manliga och det typiskt kvinnliga. 

 När det kommer till könsneutralitet verkar dock varken de professionella läsarna eller 

amatörkritikerna vara särskilt medvetna om konstruktionen om könsneutralitet. Det är många 

som ifrågasätter och pratar om konstruktionen om manligt och kvinnligt men vad gäller 

könsneutralitet verkar skribenterna inte lika medvetna. Men könsneutralitet måste ju vara en 

konstruktion om man menar att manligt och kvinnligt är det.  

Eva Heggestad påpekar att i barnböcker som behandlar kön och sexualitet finns det ofta 

en normalitetsdiskurs som präglar dessa ”queera” barnböckerna. Det vill säga att 

annorlundaskapet framställs som oproblematiskt på alla sätt.
 99

 Detta är också fallet vad gäller 

många av böckerna jag har behandlad i denna uppsats, men också recensionerna av böckerna, 

båda professionell- och amatörkritik, där de i vissa fall inte heller tar upp den problematiken om 

annorlundaskapet eller könsöverskridandet. Det råder alltså tystnad även i recensionerna, inte 

bara själva böckerna. 
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