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Sammanfattning 

I denna studie studeras sex sagoböcker för barn ur ett genusperspektiv. Studien syftar till att 

undersöka och jämföra hur kön framställs och hur fördelningen mellan könen ser ut i 

sagoböcker ur serien Bland tomtar och troll. Böckerna är utgivna 1966, 1974, 1983, 1993, 

2003 och 2012. För att besvara studiens frågeställningar har en kvantitativ innehållsanalys och 

kvalitativ textanalys genomförs. Vi har räknat förekomsten av båda könen och studerat vad 

könen framställs med för egenskaper. 

Resultatet av denna studie visar att det finns en förändring mellan fördelning och förekomst 

av könen från 1966 till 2012, då det 2012 till skillnad mot tidigare finns nästan lika många 

kvinnliga karaktärer som manliga. Flickor har fått en mer framträdande roll och framställs 

med egenskaper som tidigare varit förbehållna pojkar. Pojkar framställas fortfarande som 

äventyrliga och modiga. Även om det skett en förändring från 1966 är fortfarande manliga 

karaktärer i majoritet 2012 och traditionella könsroller är fortsatt framträdande. 
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Inledning 

Som blivande förskollärare anser vi att det är viktigt att vara medvetna om vad det är för 

böcker vi läser för barnen och som barnen har tillgång till på förskolan, då barnböcker är en 

stor del av verksamheten och barnen ur dessa bland annat lär sig könsnormer. Vi har upplevt 

att det finns ett intresse för och en medvetenhet om genus på förskolor, men trots detta har vi 

fått en uppfattning om att de flesta böcker som läses i förskolan är könsstereotypa. Därur kom 

idén om att undersöka närmare hur genus och kön framställs i barnböcker.  

I denna studie har vi undersökt sammanlagt sex utgåvor av sagosamlingen Bland tomtar och 

troll. Bland tomtar och troll utgavs första gången 1907 och är därmed Sveriges äldsta 

sagosamling. Den utges fortfarande årligen, vilket kan ge ett mått på dess popularitet. Vi 

delade upp materialet så att vi hade tre utgåvor var. Den äldsta och den nyaste utgåvan har vi 

båda analyserat, var för sig.  
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Bakgrund  

Förskolan idag är en pedagogisk verksamhet som utifrån läroplanen har som uppdrag att 

arbeta genusmedvetet, det vill säga att bemöta barnen som individer och inte utifrån deras kön 

och ge pojkar och flickor samma möjligheter att utan begränsningar från stereotypa könsroller 

utveckla och pröva sin egen identitet. Läroplanen för förskolan framhåller att förskolan ska 

”motverka traditionella könsmönster och könsroller” (Lpfö98/10 s. 5). 

Även om det inte finns några konkreta strävandemål som innefattar litteratur i förskolans 

läroplan, så uttrycker förskolans läroplan vikten av språkutveckling och att ”ta tillvara barnets 

nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen” (Lpfö98/10 s. 7), vilket kan uppnås 

genom bland annat läsning av skönlitteratur (Kåreland 2005 s. 56). Det pekas även på den 

starka sammankopplingen mellan språk och identitetsutveckling. Genom att använda sig av 

litteratur i till exempel högläsning får barn från tidig ålder möta sagor och berättelser. 

Högläsningen blir också ett sätt för barnen att tidigt möta kultur och utveckla vanor för 

läsning (Kåreland 2005 s. 53). 
Flickor och pojkar påverkas av hur manligt och kvinnligt gestaltas i barnböcker och detta kan 

ha stor betydelse för hur barn uppfattar och förstår världen. All litteratur, barnböcker 

inkluderade, ger uttryck för kulturella värderingar och visar på sociala mönster, vilket 

förmedlar vad samhället ser som kvinnligt och manligt. Detta innebär att barnböcker kan ge 

pojkar och flickor bilder och tankar av hur de kan vara som barn och vuxna och även ge 

indirekta erfarenheter att utgå ifrån vid skapandet av kön. Av dessa anledningar är det viktigt 

hur kön framställs i litteraturen (Kåreland 2005 s. 126). Idag framställs flickor alltmer som 

aktiva och starka, till skillnad från hur det sett ut historiskt, men fortfarande är mycket av 

barnlitteraturen könsstereotypisk (Nikolajeva 2000 s. 166). Vi vill därför undersöka några 

volymer av sagoboksserien Bland tomtar och troll som utkommit under 1900-2000-talen för 

att studera framställningen av genus och om det därvidlag skett någon förändring. 
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Litteraturöversikt  

 

Tidigare forskning  

 

Gestaltning av kön och könsroller i amerikanska barnböcker 

Att socialiseras in i en förväntad könsroll är enligt Oskamp, Kaufman och Wolterbeek 

(Crandall 1996 s. 27) en av de viktigaste lärdomarna som små barn gör. Könsrollerna får de 

förmedlade från föräldrar och lärare, men även från massmedia som de utsätts för varje dag. I 

förskolan har barnlitteratur en stor roll i detta. Genom böcker lär de sig hur deras kön 

förväntas vara och bete sig (Crandall 1996 s. 27). Tidigare amerikanska undersökningar har 

visat att barnböcker är mycket stereotypa och att fördelningen mellan kön i barnböcker är 

ojämn, där pojkar och män är i majoritet och flickor och kvinnor nästan är osynliga (Crandall 

1996 s. 28). Då barnlitteratur från 1967-1971 undersöktes visade det sig att av bilderna i 

böckerna föreställde 92 % manliga karaktärer, jämfört med 8 % kvinnliga (Crandall 1996 s. 

28). De flickor som skildrades var generellt passiva i sina handlingar, de tittade på, väntade 

eller hjälpte till medan pojkarna var aktiva, involverade i äventyr och kamratskap (Crandall 

1996 s. 28). Detta upprörde samhället och gjorde att fler icke-sexistiska barnböcker utgavs 

med ambitionen att göra barnlitteraturen mer jämställd. Under 1980-talet började kvinnliga 

karaktärer bli mer synliga, med 37 % avbildade i barnböckernas illustrationer. Fortfarande 

skildrade böckerna stereotypa könsroller. De kvinnliga karaktärerna arbetade inte, vilket fick 

forskarna att dra slutsatsen att detta gav flickor bilden av att inte ha någon ambition eller 

karriärdrömmar (Crandall 1996 s. 29). En senare studie undersökte 22 prisvinnande 

barnböcker från 1986-1991, där syftet var att se hur könen framställdes och om 

barnlitteraturen blivit mer jämställd (Crandall 1996 s. 29) genom en analys av innehållet 

(Crandall 1996 s. 30). Först noterades könet på författarna och illustratörerna, sedan räknades 

alla bilder och klassificerades beroende på om de innehåll kvinnliga karaktärer, manliga 

karaktärer eller både och därefter räknades alla karaktärer in och klassificerades efter tidigare 

nämnda kategorier. De kodades samtidigt som människa eller förmänskligat djur samt var de 

befann sig. Dessutom analyserades barn och vuxna karaktärer var för sig, för att se om det 

fanns några skillnader mellan vuxna och barns beteende och attribut (Crandall 1996 s. 30). 

Vidare fastställdes huvudkaraktären och dess framstående egenskaper undersöktes. 

Egenskaperna var sådana som nämndes eller visades tydlig i boken. Denna analys gjordes 
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upprepade gånger för att öka reliabiliteten (Crandall 1996 s. 31). Resultaten visade att 

fördelningen av kön hos författarna var relativt jämn, medan illustratörerna var till majoritet 

manliga. Kvinnliga karaktärer förekom i alla böcker utom en, och fördelningen av kön hos 

huvudkaraktärerna var nästintill jämn. Av alla illustrationerna innehöll 79 % av bilderna 

manliga karaktärer och 72 % av bilderna kvinnliga, vilket innebar att de ibland förekom på 

samma bilder. I bilder där bara ett kön förekom, var 43 % kvinnliga karaktärer, medan 57 % 

var manliga. Resultatet visade därmed att barnböcker blivit mer jämställda sedan tidigare 

undersökningar (Crandall 1996 s. 32). Av alla illustrationer med förmänskligade djur innehöll 

55 % av bilderna kvinnliga karaktärer och 99 % av bilderna innehöll samtidigt manliga. 

Denna fördelning visade sig vara mindre jämlik än i tidigare undersökningar (Crandall 1996 s. 

34). Av framträdande egenskaper som kunde utläsas hos karaktärerna visade det sig att 

kvinnliga karaktärer var mer aktiva i denna undersökning jämfört med tidigare. Bara fyra 

egenskaper visade tydliga skillnader i denna undersökning, jämfört med tio i en tidigare. Även 

könsstereotypa beteenden hade minskat. Barnböckerna visade alltså tecken på att ha blivit mer 

jämlika i sin framställning av kön och könsroller, med undantag för förmänskligade djur där 

manliga karaktärer var fem gånger så vanliga som kvinnliga (Crandall 1996 s. 36). Forskarna 

konkluderade att de stereotypiska manliga/kvinnliga egenskaperna har minskat, jämfört med 

en tidigare undersökning av barnböcker som vunnit samma pris 1980-1985. Kvinnliga 

karaktärer skildrades nu alltmer som aktiva och de manliga karaktärerna gav pojkar fler 

egenskaper och beteenden att identifiera sig med utöver de stereotypa (Crandall 1996 s. 37). 

 

Könsroller i svenska bilderböcker 

I sin magisteruppsats Manligt och kvinnligt för barn – könsroller i 1980- och 2000-talets 

svenska bilderböcker har Ida Davidsson (2006) undersökt hur könsroller skildras i fyra 

svenska bilderböcker för barn skrivna under 1980-talet och fyra svenska bilderböcker från 

2000-talet. När Davidsson (2006 s. 82) analyserat sitt material har hon utgått ifrån Hirdmans 

teori kring genussystem, som genereras av två principer, där mannen är norm och könen hålls 

isär. Genom att fokusera på psykologiska beskrivningar av karaktärerna, beskrivningar av 

karaktärernas handlingar och relationer mellan karaktärer och sedan jämföra dessa mellan de 

två decennierna har Davidsson (2006 s. 27, 81) funnit att fler kvinnliga karaktärer beskrivs 

vara aktiva i böckerna från 2000-talet än i 1980-talets böcker. I alla böcker beskrivs 

psykologiska relationer mellan könen på samma isärhållande sätt av manligt och kvinnligt 

(Davidsson 2006 s. 81). Under 2000-talet har de kvinnliga karaktärerna ökat i antal, men 

skildringarna av könsroller är fortfarande stereotypa. Flickor framställs som beroende och 
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intuitiva, medan pojkar framställs som självständiga och analyserande (Davidsson 2006 s. 

81). Böckernas skildringar av könsroller ger flera exempel på ökad jämställdhet, men 

fortfarande är det långt ifrån att män och kvinnor framställs på liknande eller samma vis. 

Davidsson (2006 s. 81) menar att detta speglar samhället i stort, eftersom det heller inte är 

jämställt ännu. 

 

Barnlitteratur ur ett genusperspektiv 

Barnlitteratur har historiskt sett använts i uppfostringssyfte. Pojkar skulle lära sig fatta stora 

beslut och växa upp till betydelsefulla män, medan flickor skulle lära sig ta hand om barn och 

hushåll och växa upp till goda mödrar och hustrur (Nettervik 2002 s. 99-100). I början av 

1900-talet skulle flickor ägna sig åt lugna lekar som förberedde dem för sin roll som mor och 

hustru, medan pojkar skulle ägna sig åt våldsamma äventyrslekar som skulle förbereda dem 

att bli de män de förväntades vara. Genom så kallade uppförandeböcker förstärktes detta 

könsrollsmönster. Uppförandeböckerna var olika för pojkar och flickor och visade hur deras 

olika roller skulle te sig i ett framtida familjeliv (Nettervik 2002 s. 100). Även folksagor, som 

från början inte var menade som barnlitteratur men ändå kom att bli populära för barn, följer 

detta könsrollsmönster med handlingskraftiga pojkar och passiva flickor (Nettervik 2002 s. 

101). I takt med att synen på barn, uppfostran och pedagogik ändrats har även barnlitteraturen 

ändrats. Den är idag mer till för att underhålla än uppfostra och det finns en stor omfattning av 

teman, till exempel känslor, vilka kan vara användbara i förskolans verksamhet (Kåreland 

2001 s. 25). Viss barnlitteratur är även i modern tid könssegregerad, med olika innehåll för 

pojkar och flickor. Under senare delen av 1900-talet gav förlaget Wahlström ut böcker där 

färgen på ryggen (röd/grön) markerade vilket kön innehållet riktades till. För flickor handlade 

böckerna ofta om hästar eller romantik medan böckerna riktade till pojkar handlade om 

äventyr (Nettervik 2002 s. 177). 

I litteraturen för små barn idag är fortfarande manliga huvudpersoner i majoritet. I de fall där 

flickor utgör huvudperson skildras de inte alltid som aktiva eller starka, vilket skulle kunna 

betyda att flickor i högre utsträckning än pojkar saknar positiva förebilder att identifiera sig 

med (Kåreland 2005 s. 25). 

 

Bilderboken i förskolan 

Maria Simonsson (2004) har i sin avhandling Bilderboken i förskolan syftat till att studera 

användingen av bilderböcker i förskolan, för att få en ökad förståelse av bilderbokens plats i 

verksamheten. Simonsson (2004) har använt sig av deltagande observationer, samtal och 
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gruppintervjuer som metod. De icke läskunniga barnen förväntas själva avkoda och läsa 

bilderna som böckerna innehåller utifrån deras erfarenhet (Simonsson 2004 s. 61). Med hjälp 

av bilderna kan icke läskunniga barn läsa texten i böcker på låtsas (Simonsson 2004 s. 197). 

Texten hjälper att rikta uppmärksamheten och förklara, då bilder upplevs som mångtydliga 

(Simonsson 2004 s. 61).  Vidare konstaterar Simonsson (2004 s. 96) att barnlitteraturen har 

blivit en självklar del i förskolans verksamhet. Även om användning av barnlitteratur i stor 

utsträckning sker i gemensamma sammanhang i förskolans vardagliga miljö, skapas även 

egna utrymmen för litteraturaktiviteter för barnen (Simonsson 2004 s. 113). Att bilderna i 

barnlitteraturen har en viktig roll lyfter Simonsson (2004 s.170-171) fram, men påpekar också 

att det är svårt att finna något specifikt i det som fångar barnens intresse. Enligt Vygotsky ger 

bilder barn inspiration och fantasi (Simonsson 2004 s. 170-171) och bilderna blir även en 

källa för idéer till lek.  I leken kan barnen pröva olika positioner som till exempel kämpe, 

bebis eller sagoberättare (Simonsson 2004 s. 171-172). När barnen prövar de olika 

positionerna utifrån bokens roller arbetar de med sitt identitetskapande. Barnen får möjlighet 

att pröva både de manliga och kvinnliga diskurserna (Simonsson 2004 s. 205).  

 

Göra kön 

I Hur flickor och pojkar gör kön har Bronwyn Davies (2003 s. 5) studerat och analyserat 

förskolebarns beteende och lekar. För att studera detta valde Davies (2003 s. 5) ut 

feministiska sagor som barnen fick välja mellan. Dessa läste hon för barnen många gånger 

och följde sedan upp med samtal. Hon pekar på att det blivit en viktig del av livet att på rätt 

sätt uppfatta andras kön men också sitt egna (Davies 2003 s. 5). Idag är det inte svårt att hitta 

stora skillnader mellan könen. Kläder, nappflaskor, blöjor och annat är könskodat för flickor 

respektive pojkar (Davies 2003 s. 6). Också genom sättet barn väljer att röra sig, bråka och 

välja färg visar de vilket kön de tillhör (Davies 2003 s. 6). När barn växer upp inser de att de 

måste kunna urskilja kön, för att kunna följa respektive köns könsmönster (Davies 2003 s. 12-

13). Att komma till insikt om vilket kön som tillskrivits barnet innebär även att ha kunskap 

om vilka känslor som hör till maskulint respektive feminint (Davies 2003 s. 34). Davies (2003 

s. 212) har kommit fram till att makt ses som manligt och den makt kvinnor har råder bara i 

hemmet. Detta visar sig också i strukturen av de berättelser och lekar som barnen ägnar sig åt 

i hennes undersökning (Davies 2003 s. 212). Vidare anser hon att barn borde få vara fria att ta 

ställning till handlingar som egentligen anses kopplas till motsatt kön, men verkligheten ser 

annorlunda ut (Davies 2003 s. 214). 
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Teoretiska utgångspunkter 

 

Genus 

I vår studie har barnlitteratur studerats ur ett genusperspektiv, för att kunna jämföra hur 

manligt och kvinnligt kön framställts från 1960-talet till 2010-talet. Ordet genus kommer från 

latinets gen-ere, vilket betyder slag, släkte, kön (Hirdman 2001 s. 11). Kön och genus skiljs åt, 

då könet ses som det biologiska och genus som det socialt konstruerade (Connell 2003 s. 50), 

men samtidigt följs dessa åt eftersom det inte går att helt bortse ifrån det biologiska Genus 

syftar alltså på de kulturella skillnader mellan män och kvinnor som uppkommit ur den 

biologiska uppdelningen hanar och honor (Connell 2003 s. 19). Ordet genus används när man 

vill beskriva vad någon gör, oberoende av deras biologiska kön (Elvin-Nowak & Thomsson 

2003 s. 16).  

Genussystem  

Genussystemets innebörd handlar om att vara man respektive kvinna. Det är uppbyggt på 

regler och myter om kvinnligt och manligt som efterhand har blivit normer som ingen 

ifrågasätter. Istället letas ständigt bevis för att systemet stämmer (Elvin-Nowak & Thomsson 

2003 s. 30). Genussystemet speglar samhällets uppbyggnad och det kan vara svårt att hitta sin 

egen betydelse i systemet (Elvin-Nowak & Thomsson 2003 s. 36, 38, 43). En av 

genussystemets två principer är att det manliga är norm, den andra är dikotomi, det vill säga 

isärhållande, av könen (Hirdman 2001 s. 59). Den manliga normen innebär att det som 

betraktas som manligt är det som ses som normalt (och tvärt om) och något som vi alla bör 

sträva efter (Elvin-Nowak & Thomsson 2003 s. 49-50). Isärhållandet handlar om att könen är 

varandras motsatser och att därför skilja på könen. I arbetslivet finns det till exempel arbeten 

som är avsedda för kvinnor och andra arbeten som är avsedda för män, på så vis blir dessa två 

grupper isärhållna. Barn lär sig genom till exempel läsning av böcker att tolka genussystemet 

och de normer som finns kring manligt och kvinnligt och isärhållandet mellan könen varför 

det kan vara svårt för barn att bryta mot dessa (Davies 2003 s. 153). 

 

Könsstereotyp och könsroll 

Stereotyper bygger på förutfattade meningar och grova generaliseringar. Könsstereotyper 

handlar då om vad manligt och kvinnligt är. En stereotyp får företräda en hel grupp 

människor, vilket kan upplevas som kränkande och begränsande. Alla män vill inte vara 
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macho och alla kvinnor vill inte vara hushållerskor (Fagerström & Nilson 2008 s. 71). 

Nikolajeva (2004 s. 129) pekar på att pojkar och flickor i barnböcker ofta beter sig utifrån de 

normer som finns för respektive kön. Pojkar är ofta äventyrliga och vilda, medan flickorna 

ofta är lugna och väluppfostrade. Detta visar på könens motsatser. Det finns också böcker som 

väljer att bryta med könsnormerna, där barn får möjlighet att möta karaktärer som inte följer 

de stereotypiska mönstren (Kåreland 2005). Hur vi kommer leva våra liv bygger till stor del 

på vilket kön vi har. Att benämnas som pojke/flicka innebär att tillskrivas förutfattade 

föreställningar och begränsningar knutna till respektive kön (Svaleryd 2003 s. 23). I förskolan 

får dessa föreställningar betydelse, då det beroende på kön öppnar eller stänger möjligheter att 

inta och pröva maktpositioner, vilket är en del av vardagen (Johansson 2008 s. 187).  

Hur barn behandlas påverkar hur de senare beter sig och de lär sig de roller som finns 

tillgängliga för respektive kön, det vill säga könsroller. Då mammor ofta ägnar mer tid till 

sina söner än sina döttrar, leder det till att pojkarna lär sig att få sina behov tillgodosedda, 

medan flickor lär sig att sätta andras behov föra sina egna (Davies 2003 s. 19). Flickor 

förbereds inför rollen som hustru och moder, och tränas att bortse från sina egna intressen och 

i stället ses som en hjälpande hand (Davies 2003 s. 19).  När det kommer till klädsel, är till 

exempel kjol tillskrivet det kvinnliga och feminina sättet att vara, medan byxor idag tillskrivs 

båda könen (Davies 2003 s. 31). 

Vi har ett genusperspektiv i vår studie eftersom vi undersökt hur kön (både biologiskt och 

socialt) framställs, men vi använder oss av ordet kön snarare än genus när vi beskriver 

kvinnligt och manligt eftersom vi utgår ifrån det biologiska men studerar både och. 

 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att ur ett genusperspektiv undersöka sex utgåvor av sagoboken 

"Bland tomtar och troll" från 1966 till 2012 för att jämföra hur könen framställs och 

förekommer i dessa och om någon förändring kan utskiljas. Utifrån detta syfte har vi valt 

följande frågeställningar: 

 På vilket sätt framställs kön i böckerna? 

 Framkommer någon skillnad på hur kön framställs 1966 till 2012 och i så fall vad? 

 Hur ser fördelningen mellan förekomsten av kön ut? 

 Framkommer någon skillnad på förekomsten av kön 1966 till 2012 och i så fall vad? 
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Metod 

 

Textanalys 

Bergström och Boréus (2012 s. 24) skriver att för att studera och upptäcka delar av texter 

användes olika textanalyser. I stort sett alla textanalyser som görs ingår någon form av 

tolkning vid så väl text som bild, att till exempel tolkningar av bilder kan förstärkas med hjälp 

av detaljer av bilden eller en beskrivning (Bergström & Boréus 2012 s. 30, 43). Hur vi förstår 

en text påverkas alltid av vår omvärld, till exempel vårt språk, utbildning och de individuella 

upplevelser vi bär med oss (Bergström & Boréus 2012 s. 31). Det författaren avsett säga med 

sin text finns inte möjlighet att helt återskapa som mottagare (Bergström & Boréus 2012 s. 

31).  

 

Kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ textanalys 

Vår studie utgår ifrån två typer av textanalyser – en kvantitativ och en kvalitativ. Kvantitativ 

innehållsanalys används när man vill kartlägga och finna mönster i materialet. Som Bergström 

och Boréus (2012 s. 87) skriver om gav innehållsanalysen oss möjlighet till att skapa en 

överblick över det stora material vi hade och gav en bra grund för jämförelse. En kvalitativ 

textanalys är enligt Esaiasson (2007 s. 210) ett sätt att ta fram det väsentliga innehållet i en 

text, genom att noggrant läsa textens delar samt dess helhet och sammanhang. Mer konkret 

handlar det om att aktivt läsa texten och ställa frågor till den, för att sedan se om frågorna kan 

besvaras – antingen av texten eller genom egna tolkningar. Esaiasson (2007 s. 210) menar att 

förutsättningen för att kunna hitta svaren på frågorna och även för att kunna urskilja ett 

mönster, avvikelser eller tolkningar i texten är att läsa den flera gånger, därför gick vi tillväga 

på detta sätt i vår studie. Denna typ av analys kan dock medföra att de tolkningar som görs 

kan bidra till att viktiga faktorer för analysen överses (Esaiasson 2007 s. 210), vilket vi har 

utvecklat våra tankar kring i stycket om validitet, reliabilitet och generaliserbarhet på sidan 

17.  

 

Bild och text 

I Den visuella texten – multimodal analys i praktiken nämner Björkvall (2009 s. 13) olika 

verktyg för att göra bild och text betydelseskapande. Ett sådant är så kallade semiotiska 
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resurser. Ett exempel på semiotisk resurs för text är bokstäver, vilka ordnas och grupperas 

systematiskt på olika sätt för att skapa betydelse. För bilder kan en semiotisk resurs för att 

skapa mening vara vilka olika vinklar och perspektiv som motiv valts att avbildas ur, eller hur 

samband och avstånd skapas mellan objekt (Björkvall 2009 s. 14).  

Björkvall (2009) pekar på att det i texter av alla slag skapas och upprätthålls olika typer av 

relationer mellan människor. Man vill ofta uträtta något med sin text, som att till exempel 

påverka någon annan (Björkvall 2009 s. 29). I en text kan även olika versioner av 

verkligheten skapas beroende på hur variationer av språkliga uttryck används (Björkvall 2009 

s. 70). I bilder fungerar människors kläder som attribut, som skapar en identitet för bäraren 

och på så vis skapas även betydelser kring vad den avbildade människan ”är” (Björkvall 2009 

s.72-73). Bilders komposition har betydelse för hur bilder uppfattas (Björkvall 2009 s. 84). 

Andra faktorer som påverkar betydelsen i en bild är till exempel vilka färger som används, 

vilken storlek som de som avbildas har och var de riktar blicken (Björkvall 2009 s. 101). Text 

och bild har således olika möjligheter att förmedla och skapa betydelse för en mottagare. 

Genom olika semiotiska resurser kan bild och text komplettera varandra, till exempel genom 

att skriften kan vägleda läsaren och göra klart vilka betydelser som är centrala, utan att läsaren 

behöver lägga in egna tolkningar. Texten skulle med andra ord kunna sätta ord på känslor som 

en bild visar (Björkvall 2009 s. 25). 

Bilder påverkar oss starkt och omedelbart och redan omslaget på en bok kan avgöra om vi blir 

intresserade av att läsa den eller inte. De signalerar hur vi klassificerar en bok och hur vi 

tycker att den sticker ut. Barn förmodas vara mindre förutsägbara i sina bildval än vuxna, då 

de är vana vid en annan typ av bildvärld där fartfyllda filmer och spel är en stor del av deras 

vardag idag (Edwards 2008 s. 70). 

Som tidigare nämnts kan bild och text komplettera varandra och fylla varandras luckor. Men 

finns inga luckor i boken, finns heller inget utrymme för läsaren att använda sin fantasi 

(Nikolajeva 2000 s. 27). Vi tolkar bild och text olika och dessutom kan vi tolka samma 

material olika från en läsning till en annan. Det senare gör att bättre förutsättningar skapas för 

en fullständig tolkning av bokens helhet (Nikolajeva 2000 s. 13). 

 

Metod för datainsamling 

Denna studie utgår ifrån en kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ analys av sagoböcker 

ur ett genusperspektiv. 
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Genom innehållsanalys har vi undersökt texter och bilder och räknat förekomst av kön på 

karaktärer och jämfört mellan böckerna. Därefter har vi genomfört en kvalitativ analys av 

texten där vi tittat på hur kön framställts i materialet som helhet. 

Vi använde oss av båda metoderna då vi ville få ut så mycket av materialet som möjligt och få 

svar på våra frågeställningar om hur kön framställs och hur fördelningen av kön såg ut. 

 

Urval och material  

Vi valde att studera sex sagoböcker med bilder från sex olika årtionden från mitten av 1900-

talet fram till nutid. De är alla utgivna under samma titel, Bland tomtar och troll och utgavs 

första gången 1907 och har sedan dess utkommit en gång per år. Sammanlagt har 45 kortare 

(under 25 sidor) sagor analyserats. Eftersom dessa böcker är Sveriges allra äldsta och mest 

kända sagosamling, är det intressant att undersöka just dessa ur ett genusperspektiv.  

Böckerna innehåller folksagor och sagor med många inslag av fantasi och sagofigurer såsom 

tomtar och troll. De flesta av sagorna är skrivna av svenska författare, varav vissa 

återkommande såsom Irmelin Sandman-Lilius och Ulf Stark.  

Vi ville ha en jämn fördelning av material mellan oss och dessutom ha material som skulle 

vara tillräckligt för en studie till ett examensarbete. Därför valde vi sex böcker och det föll sig 

då naturligt att välja en bok från varje årtionde från 2010-talet och bakåt. Just de böcker vi 

valde var de som fanns tillgängliga från varje årtionde på Uppsala stadsbibliotek och som gav 

en någorlunda jämn fördelning över tidsperioden. 

 

Genomförande  

Vi delade upp böckerna mellan oss, så att båda fick tre böcker att analysera. Sedan bytte vi två 

av böckerna (den äldsta från 1966 och den nyaste från 2012) så att vi läst och tolkat fyra var. 

Inspirerade av tillvägagångssättet i Crandall (1996) började vi med att skapa en tabell för 

varje bok där vi ställde upp kön på människor (flicka/pojke, kvinna/man), kön 

(kvinnligt/manligt) på sagoväsen där vi även lade till en kolumn för väsen där könet var 

odefinierbart för oss, kön (även odefinierbart) på förmänskligade djur (djur som talar, går 

upprätt, bär kläder eller på annat sätt beter sig mänskligt) samt odefinierbart kön på vanliga 

djur för att sedan titta igenom alla bilder och föra in de förkommande könen i en tabell. Vi 
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tittade på bilderna innan vi hade läst texten, för att inte få bilderna färdigtolkade genom 

texten. I de fall bilden hade en bildtext lästes denna i samband med att bilden studerades. 

Hade varelsen/människan skägg var den i vår undersökning man/manlig, eftersom det är en så 

tydlig markör för manligt kön. För kvinnor/kvinnliga varelser tittade vi efter markörer såsom 

långt hår och traditionellt kvinnliga plagg. Vi räknade antalet förekommande bilder och 

avgränsade oss för att titta efter kön på levande varelser. 

Härnäst lästes sagorna för att fastställa vilka roller som fanns, vilket kön de hade och hur de 

framställdes. Detta skrev vi ned under läsningens gång. Vi listade karaktärernas egenskaper 

som stod utskrivna och antecknade dessa ur texten, men tog även med de egenskaper som vi 

själva tolkade in och som inte stod uttryckligen, samt exempel på dessa för att kunna visa hur 

man tänkte när man gjorde tolkningen. Därefter förde vi in egenskaperna i tabeller, en för 

varje utgåva, men i examensarbetet valde vi att enbart ta med tabellerna från 1966 och 2012 

för att vi förväntade oss att det skulle finnas störst skillnader mellan dessa. Vi bearbetade vår 

data genom att utgå ifrån Hirdmans teori om könen som varandras motsatser, när vi gick 

igenom våra tabeller med egenskaper hos könen. Vi letade motsatser och likheter, för att 

kunna jämföra hur könen framställs i de olika utgåvorna. Detta valde vi att skriva om som 

kommentarer till respektive utgåva. Vi valde ut de roller som var möjliga för respektive kön 

och gav exempel från olika utgåvor på hur dessa kunde te sig. Vi försökte hålla oss till två 

exempelkaraktärer från olika årtionden för varje roll, för att lättare kunna jämföra dem. De 

exempel vi valde var de som vi tyckte belyste rollerna på både ett stereotypiskt vis men också 

ett normbrytande om något sådant förekom. Efter varje roll valde vi att skriva en kort slutsats 

för att tydliggöra resultatet. Vi ville illustrera rollerna med bilder för att på ännu ett sätt visa 

hur de framställs och valde därför att fotografera av några av de bilder som förekommer i 

böckerna. För att få en tydlig bild av fördelningen av kön mellan huvudroller och de andra 

karaktärerna valde vi att räkna och föra in dessa i en tabell. Detsamma gjorde vi över 

böckernas bilder. Sedan kommenterade vi tabellerna genom att lyfta fram vissa tydliga 

skillnader och likheter. 

 

Reflektion över metoden  

Sagoböckerna innehöll väldigt mycket material, det var därför viktigt att stanna upp och 

reflektera över vad som var relevant för den aktuella studien. Eftersom vi under bearbetningen 

av materialet gjorde subjektiva bedömningar baserade på våra analysmetoder, var det 



17 
 

intressant för studien att analysera visst material var för sig. Det gav studien en större 

tillförlitlighet. Tabellerna vi använde underlättade insamlingen av data och gjorde att vi 

studerade materialet på samma vis. Vi hade kunnat inkludera utgåvor av Bland tomtar och 

troll som gavs ut före 1960-talet i vår studie, men de äldre böcker som fanns tillgängliga på 

Uppsala stadbibliotek var från 1913 och 1940-talet, vilket skulle ha gjort att materialet inte 

hade haft den jämna fördelning över tid som vi var ute efter. Dessa böcker hade dessutom 

bara en eller enstaka sagor, vilket inte kändes aktuellt för vår studie. Att undersöka sagor av 

många olika författare och bilder av många olika illustratörer ger kanske inte någon 

representativ bild av den författaren/illustratören utan snarare för tiden. Vi har därför tittat på 

sagorna och bilderna i sitt sammanhang, varje bok för sig får representera ett årtionde. Då vi 

har många böcker med olika sagor kommer vi kunna få en bild av hur både könen framställs, 

till skillnad från om vi valt böcker där en karaktär av ett visst kön var i konstant fokus. 

 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Bergström och Boréus (2012 s. 41) skriver om validitetens betydelse och att faktiskt uppmäta 

det som ska mätas, för att på så vis få svar på undersökningens frågor. För att få en hög 

validitet har vi hela tiden kopplat det undersökta materialet till våra frågeställningar. 

Validiteten är mångtydlig men är väldigt betydelsefull för värdet på undersökningen (Stukát 

2005 s.128). Genom att vi båda studerat böckerna från 1966 och 2012, jämfört dessa resultat 

med varandra och funnit att vi gått tillväga och tolkat materialet på liknande sätt, menar vi att 

vår studie har en bra reliabilitet.  

Bergström och Boréus (2012 s. 42) hävdar vikten av en god reliabilitet och betydelsen av 

noggrannhet i undersökningens alla områden. Alla som genomför liknade studie ska kunna få 

fram liknande resultat (Bergström & Boréus 2012 s. 42). Vi har utformat vårt 

analysverktyg/metod med detta i åtanke. Brister hos reliabiliteten kan skapas om det uppstår 

feltolkningar eller felberäkningar (Stukát 2005 s. 126). Vi är medvetna om att vår studie 

bygger just på våra tolkningar av materialet. Genom att vi arbetat strukturerat med tabeller har 

vi försökt undvika brister i studiens reliabilitet.  

Vem som resultatet avser är något som tillhör det som benämns generaliserbarhet (Stukát 

2005 s. 129). Det som kan påverka om en studies resultat är generaliserbart eller inte är till 

exempel urvalet, undersökningsgruppen eller bortfall från någon av studiens delar (Stukát 

2005 s. 129). Den metod vi använt oss av när vi analyserat vårt material är generaliserbar, så 



18 
 

till vida att den går att använda om man ska undersöka andra sagor på samma sätt/med samma 

metod. 

 

Etiska aspekter 

När en studie utförs finns fyra huvudkrav för att skydda individer eller forskningsmaterialet. 

Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002 s. 7-14).  

I vår studie analyseras bilderböcker genom textanalys. Därför behöver vi inget tillstånd från 

någon individ, eller informera någon om deras rättigheter i studien. Vi kommer heller inte att 

behandla konfidentiella uppgifter. Däremot har vi använt oss av ett forskningsetiskt 

förhållningssätt när vi gått igenom vårt material, då vi refererat på ett korrekt vis och varit 

ärliga med vilken tidigare forskning vi inspirerats av och inte plagierat andra forskare. Vidare 

har vi genomfört vår studie med ett öppet sinne och försökt hålla oss ifrån eventuella 

förutfattade meningar om materialet. 
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Resultat och analys  

Vi har valt att dela upp vår resultat- och analysdel i tre avsnitt: möjliga roller för könen och 

hur de framställs, tabell över fördelningen av kön i text och bild med kommentarer samt 

kommentarer till tabeller över beskrivande ord som finns med i sin helhet i bilaga 1. 

 

Fördelning av kön på huvudroll och karaktärer i text 

I tabell 1 visas resultatet över hur fördelningen av kön på huvudroll och karaktärer ser ut i 

antal. Då vi vill ge en tydligare bild av denna fördelning presenterar vi även fördelningen i 

procent. 

 

Tabell 1 

 

Text 1966  1974 1983 1993 2003 2012 

Antal flickor/kvinnor 

sagoväsen/förmänskligat 

djur kvinnligt (med 

huvudroll) 

19 (2) 15 (0) 15 (2) 30 + säll- 

skaps- 

damer (4) 

19 (3) 23 (3) 

Antal pojkar/män 

sagoväsen/förmänskligat 

djur manligt 

(med huvudroll) 

22 (5) 16 (6) 27 (6) 31 + 1500 

Arbetar- 

män (4) 

18 (4) 21 (4) 

Antal varelser utan 

uttalat kön (med 

huvudroll) 

1 (0) 

 

 

4 (0) 4 (0) 12 (0) 0 (0) 7 (0) 

Sammanlagt 42 (7) 35 (6) 46 (8) 73 (8) 37 (7) 51 (7) 

 

Bland tomtar och troll från 1966 innehåller sju sagor, varav två av huvudrollerna i boken är 

kvinnliga och fem är manliga. Alltså är ca 71 % av huvudkaraktärerna manliga och ca 29 % 

kvinnliga. Av de 42 karaktärer som förekommer i texten är 45 % (19 st) kvinnliga och 52 % 

(22 st) manliga. 

Bland tomtar och troll från 1974 innehåller sex sagor, varav alla huvudrollerna är manliga, 

alltså 100 %. Av de 35 karaktärer som förekommer i texten är 43 % (15 st) kvinnliga och 46 

% (16 st) manliga. 

Bland tomtar och troll från 1983 innehåller åtta sagor, varav två av huvudrollerna är kvinnliga 

och sex är manliga, alltså är 25 % av huvudkaraktärerna kvinnliga och 75 % manliga. Av de 

46 karaktärer som förekommer totalt i texten är 33 % (15 st) kvinnliga och 59 % (27 st) 
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manliga. 

Bland tomtar och troll från 1993 innehåller åtta sagor (men även två sånger och fem ramsor 

som här räknats bort), där fördelningen av könen på huvudrollerna är jämn (50/50). Av de 73 

karaktärer som förekommer i texten är 41 % (30 st) kvinnliga och 42 % (31 st) manliga. 

I tabellen nämns sällskapsdamer och arbetarmän. Då sällskapsdamerna inte nämns till antal 

har vi valt att inte räkna med dessa. Och då arbetarmännen är så ofantligt många i antal och 

endast nämns i förbigående valde vi att inte heller räkna med dessa. 

Bland tomtar och troll från 2003 innehåller sju sagor, varav 43 % (3 st) av huvudkaraktärerna 

är kvinnliga och 57 % (4 st) är manliga. Av de 37 karaktärerna som återfinns i boken totalt är 

51 % (19 st) kvinnliga och 49 % (18 st) manliga. 

Bland tomtar och troll från 2012 innehåller sju sagor varav 43 % (3 st) av huvudkaraktärerna 

är kvinnliga och 57 % (4 st) är manliga. Av de totalt 51 karaktärerna som förekommer i boken 

är 45 % (23 st) kvinnliga och 41 % (21 st) manliga. 

 

Slutsats  

Vi kan se att det finns en övervikt av manliga karaktärer och huvudroller, men fördelningen är 

mer jämn i utgåvorna från 1993 och 2012. I utgåvan från 1974 är ingen av huvudkaraktärerna 

kvinnliga, medan det i utgåvan från 1966 finns två kvinnliga huvudkaraktärer. Ingen av 

huvudrollerna är utan uttalat kön och det är över lag mycket få av dessa karaktärer. 2003 

fanns inga av dessa karaktärer med, medan det 1993 fanns 16 % karaktärer utan uttalat kön, 

vilket också är den högsta förekomsten av dessa ur alla böcker. 
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Fördelning av kön på karaktärer i bild 
 

Denna tabell visar fördelningen av karaktärers kön i böckernas bilder, i antal och procent. 

Tabell 2 

Bild  1966 1974 1983 1993 2003 2012 

Antal flickor/kvinnor 

sagoväsen/förmänskligat 

djur kvinnligt (i procent) 

5 (7%) 3 (6%) 25 

(20%) 

35 

(34%) 

30 

(39%) 

21 

(35%) 

Antal pojkar/män 

sagoväsen/förmänskligat 

djur manligt (i procent) 

23 

(32%) 

17 

(33%) 

51 

(41%) 

19 

(19%) 

25 

(32%) 

26 

(43%) 

Antal varelser utan 

uttalat kön 

 

43 

(61%) 

 

32 

(62%) 

48 

(39%) 

48 

(47%) 

22 

(29%) 

13 

(22%) 

Karaktärer totalt 71 52 124 102 77 60 

 

Resultatet visar en övervikt av manliga karaktärer även i böckernas bilder. 1974 har mer än 

fem gånger så många manliga karaktärer som kvinnliga, vilket är den mest ojämna 

fördelningen av alla böcker. I 1983 års upplaga är de manliga karaktärerna mer än dubbelt så 

många som de kvinnliga på bilderna. 1993 kan vi för första gången hitta fler kvinnliga 

karaktärer än manliga, med 34 % mot 19 %. Denna trend håller i sig tills 2012, där de manliga 

karaktärerna åter är fler än de kvinnliga, med 43 % mot 35 %. 

 

Beskrivande ord för könens egenskaper 

Tabellerna i bilaga 1 visar de ord som könen beskrivs med i utgåvorna från 1966 och 2012, 

alfabetiskt ordnade. Nedan kommenteras tabellerna var för sig och sedan jämförs dessa i en 

sammanfattande slutsats. 

Bland tomtar och troll 1966 

I tabellen över 1966 kan vi se att flickor beskrivs med fler ord än pojkar, men män beskrivs 

med fler ord än kvinnor. Manliga varelser beskrivs med fler ord än kvinnliga varelser och 

beskrivs också med flest ord totalt. Pojkar, män och manliga varelser beskrivs mer utifrån sitt 

beteende, till skillnad från flickor som oftare beskrivs utifrån sitt utseende (med ord som 

upprepas i texten, men frekvensen är inte synlig i tabellen). 

Rädd är en egenskap som återfinns hos flickor, pojkar, kvinnliga och manliga varelser. 
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Flickor blir räddade, och pojkar och djur utan uttalat kön är de som räddar dem. 

Kvinnor, män och kvinnliga och manliga varelser beskrivs som arga. Kvinnliga varelser 

framställs rent av som aggressiva. Både flickor och pojkar samt kvinnliga varelser beskrivs 

som artiga, medan män beskrivs som oartiga. Flickor framställs också visa blygsamhet, 

empati, hjälplöshet, osäkerhet och tacksamhet, medan pojkar framställs som äventyrliga, 

enkla, realistiska, principfasta och starka. När pojkarna visar känslor beskrivs de som 

bedrövade, ledsna och sorgsna, medan flickors känslor beskrivs med både ledsen och lycklig. 

Pojkarna visar alltså negativa känslor, men inga positiva. Däremot framställs män visa känslor 

som glad och ledsen och manliga varelser kan vara både glada, lyckliga och sorglösa. 

Bland de kvinnliga varelserna, där häxor ingår, återfinns beskrivningar som skräckinjagande, 

hotfull och farlig. De manliga varelserna där tomtar återfinns visar upp ett brett register av 

beskrivna känslor och egenskaper däribland ansvarsfull, envis, glad, hånfull, klok, känslosam, 

lycklig, tacksam. Omhändertagande flickor såväl som varelser utan uttalat kön förekommer. 

Beskrivningen modig förekommer enbart hos flickor, medan pojkar och manliga varelser 

beskrivs som starka. Kvinnor har beskrivits som fattiga, medan män är rika och dessutom 

mäktiga.  

Bland tomtar och troll 2012 

Även i tabellen över 2012 kan vi se att flickor beskrivs med fler ord än pojkar, men män 

beskrivs med fler ord än kvinnor. Flickor har flest ord som beskriver dem. Flickor, kvinnor, 

kvinnliga varelser samt varelser outtalat kön har tillskrivits ordet söt minst en gång, något som 

inget av de manliga könen har. Ett annat ord som syns med i tabellen flera gånger är artig som 

bara blivit tillskrivet det manliga könet och de med kvinnligt kön har inget ord som tillskrivits 

som synonym till detta. Ilsken och arg är ord som finns med för både män, manliga varelser, 

kvinnliga varelser och varelser med outtalat kön. Båda könen beskrivs med motsatsord, till 

exempel beskrivs kvinnor både som söta och fula, och pojkar som hjälpsamma och hotfulla. 

Tabellen visar också att det finns både minst en hjälte och minst en hjältinna i boken. Modig 

är ett ord som endast tillskrivits män och pojkar. 

Slutsats  

Flickorna tillåts 2012 vara självständiga, starka och aktiva, men mycket fokus läggs 

fortfarande på deras utseende. 1966 har enbart män beskrivits som oartiga, medan flickor och 

pojkar beskrivs som artiga. 2012 är det i stället bara män som beskrivs som artiga. 

Gemensamt för båda utgåvorna är att flickor har fler beskrivna egenskaper än pojkar, men 
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männen har fler än kvinnorna. Vidare är det i båda böckerna många karaktärer av båda könen 

som visar ilska.  

Möjliga roller för könen 

I detta avsnitt har vi valt att i detalj beskriva några av de karaktärer som finns representerade i 

sagoboksserien. Vi har valt att belysa varje roll med exempel från i huvudsak två sagor, där vi 

anser att rollerna är representativa respektive sticker ut. Det kan vara en traditionell roll och 

en som utmanar denna. Detta kan göra att de förekommer i utgåvor som ligger nära varandra, 

men detta tycker inte vi är av vikt eftersom de utgåvor vi valt har minst 8 år emellan 

utgivningsår och därför kan visa på skillnader/förändring. Fokus har legat på huvudroller eller 

de roller som är betydande/framträdande. 

 

Flickor, kvinnor och kvinnliga varelser  

De kvinnliga karaktärer som finns med i sagorna som huvudroll eller framträdande karaktärer 

och som vi därför valt att fördjupa oss i, är prinsessa, vacker flicka, elak styvmor, älva/fe, troll 

samt förmänskligat kvinnligt djur. Utöver dessa karaktärer förekommer också: 

-duktig flicka (t.ex. Eira i Skogtippa Lövskorra, Bland tomtar och troll 2003),  

-ung kvinna (t.ex. Svanflickan i Prinsen och svanflickan, Bland tomtar och troll 1974), 

-gammal kvinna (t.ex. gumman i Till och från Kii-Lii, Bland tomtar och troll 1993), 

-mor (t.ex. Evelina i Largustus Knagg, Bland tomtar och troll 1983), samt  

-drottning (t.ex. prinsarna Silvervit och Lillvackers mor i Silvervit och Lillvacker, Bland 

tomtar och troll 1966).  

Duktiga flickor är flickor som beskrivs som flitiga och duktiga (både i skolan och annat de 

företar sig), omhändertagande (tar hand om syskon och vänner) och självutplånande (ser till 

andras behov innan sina egna). De unga kvinnor som förekommer i böckerna är mödrar (ej 

inräknat styvmödrar) och/eller hustrur till andra karaktärer. Gamla kvinnor beskrivs oftast 

som gummor och framställs som hjälpsamma och snälla. Likt de unga kvinnorna är 

drottningar också mödrar eller hustrur, men kungliga. De nämns ofta i förbigående (Det var 

en gång en kung och en drottning…) och försvinner ofta ur handlingen eller dör i början av 

sagan. 

Nedan presenteras de kvinnliga karaktärer som är i huvudroll eller har framträdande 

karaktärer i fallande ordning efter förekomst. Varje roll avslutas med en sammanfattande 

slutsats. 
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Prinsessa 

Prinsessrollen återkommer i alla böcker. I texterna har prinsessornas utseende stort fokus, 

både hur deras kroppar ser ut, men även deras klädsel beskrivs ofta utförligt. Prinsessan 

Vassilissa i Trädockan (Bland tomtar och troll 1966 s. 24) beskrivs ha ”hår som spunnet guld, 

hennes ögon var som ett par safirer och hennes mun var som ett körsbär”. Prinsessor 

objektifieras och framställs som någon som tillfredsställer någon annans behov, snarare än 

sina egna. Om vi åter igen tar Vassilissa som exempel beskrivs hon vidare med att ”hela 

hennes väsen stämde så väl överens med hennes yttre att föräldrarna brukade säga, nog är vi 

väl lyckliga, som har en sådan dotter?” (1966 s. 24). I Bland tomtar och troll från 2012 

återfinns en modern prinsessaga Den sanna sagan om Törnrosa som vill utmana den klassiska 

prinsessrollen där det berättas att Törnrosa har ”ögon blå som himlen” och ”hår som silke” 

(2012 s. 31), men att hon ”växte upp och blev inte hälften så vacker som det påstås” (2012 s. 

32) och att ”silkeshåret var mer praktiskt än vackert och i övrigt var hon ganska alldaglig” 

(2012 s. 32). Hon är helt enkelt inte någon överjordiskt vacker varelse, som övriga prinsessor 

beskrivs som, utan en ”normalsöt” (2012 s. 32) flicka. Dessutom problematiseras hennes 

långa hår, som beskrivs som att det ”ideligen trasslade sig i enorma tovor och ständigt måste 

kammas”(2012 s. 32). Det tyder ändå på att även denna moderna prinsessa har tvång över sig 

som hör ihop med hur en prinsessa ”ska” vara. ”Prinsessor ska ha långt hår” (2012 s. 32), som 

Törnrosas föräldrar uttrycker sig, medan Törnrosa själv helst bara vill klippa av det. 

I 2012 års version av Törnrosa är Törnrosas öde, liksom i den klassiska sagan att sticka sig på 

en spinnrock, därför förbjuds alla vassa föremål i slottet. Hon är dessutom förbjuden att lämna 

slottet eftersom världen utanför slottet är full av vassa saker. På grund av detta är det många 

saker som prinsessan inte kan göra. Hon fick ”inte snickra, hon fick inte sy och hon fick inte 

klippa pappersfigurer. Lego hade hon inget och både hoppa hopprep och leka kull är omöjligt 

om man har hår så långt att det släpar i marken och så tunt att det blir trassligt bara man 

vänder på huvudet.”(2012 s. 34). Här ger texten en känsla av hur begränsat Törnrosas liv är. 

Prinsessor visar inte alltid sina känslor utåt. Vassilissa håller god min inför sin styvmor och 

styvsystrar och detta gör att de tycker än mer illa om henne. Flera gånger beskrivs dock hur 

Vassilissa gråter bittert inför de grymheter styvmodern hittar på. Hon är också mycket rädd 

för häxdrottningen, men vågar utmana och överlista denna till slut och visar sig därmed 

modig.  

I nästan alla sagor är prinsessornas högsta önskan eller största bedrift är att bli gifta. Och de 

beskrivs just bli gifta, inte att de gifter sig. Det framställs som en passiv handling, där något 

händer med dem som de inte har kontroll över själva, samtidigt som de är överlyckliga över 
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detta. När en gammal kung friar till Vassilissa och hon ödmjukt tackar nej, förvandlas han till 

ung och vacker och ”hon kände sig med ens så lycklig, och därigenom såg hon ännu 

älskligare ut – om något sådant ens var möjligt. Kungen gifte sig med henne samma dag.” 

(1966 s. 44) 

Till skillnad från de andra prinsessorna i böckerna är Törnrosas högsta dröm inte att bli gift i 

sagan Den sanna sagan om Törnrosa (2012). Hon beskrivs som beläst och smart och utbildar 

sig till bibliotekarie. Sedan öppnar hon ett bibliotek tillsammans med sin bästa vän, Belinda. 

Så småningom gifter sig dock både Törnrosa och Belinda, men inte med någon vacker prins 

utan rätt och slätt med ”varsin låntagare” (2012 s. 42). Törnrosa är en modern prinsessa 

(2012), som inte behöver bli räddad av någon prins. Likaså blir Vassilissa (1966) räddad av 

sin trädocka och ingen prins, men i övrigt är det vanligaste att prinsessorna på något vis blir 

räddade av just en prins.  

Slutsats 

Vi kan se att prinsessor framställs på olika vis beroende på årtionde. 1966 framställs 

prinsessan som osjälvständig, passiv och till för att behaga, medan den moderna prinsessan 

från 2012 är självständig, aktiv, går sin egen väg och följer sina egna drömmar. Det finns 

många exempel på hur kvinnosynen mellan sagorna har förändrats. Ett sådant exempel är när 

kungen i ett annat land väljer att Vassilissa ska bli hans hustru, medan Törnrosa gifter sig med 

en man hon själv valt. 

 

 

 

 

Vassilissa (1966 s. 8)                                     Törnrosa (2012 s. 33) 

Häxa  

Häxor beskrivs oftast negativt i sagorna. De är framförallt fula. I Silvervit och Lillvacker 

(Bland tomtar och troll 1966) beskrivs en häxa som ”så ful och led att håren reste sig på både 

djuren och deras herre” (1966 s. 96). De är även elaka och hotfulla och deras utseende 
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beskrivs ofta på samma ingående vis som de vackra flickorna. Häxdrottningen i Trädockan 

(Bland tomtar och troll 1966) beskrivs som ”klädd i grova björnskinn och hennes gråa lockar 

hängde ovårdade kring ansiktet. I högra handen höll hon en rödglödgad eldgaffel och i den 

vänstra handen en lång kvast och hennes blick var vass som tiotusen nålar. Hennes kraftiga 

röst klöv luften och den skallade så länge att man kunde tro att en storm hade brutit lös i 

skogen.” (1966 s. 34) På klassiskt sagomanér hotar många häxor att äta upp eller ta livet av de 

människor de träffar, såsom häxdrottningen i Trädockan när hon säger till prinsessan 

Vassilissa att ”jag har ingen kvällsmat och jag är hungrig. Kom hit, tös, så att jag får äta upp 

dig” (1966 s. 35) eller häxan i Silvervit och Lillvacker som upprepade gånger hotar att ta livet 

av Lillvacker om han inte gör som hon befaller. 

Gemensamt för häxorna är att de besitter stor makt. De kan förtrolla både människor och djur, 

vissa kan kontrollera elementen och är fysiskt starka. Häxdraken i Den gamla häxdraken 

begraver ett helt slott genom att slänga berg och fjäll på det: ”Ovanpå stenen slängde hon ett 

högt berg och allra överst tryckte hon ner en jättelik fjälltopp” (2003 s. 90). Amalia (Bland 

tomtar och troll 1966/2003) är ett undantag från beskrivningen av häxor som hemska, elaka 

och fula. Hon beskrivs i stället som söt, blyg och ”med pigga, blå ögon och hennes ansikte 

under det svarta hucklet såg ut som ett vänligt nymoget äpple. Men så hade hon också lagt av 

sig häxnäsan – den där långa historien med vårtan som visar att en häxa är en häxa. Häxnäsan 

hade hon stoppat ner i förklädesfickan.” (2003 s. 101). I sagan visar det sig också att Amalia 

inte är någon riktig häxa, utan en fe som blivit förtrollad av en trollkarl, vilket kan förklara 

varför hon framställs som hon gör. 

Slutsats 

Vi kan se att häxor i sagorna ofta har mycket makt, mer än några andra kvinnliga karaktärer. 

Deras makt kan jämföras med den makt sagornas kungar har. Vi kan även se att häxor öppnar 

upp de ramar som annars låser fast de kvinnliga karaktärerna, då de tillåts ta plats och inneha 

makt. Sättet som de flesta häxor framställs på har inte förändrats från 1966 till 2003, då de i 

båda böcker beskrivs som fula och hemska. Sagan om häxan Amalia finns med i båda 

utgåvorna från 1966 och 2003 och har inte förändrats i den senare. Man kan fråga sig varför 

man valt att återpublicera denna saga i en senare utgåva och ifall utgivarna 2003 reflekterat 

över hur Amalia framställs, då hon är ännu en kvinnlig varelse som beskrivs med fokus på 

utseende. Bilden på Amalia nedan är tagen från 2003, då det inte finns några färgbilder på 

henne i utgåvan från 1966. 
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   Häxdraken (2003 s. 88)                             Amalia (2003 s. 105) 

 

Troll 

Troll förekommer i flera av böckerna. Lufsan i sagan om Den mystiska ringen (Bland tomtar 

och troll 1993) och Stina i sagan om Månskenstrollet (Bland tomtar och troll 2012) är två av 

dem. Lufsan och Stinas utseende är förhållandevis noga utskrivet. Men deras utseende är olika 

då Stina är mera tillskriven utseende som hör ihop med flickor och Lufsan inte tillskrivit 

något utseende som är stereotypiskt kvinnligt.  

Stina är en flicka som blir förvandlad till troll. Hon har spetsiga öron med tofsar på som hon 

döljer med sitt tjocka, långa och lockiga hår. Stina beskrivs med det som är stereotypiskt 

kvinnligt ”hon var ju lika söt och snäll och fin som vanligt” (2012 s. 110). När hon 

förvandlats till troll beskrivs hon fortfarande som en vacker karaktär. ”Vad fin hon var! Långt, 

tjockt hår- ännu längre och mer skinande än hennes människohår! Och stora guldgula ögon 

och ett rart hjärtformat trollansikte” (2012 s. 104). Här ser vi tydligt hur hon beskriv som en 

karakteristisk flicka med ord som fin, rar och stora ögon. Här bryter Lufsan däremot av med 

sitt utseende då hon mera beskrivs som ett typiskt troll. ”Det var en kort och kraftig person, 

med svart, tovigt hår, brun hy och underliga skinnkläder” (1993 s. 53). Lufsan har också 

tjocka, stora händer vilket mamman i familjen konstaterar som okvinnligt när hon säger att 

”En kvinna har inte så tjocka fingrar”(1993 s. 47). På golvet där Lufsan lämnat sina spår är 

det ”mycket stora, breda fötter ” (1993 s. 50) som gått. Trollens kroppar har också beskrivits 

men då på olika sätt. Stinas trollkropp har fått ett nätt och feminint utseende. När hon kommer 

till trollen i skogen får hon en klänning. Lufsans kropp beskrivs som kraftig och att hon har 

håriga händer. Hur deras yttre är beskrivet i sagorna får till resultat att Stinas kropp och 

ansikte framställs som vackrare än Lufsans. De olika karaktärernas känslor och humör är 
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ganska olika. Lufsan framställs som slarvig då hon tappar bort sin ring. Hon blir då arg och 

”började åter att skutta och hoppa av ilska” (1993 s. 54). Stina beskrivs inte som lika arg även 

då hon ”protesterar ilsket, för hon var inte rädd av sig ” (2012 s. 101). Stina framställs både 

som modig och rädd när hon ” började gråta, fast hon annars var så modig” (2012 s. 103). 

Trollen som har kvinnligt kön framställs här inte att ha stereotypiskt kvinnliga känslor och 

beteenden utan är både ilskna och modiga. 

Något som de båda trollen har gemensamt är att de på något vis har en relation eller skapar en 

relation med någon av det andra könet som också är troll. Stina möter Martin som också 

förvandlats till troll. Om det är vänskap eller kärlek mellan dem är inget som tydligt framgår. 

Lufsan däremot har en fästman som hon ska gifta sig med.  

Båda trollen framställs som aktiva karaktärer. Stina som vågar sig ut i skogen till trollen och 

Lufsan som ger sig iväg till familjens hus för att hämta tillbaka sin ring. Skillnaden mellan 

karaktärerna är att Stina har fått sitt yttre beskrivet som en flicka medan Lufsan som ett troll.  

 

Slutsats 

Det är skillnad mellan hur kvinnliga troll framställs. 2012 är trollet feminint, vackert och vänt, 

medan trollet 1993 mer överensstämmer med våra förutfattade meningar om hur ett troll ska 

vara, såsom argsint, klumpigt och mindre vackert. Båda trollen beskrivs som håriga, men om 

vi jämför formuleringarna där detta presenteras ser vi att medan Stina är ”täckt av mjuka, 

blanka hårfjun” (2012 s. 104) framställs Lufsan på ett mer direkt och maskulint vis när hon 

”räckte fram sin håriga hand” (1993 s. 55). Denna framställning av kvinnliga varelser tyder på 

att de ges ett större utrymme för olika slags utseenden än flickor och kvinnor har. Stina är en 

flicka som förvandlats till troll, vilket kan förklara varför hon beskrivs som vacker även i sin 

trollskepnad. Även i sagans illustrationer kan vi se att Stina från 2012 framställs som feminin, 

med böljande hår och klänning, medan Lufsan från 1993 har kort hår och grova drag, vilket 

kan ses som motsatsen till feminint.  
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                             Stina (2012 s. 105)                                     Lufsan (1993 s. 57) 

 

Vacker flicka 

Även de flickor som inte är prinsessor får sitt utseende mer eller mindre detaljrikt beskrivet. 

Sonja i sagan Pojken som sökte lyckan och fann den (Bland tomtar och troll 2003) beskrivs av 

huvudpersonen (som är pojke) som ”söt och trevlig och hade både fräknar och ett skratt som 

en porlande bäck. Men någon äkta prinsessa var hon inte” (2003 s. 40). Pojken tycker med 

andra ord om Sonja, men då hon inte är någon prinsessa ger han sig iväg för att hitta någon 

bättre. En okänd prinsessa framställs vara en bättre människa på något sätt än en flicka pojken 

redan känner och tycker om, enbart på grund av börd. I Den sannfärdige herden (Bland 

tomtar och troll 1966) nämns en flicka inte ens vid namn, men ”hon var en av de allra 

vackraste av alla högättade ungmör i Spanien, vackrast bland de vackra.” (1966 s. 62). När 

samma flicka noggrant gör sig i ordning för att locka en pojke beskrivs detta nästan som något 

trolskt och ritualmässigt: ”i gryningen till vadhållningens sista dag klädde hon sig i en 

förtrollande och färgrik klädnad. Hon kammade sitt hår och fäste det med en silverkam högt 

uppe på hjässan. Hon satte blommor vid örat, blommor så röda som solnedgången. Över 

kammen draperade hon sin finaste mantilla.” (1966 s. 62). Som vacker flicka är du till för att 

behaga och locka pojkar/män, men eftersom du inte är någon prinsessa kan du inte räkna med 

att de ska ta dig på allvar. 

Slutsats 

Mellan 1966 och 2003 finns ingen skillnad på hur vackra flickor framställs, utan deras uttalat 

vackra utseende får störst fokus. I båda böckerna innebär att vara vacker flicka att man kan 

behandlas som ett slags pris som kan vinnas av pojkar.  
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Elak styvmor  

Elaka styvmödrar förekommer i ett par av sagorna där de också har en betydande roll. De 

framställs på samma negativa vis; de är elaka, missunnsamma och avundsjuka på sin 

styvdotters (sagans huvudperson) skönhet och gör allt för att plåga henne för att föra fram sig 

själva eller sina egna döttrar. Askungen i Den lilla guldskon (Bland tomtar och troll 1983) 

tvingas av sin styvmor att göra alla tunga sysslor och förnedras genom att ”aldrig fick hon 

sitta med vid styvmoderns bord utan hennes plats var längst ner i spisvrån. Där satt hon klädd 

i trasor och grävde i askan.” (1983 s. 97) Askungen ges heller inte tid att gråta över sin 

olycka, utan styvmodern säger upprepade gånger åt henne att ”jag ska minsann ge dig annat 

att göra än att sitta och gråta.” Vassilissas styvmor i Trädockan (Bland tomtar och troll 1966) 

uttrycker till sina döttrar att ”vi får väl se hur pass söt hon kommer att vara, när hon har 

arbetat i hönshuset och köksträdgården ett tag. Låt hennes hy bli väderbiten och fräknig och 

hennes hår blekt av solen, så kommer hennes vackra utseende att flyga sin kos. Vi ska göra en 

helt vanlig piga av Vassilissa. Nu raringar, behöver ni inte vara avundsjuka på henne längre. 

Ingen yngling kommer någonsin att vilja titta åt henne.” (1966 s. 28). Här presenteras genom 

styvmodern inte bara en syn på vad skönhet är, utan även hur målet för en flicka/prinsessa är 

att behaga pojkar med sitt utseende. Styvmoderns beteende är i mångt och mycket lika hemskt 

som vilken elak häxas som helst, men hon saknar förstås trollkrafter och hennes utseende 

beskrivs inte. 

Slutsats 

Både 1966 och 1983 framställs styvmödrar som mycket elaka kvinnor, som plågar sina 

styvdöttrar. Detta beteende skulle kunna komma av att de känner sig misslyckade. De ger en 

bild av kvinnor som egoistiska och oberäkneliga. I båda fallen tillåts styvmodern att behandla 

styvdöttrarna precis som hon vill, för att nå sina mål, utan några invändningar från kungen. 

De är alltså så pass mäktiga och dominanta, att de står över kungen i detta. 

 

Älva/fe 

Kvinnliga sagoväsens utseende beskrivs även det ingående i det flesta av böckerna.  

Älvan Rosalinde i Ett flodäventyr (Bland tomtar och troll 1966) beskrivs som ”en smal liten 

flicka med tunna, genomskinliga vingar på ryggen och rakt vått hår som räckte ända ned till 

midjan. Hon hade en sorts klänning Robert inte visste var den började eller slutade, den var i 

alla fall gråblåaktig, och så hade hon en näckrosknopp bakom ena örat” (1966 s. 85). Hon är 

en vän varelse, som pojken Robert aldrig sett maken till. Hon är motsatsen till honom själv, 
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vilket pekar på upprätthållandet av könens isärhållande. Utöver att vara väna och vackra, får 

älvorna och feerna även utrymme att vara flyktiga, lite egensinniga och nästan galna. Trollet 

Pjotr, säger åt Rosalinde att hon får åka med i hans båt om hon diskar åt honom, vilket hon 

genast på följande vis gör: ”Rosalinde hoppade upp och försvann som en blixt in i kajutan, 

och [det] kantstötta porslinet kastas i en båge genom kajutfönstret och rakt ut i floden där det 

låg och flöt precis som efter ett skeppsbrott. Med ett hojtande dök Rosalinde ner i vattnet och 

simmade snabbt som en fisk efter tallrikarna och muggarna och samlade ihop dem […]. Så 

stod hon på däck igen med alla sakerna i famnen medan det bildades en pöl av vatten kring 

hennes fötter” (1966 s. 87).  

Älvan Tuva i Kurre och Tuva (Bland tomtar och troll 2012) får till skillnad från de andra 

älvorna och feerna i böckerna inte sitt utseende beskrivet med mer än att hon lyser. Mellan 

raderna kan man också läsa att hon är väldig liten, då hon får plats i en glasflaska. Däremot 

upprätthålls en föreställning om hur en älva ska vara när Kurre uttrycker att ”älvor ska dansa 

på månstrålar och inte sitta i glasflaskor” (2012 s. 88). Sagan går ut på att Kurre ska rädda 

älvan som blivit fångad av ett stort troll. Hon framställs som hjälplös och blir mycket glad när 

Kurre dyker upp och räddar henne: ”och så sa han, att nu var det nog meningen, att han tänkte 

ta henne ur flaskan och föra henne tillbaka till kärret, där hon bodde. Då sken älvan upp och 

lyste ännu vackrare än nyss”(2012 s. 95). 

Slutsats  

Älvor och feer framställs både 1966 och 2012 som små och oskyldiga. 1966 finns ett större 

fokus på utseende, men älvan framställs samtidigt som aktiv jämför med älvan från 2012 som 

bara sitter och väntar på att bli räddad. 

Förmänskligat djur 

Ett utmärkande kvinnligt djur är mormodern i sagan om Sommarmössens julafton (Bland 

tomtar och troll 2012). Hennes utseende är tunt beskrivet. Det som är utskrivet är att hon är 

tjock och att hon har morrhår som hon putsar. Mormodern framställs som omhändertagande 

”musmormor torkade av de små ungarna” (2012 s. 6) och kunnig. Mormodern är den som 

alltid berättar för musungarna vad allting är men hon är gammal och kommer inte ihåg allt. 

Hon framställs här som den som är kunnigast av de vuxna även då musfadern finns med. 

Mormodern är en lugn mus och rädda om musungarna, därför går hon sist för att ”se till att 

ingen av deras små älsklingar kom bort i mörkret” (2012 s. 72). Musmormodern är rädd att 

ungarna ska busa så katten hör dem, men när katten kommer vill hon försvara mössen och 
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börjar diskutera med katten. Hon framställs då som en modig mus även om ”hon såg riktigt 

rädd ut nu” (2012 s. 79).  

 

Slutsats 

Fast det är ett djur med kvinnligt kön har hennes utseende knappt beskrivits, däremot har hon 

fått stereotypiska egenskaper för kvinnor, såsom omhändertagande. Även om det finns en 

musfader med i sagan är det mormodern som tillåts vara familjens överhuvud, vilket kan visa 

på den utveckling som skett både vad gäller familjekonstellation och kvinnosyn år 2012. 

Pojkar, män och manliga varelser  

De manliga karaktärer som finns med i sagorna som huvudroll eller framträdande karaktärer 

och som vi därför valt att fördjupa oss i, är prins, tomte, troll, äventyrlig/modig pojke, man 

samt förmänskligat manligt djur (manligt djur som talar, går upprätt, bär kläder eller på annat 

sätt beter sig mänskligt). Utöver dessa förekommer i alla böcker roller som: 

-kung (t.ex. kungen i De förtrollade prinsessorna, Bland tomtar och troll 1993), 

-far (t.ex. fadern i Månskenstrollet, Bland tomtar och troll 2012) och  

-ung man (t.ex. herden i Den sannfärdige herden, Bland tomtar och troll 1966)  

Kungen framställs alltid som en man med mycket makt. Fäder framställs ofta som 

beskyddande och erfarna/kunniga och unga män är de ”pojkar” som varken är prinsar eller 

äventyrliga/modiga. 

Nedan presenteras de manliga roller som är i huvudroll eller har framträdande karaktärer i 

fallande ordning efter förekomst. Varje roll avslutas med en sammanfattande slutsats. 

Prins 

Prinsar förekommer i alla böckerna, men de har oftast ingen huvudroll. Därför får de två sagor 

där prinsar innehar huvudroll belysa hur prinsar framställs. Silvervit i Silvervit och Lillvacker 

(Bland tomtar och troll 1966) beskrivs tillsammans med sin tvillingbror Lillvacker som ”stora 

och starka. De lärde sig kasta spjut, kämpa med svärd och skjuta med båge. De blev skickliga 

i allt som en ungersven bör kunna” (1966 s. 93). Deras utseende utöver stora och starka 

beskrivs överhuvudtaget inte. 

Prinsarna i sagorna dyker oftast upp och räddar en prinsessa och därefter gifter han sig med 

henne, vilket framställs som hans självklara rätt när han varit så modig och räddat henne. 

Denna rätt är så självklar att när en bedragare i Silvervit och Lillvacker framställer sig som 
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den prins som räddat prinsessan från en drake och tvingar prinsessan att ljuga för att stödja 

honom i detta, ställer kungen till med bröllop för de två utan att ifrågasätta någonting. När 

sedan Silvervit, som den rätte räddaren vaknar upp ur den koma han legat i och gör anspråk 

på prinsessan och lägger fram bevis för hans historia, så befaller kungen att bedragaren ska 

slängas ut och ”Silvervit tar genast hans plats, och så fortsätter vi med bröllopet, när 

brudgummen nu äntligen är den rätte!” (1966 s. 111). 

I Prinsen och svanflickan (Bland tomtar och troll 1974) är det tvärtom prinsen som får hjälp, 

då han inte kan utföra de omöjliga sysslor han blivit ålagd för att få ta med sig sin hustru hem 

igen, efter att hon blivit förvandlad till en svan och flugit iväg till glasberget där hon hålls 

kvar av en gammal kvinna: ”Efter en liten stund kom hans hustru bärande på mat åt honom. 

När hon såg hur bekymrad och tankfull han var, sa hon: oroa dig inte min käre man. Ät din 

mat och lägg dig sedan ner och sov! Under tiden kallade hans hustru i hemlighet på alla 

svanarna, och de bad vindarna att fälla alla träd i skogen.” (1974 s. 117). I slutändan är det 

prinsen som tar åt sig äran för det utförda arbetet. Efter den tredje sysslan som kvinnan 

befaller prinsen att utföra är gjord av svanarna och vinden går han till den gamla kvinnan och 

säger ”Nu har jag gjort den tredje uppgiften åt dig.” (1974 s. 118).  

Precis som sin bror Silvervit räddar Lillvacker (Bland tomtar och troll 1966) en prinsessa, 

men denna har blivit förtrollad av en häxa. Att han får lite hjälp av getingar låtsas han inte om 

när prinsessan ”föll Lillvacker om halsen och tackade honom för att han räddat henne” (1966 

s. 107). Även här ställs det till med bröllop och Lillvacker blir kung i landet ”och han och 

hans sköna drottning levde på kungsgården så lyckliga som dagen var lång” (1966 s. 107). Att 

gifta sig och leva lycklig med någon man precis träffat är i sagorna självklart. 

Slutsats 

Alla prinsar framställs som hjältar i böckerna, som räddar prinsessan och gifter sig med 

henne. Vägen till att han räddar henne kan dock se lite olika ut, men i slutändan är det han 

som tar åt sig äran. Hans svagheter måste med andra ord döljas för att fortsätta upprätthålla 

idé om den stereotypiskt starka och handlingskraftiga mannen. Prinsen vill framstå som 

modig och stark och lyckas alltid med det han företar sig. Han tillåts visa känslor som glädje 

och sorg både 1966 och 1974, men han måste alltid slå bort dessa för att lyckas med sitt 

uppdrag. Med andra ord är det snäva ramar som prinsrollen rör sig inom och den ger mycket 

specifika egenskaper att identifiera sig med. Rollen som prins ger också en bild av att pojkar 

inte ska visa sig svaga. 
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Silvervit (1966 s. 12) 

Tomte 

Tomtar är en karaktär som i flera av böckerna återkommer, ibland flera gånger i samma bok. 

Herbert i sagan En leksaksbil säger ”mamma” (Bland tomtar och troll 1983) och Tankus i 

sagan Glasögonguldet (Bland tomtar och troll 1974) är två tomtar som innehar huvudroller. 

Något som är utmärkande hos tomtarna är deras utseende. De har alltid röda luvor och oftast 

långt vitt skägg, så också Herbert och Tankus. Tankus har dessutom stora, runda glasögon. 

Utöver luva och skägg nämns när det vanliga utseendet förändras, till exempel Herbert som 

lätt rodnar och Tankus som lätt blir blek.  

Båda tomtarna blir till en början hånade av andra och har därför dåligt självförtroende. När de 

sedan löser sina problem får de genast bättre självförtroende.  

Tomtar arbetar flitigt. Det beskrivs hur Herbert ”arbetade hela somrarna, låg aldrig och solade 

utan stod inne i sin lilla verkstad och hamrade och borrade” (1983 s. 33).  

Tomtar tillåts visa många känslor, såsom glädje, sorg, belåtenhet och stolthet. De framställs 

också som både modiga och rädda. När Herbert räddar en man blir han kallad ”världens 

modigaste tomte” (1983 s. 45) och Tankus ”blir rädd och bleknar under luvan. Han vrider sej 

sakta ur greppet och rättar till overallen. Rak som en eldgaffel i ryggen gör han tecken till alla 

tomterna att följa efter” (1974 s. 37). 

Slutsats  

Både 1974 och 1983 beskrivs tomtar med stereotypiskt manliga egenskaper som att de är 

modiga och arbetar hårt, samtidigt som de också får visa sig svaga och sårbara. Tomtarna är 

alltså manliga varelser som har tillgång till sätt att vara som tillskrivs båda könen.  



35 
 

 

 

Herbert (1983 s. 35)                                       Tankus (1974 s. 35) 

Troll 

Troll är även det en roll som återkommer i alla böcker. Trollen beskrivs i närhet till naturen 

och i synnerhet skogen, där de bor eller längtar efter att bo, långt ifrån människor. Ramn i 

Trollprovet (Bland tomtar och troll 2003) bor ”i hjärtat av skogen, där ingen människa varit 

på över hundra år” (2003 s. 23). 

Trollen är generellt bullriga och inte så finkänsliga, men Pjotr i Ett flodäventyr (Bland tomtar 

och troll 1966) tillåts visa ett bredare register av känslor. Han ”var glad och sorglös, men 

ibland greps han av ett obegripligt svårmod och då hjälpte bara sång och musik. Sorgsna 

sånger” (1966 s. 81) och han tycker då om att ”sjunga och knäppa på farfars balalajka och 

gråta så tårarna skvalade ner i vattnet.” (1966 s. 81). Han känslosvall förklaras med att ”man 

behöver gråta såväl som skratta, det lättar så skönt och skillnaden är inte så stor.” (1966 s. 81). 

Som kontrast till detta beskrivs Ramns känslor inte alls. När han ger sig av från människorna 

som blivit hans vänner uttrycks endast hur Ramn för sig själv tänker ”Det blir en lång vinter” 

(2003 s. 38) för att sedan vända ”hjärtat mot skogen, där ingen människa varit på över hundra 

år.” (2003 s. 38). 

I kontakten med människor beter sig trollen olika i böckerna. Några försöker lura till sig 

människor till deras bergasalar fulla med skatter, medan andra ser människor som vänner. 

Pjotr blir vän med en pojke som kommer gående längs den flod trollet har sin båt i och deras 

vänskap är självklar och naturlig. Ramn har aldrig sett en människa förut. Han blir utmanad 

att uppsöka en prinsessa för att ta med sig en lock av hennes hår tillbaka till trollen. Ramn ger 

sig utan tvivel av från sitt hem, vilket får ses som modigt. När han träffar prinsessan är han 

först mycket fräck och säger rätt och slätt åt henne ”jag...ska ha en hårlock av dig.” (2003 s. 

35).  Ramn beskrivs också ha trollkrafter, något som inte Pjotr i Ett flodäventyr har. I texten 
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nämns inte Ramns utseende, men har avbildats med långt hår och knälång särk/klänning, 

vilket ses som traditionellt kvinnliga attribut. Även Pjotr har avbildats med långt hår. 

Slutsats 

Trollen framställs med många egenskaper som är stereotypiskt manliga, medan deras 

utseende avbildas stereotypiskt kvinnliga attribut såsom långt hår. 1966 får trollet visa stora 

känslor och har en sund inställning till detta. 2003 framställs trollet å andra sidan nästan som 

känslokall i och med att det fattas beskrivningar av hans känslor, men det är dock möjligt att 

tolka in viss empati, glädje och sorg i hans beteende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Ramn  (2003 s. 27)                                       Pjotr (1966 s. 79) 

 

Äventyrlig/modig pojke 

Äventyrliga pojkar finns med i flera av sagorna. Micke Magico i sagan Micke Magico (Bland 

tomtar och troll 2012) och Carli i sagan om Det förhäxade slottet (Bland tomtar och troll 

1974) är två av dem. De har i uppgift att rädda eller hjälpa det kvinnliga könet. Båda pojkarna 

genom deras tillskrivna handlingar och med utskrivna ord anses vara pojkar som tycker om 

och söker sig till äventyr. Äventyrliga pojkars utseende är inte så ingående beskrivet. 

När Carli påbörjar sitt äventyr beskrivs hans yttre med att ”hans kläder var i trasor, hår och 

skägg hade växt. Han såg ut som en vildman” (1974 s. 78). Micke beskrivs ha en spinkig 

kropp och att han bär en röd och blå keps och som klantig, glömsk och ”ofta smutsig”. Han 

beskrivs som någon som tycker om att drömma sig bort och i drömmarna är han en hjälte med 

stora muskler som får vara med flickan han är förälskad i. Även Carli drömmer om att få en 

vacker flicka. Båda pojkarna visar till en början dåligt självförtroende, men detta ändras när 

de uppnår det de drömmer om. Genom att klara sig igenom äventyren blir de äventyrliga 

pojkarna hyllade som hjältar. 
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Slutsats 

I likhet med prinsar utför de äventyrliga pojkarna uppdrag där de får vara hjältar. 2012 

framställs pojkens utseende i negativa termer (spinkig, klantig, smutsig) och han strävar efter 

ett stereotypiskt manligt kroppsideal, medan han 1974 inte bryr sig om sitt utseende alls, tills 

han vill vara fin inför flickan han är förälskad i. 

 

                                                                 

Micke Magico (2012 s. 22)                                 Carli (1974 s. 70) 

 

Gammal man 

Rollen som gammal man förekommer i flera sagor, både som huvudroll och på annat sätt 

framträdande roll, men också som biroller. Bertil i sagan Hjärtat från rymden (Bland tomtar 

och troll 2012) och Joakim i sagan Drömskeppet (Bland tomtar och troll 1966) är två män i 

huvudroll som beskrivs som äldre. Männens utseende är ibland beskrivet detaljerat. Bertil 

beskrivs som kortväxt och smal med mycket långa armar och ”sex fingrar och sex tår på varje 

hand och fot” (2012 s. 55). Vidare har han grått lockigt hår och spetsiga öron. Dessutom har 

han ”mörka blå ögon som var ovanligt stora och hade de allra längsta ögonfransar” (2012 s. 

55). Gemensamt för de båda männen är att de är ensamma, barnkära och djurvänner. Bertil 

längtar efter den familj han aldrig fick och ”kokade sylt och saft och gjorde äppelpajer” (2012 

s. 57) som han velat bjuda dem på. Han är mycket försiktig och har aldrig vågat göra det han 

drömt om. Som gammal sjöman sörjer Joakim över att han inte längre kan segla. Han samlar 

in ved som han gör små drömskepp av för att ”roa några barn han kände”(1966 s. 17). Liksom 

Bertil har Joakim svårt att våga. Gamla män får utrymme att visa känslor, men det är inte 

alltid så noga beskrivet. Bertil ”grät och grät” (2012 s. 66) över sin ensamhet.  

 

Slutsats  

Gamla män får i sagorna både stereotypiskt manliga och kvinnliga egenskaper. De är ibland 
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husliga och tar hand om djur, vilket är egenskaper som vanligtvis inte tillskrivs manliga 

karaktärer och ibland händiga och äventyrliga vilket får ses som stereotypiskt manliga 

egenskaper. En stor skillnad mellan 1966 och 2012 kan ses i hur de äldre männens utseende är 

beskrivet, där mannen 2012 får sitt utseende beskrivet med detaljer på ett sätt som annars 

förbehålls kvinnliga karaktärer, medan mannens utseende 1966 beskrivs mycket 

knapphändigt. De gamla männen tillåts vara ledsna, sörja över sin ensamhet och framställs 

som lite patetiska och fega. 

 

       

      Joakim  (1966 s. 7)                                   Bertil (2012 s. 56) 

 

Förmänskligat djur 

Manliga djur finns i flera böcker. Svarta hästen i sagan Den svarta hästen (Bland tomtar och 

troll 1983) och Storebjörn i sagan om Skvallerbyttan (Bland tomtar och troll 1993) är två 

framträdande exempel. Det finns skillnader på hur lika de förmänskligade djuren är riktiga 

människor. Svarta hästens kropp beter sig för det mesta som ett vanligt djur, men han är 

förtrollad och kan därför prata. Han beskrivs vara stark och ”modig som få” (1983 s. 83) och 

likt en människa kan han dansa på två ben. 

Storebjörns utseende beskrivs mer detaljerat då ”han var lika lång som fyra pojkar ovanpå 

varandra och lika tjock som tio pojkar i en bunt” (1993 s. 102). Storebjörn bor i en grotta, men 

har möblerat denna och det beskrivs hur han sitter vid sitt bord och äter, likt en människa, 

medan hästen beskrivs bo ”på en äng i närheten av slottet” (1983 s. 92). På grund av att hästen 

är förtrollad kan han göra saker som inte människor kan, som att kunna utstå att få spikar 

islagna över hela kroppen. Björnen beskrivs däremot med egenskaper som är mänskliga utan 

magi, som att vara lite försiktig. 

Slutsats 

Manliga förmänskligade djur framställs på liknande vis både 1983 och 1993. Skillnaden är att 
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han 1983 är förtrollad. Båda är snälla men hästen kan ses som mera manlig eftersom han är 

modig, medan björnen är försiktig. Vi kan se att beskrivningen av utseende ökar i takt med 

likheten med mänskligt beteende. Val av boplats ändras i grad med hur mänskliga djuren är. 

.                                                   

                  Svarta hästen (1983 s. 86)                               Storebjörn (1993 s. 105) 

 

 

Sammanfattning av resultat och analys 

Att kvinnosynen har förändrats mellan den äldsta och den nyaste boken är tydligt. Flickor och 

kvinnor tar mer plats både i antal och som karaktärer, men fortfarande finns ett tydligt fokus 

på deras utseende och många drömmer fortfarande om en prins/man. 

Under alla studerade årtionden har kvinnliga karaktärer dock kunnat bryta sig ur normerna 

genom att vara sagoväsen som häxor och troll.  

I takt med att kvinnliga karaktärer vuxit i antal och tagit större plats har de manliga blivit färre 

och fått stå tillbaka, men fortfarande är inte förekomsten av könen eller hur de framställs 

jämställda.  

Synen på pojkar och män har inte förändrats så mycket. De flesta framställs vara eller sträva 

efter att vara enligt den manliga normen även 2012. Mäns makt kan råda över ett helt land, 

medan kvinnors makt i större utsträckning håller sig inom hemmets sfär, vilket också Davies 

(2003) pekar på. Att framställningen av de manliga karaktärerna inte har förändrats i lika stor 

utsträckning som de kvinnliga skulle kunna ses i ljuset av Hirdmans (2001) teori om mannen 

som norm, vilket också kan förklara varför framställningen av de kvinnliga karaktärerna 

förändrats mot det manliga då det är vad som ses som eftersträvansvärt. 
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Diskussion 

Syftet med vår studie var att ur ett genusperspektiv undersöka sagoböcker från 1966 till 2012 

för att jämföra hur könen framställs och förekommer i dessa och om vi kunde se någon 

förändring av detta. Inför undersökningen av vårt material hade vi en uppfattning om att det 

förmodligen skulle finnas väldigt stereotypa framställningar av könen i de äldre utgåvorna, 

men vi var inte beredda på att detta skulle besannas i den grad det gjorde. Samtidigt tror vi att 

bilden av hur könen framställs snarare har med tidsperioden de publicerats under än själva 

bokserien som sådan.  

Flickor och pojkar i sagans värld  

Fördelningen av könen har blivit mer jämn 2012 än den var tidigare, men fortfarande är 

manliga huvudpersoner i majoritet, vilket också Kåreland (2005) kommit fram till. Flickor får 

2012 ta mer plats, de förekommer i fler huvudroller och framträdande roller och framställs 

som mer aktiva än tidigare. Denna utveckling är också något som tidigare forskning pekar på. 

När Davidsson (2006) undersökte barnböcker från 1980- och 2000-talet fann hon också att de 

kvinnliga karaktärerna ökat i antal under 2000-talet och också att de beskrivs vara mer aktiva. 

I vårt resultat och analys har vi inte sett någon större skillnad på hur pojkar framställs 2012 

jämfört med tidigare. De framställs fortfarande som modiga, äventyrliga och ute efter att 

vinna en flickas hjärta. I och med att kvinnliga karaktärer fått ta mer plats har också de 

manliga karaktärerna minskat i antal. Tidigare forskning har nått många av de slutsatser som 

vi gjort i vår studie, men vi har inte hittat någon tidigare studie som undersöker samma 

material som vi, vilket gör vår studie till ett intressant tillskott i forskningen om barnlitteratur 

ur ett genusperspektiv. 

När vi studerade bilderna i vårt material märkte vi att vissa markörer som tillhör ett visst kön 

spelar in i hur man tolkar en karaktärs kön som inte är uttalat. Dessa kunde vara långt eller 

kort hår eller klädsel såsom klänning. 

 Diskussion kring roller i sagorna 

Tomtar, troll och häxor är roller som tillåter båda könen att blanda egenskaper som tillhör 

både det stereotypiskt manliga och kvinnliga. Tidigare forskning visar att barn identifierar sig 

med samma kön oavsett om det är en människa eller en varelse. Därför kan dessa roller ge 

barn fler möjligheter att göra kön, då de ger mer flexibla ramar för hur ett kön kan vara. 



41 
 

Prinsessor är en stor del av många flickors liv, i mycket större utsträckning än vad prinsar är 

för pojkar. Många är de barn som går igenom en ”prinsessfas” någon gång, där det är mycket 

viktigt hur en prinsessa ska vara och se ut. Någon ”prinsfas” talas det knappt om. Prinsessorna 

och prinsessaker riktar sig tydligt till flickor med markörer som rosa och glitter, vilket 

utesluter många pojkar som också tycker om detta. I takt med en ökad genusmedvetenhet i 

samhället förändras denna bild, men utvecklingen upplever vi som mycket långsam. Därför är 

det positivt med till exempel sagor som utmanar den stereotypa bilden av prinsessor, såsom 

Den sanna sagan om Törnrosa från 2012 års utgåva av Bland tomtar och troll. 

Pojkar och män har idag större tillgång till traditionellt kvinnliga attribut och egenskaper, men 

detta är inget vi funnit speglar sig i sagorna än så länge. 

En roll som i sagorna alltid framställs negativt är styvmodern. I samhället har ordet styvmor 

också haft och fortsätter att ha en negativ klang. Man kan fråga sig om det är sagorna som 

bidragit till den bilden i samhället eller tvärtom. Idag används ofta ordet bonusmamma 

istället, vilket skulle kunna ha att göra med att styvmor får många att associera till sagorna. 

Ordet bonus i sig är något som uppfattas som positivt, något som tillförs. Man kan undra hur 

barn tänker när de stöter på denna roll i sagor, då det är många idag som har en annan 

familjekonstellation än den traditionella kärnfamiljen och de allra flesta förmodligen inte 

stämmer in på sagornas beskrivning. Sagorna har ingen roll som skulle kunna vara en manlig 

motsvarighet till den elaka styvmodern. En annan aspekt av framställningen av nya 

familjekonstellationer är det faktum att en man som förlorar sig hustru alltid skaffar en ny, 

medan de kvinnor som förlorar en make fortsätter som ensamstående. De ensamstående 

föräldrar som vi stött på i sagorna är under alla studerade årtionden uteslutande mödrar, vilket 

speglar den bild av föräldraskap som fortfarande finns i samhället, där det är kvinnan som ses 

som den ”riktiga” föräldern, medan mannen ”hjälper till”.  

Sagor i förskolans värld 

Eftersom vi vet att barn tar efter hur karaktärer med samma kön framställs, är det viktigt att 

man som pedagog väljer böcker medvetet för att, som Kåreland (2005) nämner, ge barn 

möjlighet att få möta karaktärer som inte följer könsstereotypiska mönster.  

Då vårt material på många sätt är övertydligt och ger en väldigt stereotyp bild av pojkar och 

flickor skulle resultaten kunna användas för att tillsammans med barn i förskolan lyfta frågor 

om könsnormer och stereotyper. Den saga vi skulle vilja lyfta fram som utmanar en stereotyp 

framställning av kön är den moderna sagan om Törnrosa från 2012, i vilken prinsessan 
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framställs som självständig, aktiv och äventyrlig. Detta anser vi kan vara en bra förebild för 

flickor och något som även pojkar kan identifiera sig med. Man skulle kunna läsa denna 

moderna version och den traditionella, för att sedan jämföra och diskutera dessa med barnen. 

Vi tycker att könsstereotyp barnlitteratur ändå måste ha en plats i förskolan, då den också ger 

roller att identifiera sig med, men den bör inte ha samma genomslag den idag fortfarande har. 

Gamla sagor är, även om de är stereotypa, dessutom en del av vårt kulturarv, vilket är något vi 

inte kan bortse ifrån. Som förskollärare kan man utmana de genusmönster som barn utsätts för 

i Bland tomtar och troll och annan könsstereotyp barnlitteratur genom att exempelvis byta kön 

på karaktärer eller plocka bort könen helt och hållet och hoppa över stereotypa beskrivningar.  

 

Konklusion 

I vår studie ville vi ta reda på hur genus framställs i bokserien Bland tomtar och troll. Detta 

skulle kunna utvecklas med framtida forskning genom att undersöka och jämföra genus i fler 

utgåvor av Bland tomtar och troll. Det skulle då kunna innebära att man studerade alla 

utgåvor eller valde ut en utgåva per årtionde från första utgåvan 1907. Det skulle även kunna 

vara intressant att genom till exempel intervjuer ta reda på hur pedagoger och barn i förskolan 

förhåller sig till materialet. Framtida forskning skulle också kunna studera en helt annan 

bokserie, men ur samma perspektiv. I vårt resultat kan vi se att det skett en långsam 

förändring kring hur genus framställs, där könen 2012 är mer jämställda än 1966. Läroplanen 

för förskolan framhärdar vikten av jämställdhet och också i samhället i stort strävar vi efter 

jämställdhet mellan könen. Litteratur har en del i hur våra barn socialiseras in i könsroller. I 

ljuset av detta anser vi att mer resurser bör ges till författandet av genusmedvetna böcker. 
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Bilaga 

 

Bilaga 1 

 

Tabell över beskrivande ord för olika kön i Bland tomtar och troll 1966 

Flicka Kvinna Pojke Man        Sagoväsen/för- 

mänskligat djur 

kvinnligt 

Sagoväsen/för- 

mänskligat djur 

manligt 

Utan uttalat kön 

artig arg artig arg arg arg befallande 

avundsjuk elak bedrövad avundsjuk artig ansvarsfull omhändertagande 

blygsam fattig dramatisk belåten aggressiv bedrövad räddar 

bönande falsk enkel bekymrad blyg drömmande snäll 

empatisk förolämpande förundrad deprimerad ensam egensinnig sträng 

förhandlande förebrående försiktig ensam förmanande envis tillrättavisande 

ful fångad hjälpt envis farlig förskräckt  

hemlighetsfull givmild lugn glad hotfull försiktig  

hjälplös gammal ledsen grym hjälplös glad  

ledsen inställsam optimistisk grubblande hunsad högfärdig  

lycklig nedlåtande principfast gammal inbjudande hånfull  

modig religiös realistisk känslig kraftig hotad  

omhändertagande sjuklig rädd konstnärlig klumpig hjälpsam  

olycklig övergiven räddar ledsen liten kommenderande  

osäker  stark mäktig mäktig klok  

planerande  stor omtänksam missnöjd kunnig  

rådvill  sorgsen opålitlig oförsiktig känslosam  

rädd  ung oartig okänslig lycklig  

räddas  värdig orkeslös ovårdad liten  

skrämd  Villig att lära påhittig skräckinjagande närsynt  

tacksam  äventyrlig praktisk söt nedlåtande  

vacker   rik smal noggrann  

vän   skrytsam snäll principfast  

väluppfostrad   utmanande skrikig pompös  

älsklig    stor pådrivande  

ängslig    tiggande rädd  

ödmjuk    trevlig spydig  

    uttråkad sparsam  

    underlig stark  

    utmanande sorglös  

    vimsig svårmodig  

    viktlös tillrättavisande  

    vädjande tacksam  

     undervisande  

     uppgiven  

     vänlig  

     överlägsen  
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Tabell över beskrivande ord för olika kön i Bland tomtar och troll 2012 

Flicka Kvinna Pojke Man        Sagoväsen/för- 

mänskligat djur 

kvinnligt 

Sagoväsen/för- 

mänskligat djur 

manligt 

Utan uttalat kön 

alldaglig  arbetsam artig arbetsam arg arg arg 

beläst bestämd eftertänksam barnkär bestämd artig söt 

bekymrad elak elak ensam duktig blyg  

dansar förmanande fantasifull ful fin duktig  

duktig förebrående förståndig förtvivlad förtvivlad glad  

envis gammal generös gammal generad gnällig  

fri gullig glad glad grann hotfull  

fräknig noggrann hjälte huslig ilsken liten  

fångad  otäck hjälpsam häpen kunnig ledsen  

försiktig principfast hotfull hånad ledsen matt  

förtjust rädd oförståndig ilsken lugn odödlig  

förtvivlad sorgsen modig kort långhårig omtänksam  

hjältinna sportig muskulös ledsen orolig rädd  

hemlighetsfull stressad nyfiken lockig orädd skäggig  

ilsken söt retsam lycklig retsam stor  

klok trött snygg lättad rädd trevlig  

klättrar vänlig trött modig snäll vacker  

ledsen änglalik  retad sur villrådig  

lycklig   smal sprallig vis  

magisk   tacksam söt ynklig  

omtyckt   trött tacksam   

orädd    ursäktande   

oskicklig    vacker   

ovig    ömtålig   

snäll       

stark       

söt       

tvingad       

upprörd       

 

 


