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Inledning 

 

Bakgrund 

 

Barn- och ungdomslitteratur har länge haft en särskild ställning i Sverige. Elsa Beskows 

bilderböcker och Astrid Lindgrens kapitelböcker är i allra högsta grad aktuella även för nya 

generationer. Det finns alltså anledning att tro att den barn- och ungdomslitteratur som ges ut 

idag kan komma att ha en stor betydelse för kommande generationer vilket gör det relevant att 

undersöka hur denna litteratur egentligen är uppbyggd och vilka värden och värderingar den 

förmedlar.  

I den här undersökningen görs nya läsningar av tre välkända, svenska bilderböcker utgivna 

mellan år 1997 och 2001 för att ta reda på om bilderböcker som inte uttalat säger sig vara 

”queert” skrivna kan läsas ur ett queerperspektiv, och i så fall vad resultatet kan bli. Sexualitet 

som aspekt tenderar att inta en särskild ställning i de maktrelationer som analyseras utifrån ett 

queerperspektiv men även aspekter som etnicitet, socioekonomisk grupp och ålder är av vikt.  

Böckerna som valts ut för undersökningen är Sune börjar skolan av Sören Olsson och 

Anders Jacobsson (Rabén & Sjögren, 1997), När Findus var liten och försvann av Sven 

Nordqvist (Opal, 2001) samt Mamma Mu städar av Jujja och Tomas Wieslander med 

illustrationer av Sven Nordqvist (Natur och Kultur, 1997). Det tema som är aktuellt för 

undersökningen är familjen. 

 

 

Avgränsning 

 

Den här undersökningen behandlar uteslutande den gren av barn- och ungdomslitteraturen som 

brukar kallas bilderböcker. På grund av uppsatsens begränsade omfång har ett strikt urval av 

primärlitteratur fått göras. Endast tre titlar har valts ut för att representera den variation av 

bilderböcker som finns. Jag motiverar mitt val att använda bilderböcker snarare än 

kapitelböcker med att det enligt min mening finns en särskild poäng i att, för att undersöka hur 

maktrelationer kan uppstå och reproduceras, i första hand analysera böcker som riktar sig till 

den målgrupp som är en av de allra mest påverkbara, nämligen barn. Bilderböcker når dessutom 

inte bara barnen utan även barnens omgivning i form av bland andra föräldrar och skolpersonal, 
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vilket är ett relevant argument för att motivera användandet av queerteori som ju är och ska 

vara politisk och nära knuten till det omgivande samhället.  

För undersökningen har också andra typer av avgränsningar gjorts med tanke på uppsatsens 

begränsade omfång. Alla tre boktitlar som inkluderas i undersökningen är utgivna av svenska 

bokförlag och verken är skrivna av svenska författare. Motiveringen till detta är att materialet 

på så sätt är mer jämförbart vad gäller kulturell kontext både inom verken själva samt utåt mot 

det omgivande samhället. 

För att en djupare analys ska vara möjlig kretsar läsningen av primärlitteratur runt ett tema, 

familjen. Ett annat möjligt tema skulle kunna vara naturen. Jag får dock hänvisa till framtida 

forskning på den punkten. 

 

 

Syfte 

 

Syftet med undersökningen är att göra en queeranalys av gestaltningen av temat familj i ett 

urval av nutida, svenska bilderböcker för barn. 

 

 

Frågeställningar 

 

Vilken förståelse av begreppet familj kan en queerläsning ge utifrån antagandet att 

bilderböckernas respektive karaktärer tillsammans utgör var sin familj och vilka kriterier kan 

lägga grunden till alternativa definitioner av begreppet familj? 

 

 

Teori 

 

Litteraturen och samhället 

Jimmy Vulovic betonar i Narrativanalys (2013) vikten av att välja perspektiv innan man gör 

själva analysen. Han menar att utan ett uttalat perspektiv och en medveten teori ökar risken för 
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att forskningsuppgiften blir färgad av underliggande fördomar.1 Inom litteratursociologin är 

det lämpligt att använda sig av ett socialkonstruktivistiskt perspektiv som ser att litteraturen 

ingår i en social kontext och är ett fenomen som producerar och reproducerar samhällssystem 

och institutioner. Vulovic redogör för tre underområden: Samhället i litteraturen, Litteraturen 

i samhället samt Litteratursamhället.2 Det första underområdet betonar litteraturens skildring i 

det samtida samhället, det andra tittar på vilket slags litteratur som ett visst samhälle kan ge 

upphov till, och det tredje, litteratursamhället, studerar villkoren för vilka litteraturen och 

samhället tillsammans opererar. Alla dessa visar på den dynamik som finns mellan författare, 

text och läsare.  

Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv gör antagandet att den verklighet som människan 

upplever inte är objektiv utan subjektiv. En människas verklighet konstrueras alltså i dennes 

medvetande.3 Således kan man tala om verkligheter som existerar parallellt med varandra. Fyra 

punkter sammanfattar socialkonstruktivismen enligt 

1. Man intar en kritisk inställning till sådant som betraktats som självklar  

kunskap. 

2. All kunskap är historiskt och kulturellt specifik. 

3. Det finns ett tydligt samband mellan kunskap och sociala processer. 

4. Det finns ett tydligt samband mellan kunskap och social handling.4 

 

Inom såväl språkvetenskapen, psykologin som didaktiken finns ett perspektiv som menar 

att språket är centralt för hur människan uppfattar, förstår och uttrycker sig i världen.5 Kunskap 

skapas i ett socialt sammanhang och därmed är språket centralt. Vulovic instämmer med detta 

och kallar språket för ”diskursens fingeravtryck”, det vill säga, det märke som gör att vi kan 

spåra de ramar som vi i ett större eller mindre sammanhang rör oss inom. Vulovic säger att 

 

[d]et [språket] är ett slags spår ur vilket även narrativanalysen likt en detektiv kan spåra de normer om 

vad som anses vara rätt och fel i ett samhälle och som starkt påverkar vem som är överordnad 

respektive underordnad. Språket och litteraturen är spåret av den makt som präglar ett samhälle – 

ibland medvetet och ibland omedvetet formulerat av en författare.6  

 

                                                 
1 Jimmy Vulovic, Narrativanalys, Stockholm 2013, s. 122. 
2 Ibid., s. 125. 
3 Ibid., s. 128. 
4 Ibid., s. 128 f. 
5 En av de mest framstående forskarna som förespråkar detta perspektiv är Lev Vygotskij. 
6 Ibid., s. 129. 
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Här blir det tydligt att språk, samhälle och litteratur hänger ihop – vilket går hand i hand med 

den queerteori som presenteras nedan. 

 

Queerteori 

Undersökningen tar sin utgångspunkt i modern queerteori som i sin tur bygger på feministisk 

teori. Modern queerteori blev på 1990-talet ett sätt att titta på befintliga maktstrukturer i 

samhället genom att belysa och ifrågasätta, inte det som anses avvika från normen, utan det 

som anses vara normen.7 Medan feministteoretikerna under andra halvan av nittonhundratalet 

analyserade samhällets maktstrukturer utifrån kategorierna kvinna/man distanserade sig 

queerteoretikerna genom att utmana föreställningen om könskategorierna. Queerteori 

uppmuntrar oss att tänka bortom uppdelningen av exempelvis kön och sexualitet, och ser hellre 

till ett poststrukturalistiskt identitetsbegrepp som styrs av människorna själva istället för att, 

som en kategori kan tendera att göra, styra människorna i en viss riktning.8 Det ligger alltså i 

queerbegreppets natur att vara svårt att placera. Tack vare att queer är svårt att avgränsa är det 

tämligen inkluderande och ser till alla kategorier så som kön, sexualitet, ras, ålder, klass och 

funktionsvariation. Det som är centralt är att det är det kön, den sexualitet, den ras, den ålder, 

den klass och den funktionsvariation, och den kombination av alla ovanstående, som anses vara 

normalt, är det som behöver synas. Man ställer frågor av typen: Varför betraktas detta som 

normalt? Vilken norm följer av att detta betraktas som normalt? Hur vet man vad som avviker 

från normen? Hur ser relationen och hierarkin ut mellan normen och det som avviker, och hur 

upprätthålls den relationen och hierarkin? Hur ser en normalitetsprocess ut, det vill säga när 

något formas att passa in i den vedertagna normen? Vilka samhällsinstitutioner opererar ovanpå 

denna syn av normalt och avvikande? Hur görs det? Och framför allt, vilka konsekvenser får 

detta för samhällets medborgare? 

Queer litteraturteori antar att det queera i en text existerar sida vid sida om det icke-queera. 

Det queera och det icke-queera utesluter således inte varandra. Medan det icke-queera ofta 

förekommer i det explicita text- och bildspråket finns det queera i det som kallas ”textens 

tystnader”.9 Denna teori torde betyda att vilka texter som helst bär på en queer potential – det 

handlar bara om att upptäcka den, att ta på sig ”läsglasögon” som inte riskerar att ge ”synfel”.10 

Dock är det viktigt att betona att queerforskarens uppgift inte är att ta reda på vad som är queer, 

                                                 
7 Fanny Ambjörnsson, Vad är queer, Stockholm 2006, s. 51. 
8 Ibid., s. 9. 
9 

Katri Kivilaakso m.fl., Queera läsningar – Litteraturvetenskap möter queerteori, 2012, s. 9 f. 
10 Se Vulovic 2013, s. 122. 
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utan att analysera hur det som kan sägas ha queer potential konstrueras. Queerteori arbetar med 

att dekonstruera de värderingar och föreställningar som finns i en viss social och kulturell 

kontext, hur dessa representeras och manifesteras i det offentliga och vilka följder det leder 

till.11 All forskning är mer eller mindre politisk. Queerteorin erkänner detta och att den själv är 

politisk samt bestämmer sig för att genomskåda de bakomliggande mönster som gör att 

mottagaren av en text landar i den ena eller den andra ideologiska uppfattningen.12  

En queerpolitisk läsning kännetecknas av att den kombinerar ”etos, patos och logos”, det 

vill säga det erfarna känslomässiga, det teoretiska förnuftet och det politiska.13 Ett 

queerperspektiv kännetecknas också av att själva läsningen gärna får strida mot det förväntade. 

Ett sådant sätt är att ägna uppmärksamhet åt sådant som vanligtvis har underordnad betydelse, 

till exempel bikaraktärer.14 

Performativ läsning är en metod som flyttar fokus från läsaren till texten och hur texten 

förverkligar (perform) sakers tillstånd genom att studera tillfällen av upprepningar, bekännelser 

och tiganden inuti texten. På så sätt är det möjligt att hitta luckor och ologiskheter som i sin tur 

kan ge belägg för en slutsats som inte hade varit möjlig utan den performativa läsningen. Sanna 

Karkulehto exemplifierar detta med att tala om litterära klassiker: ”Klassikerna fungerar som 

illustrerande exempel: den performativa läsningen söker innebörder som tidigare ansetts 

osannolika och till och med oväsentliga, vilket kan ge dramatiseringen av allmänt kända 

klassiska texter ytterligare nya, aktuella perspektiv.”15 Performativ läsning är alltså en typ av 

kritisk läsning. 

Queerteori ligger nära teorier om identitetsskapande och menar att det inte är en 

komplikation att så att säga upplösa identitetskategorier så som genus och sexualitet, utan att 

denna upplösning tvärtom berikar diskursen om identitet och social samvaro.16 Det är tack vare 

att läsa ”mothårs” som vi kan synliggöra de underliggande föreställningar, värderingar och 

normer som i ett litteratursamhälle bildar en skev maktordning. 

 

 

 

                                                 
11 

Sanna Karkulehto, ”Litteraturforskning och queerpolitisk läsning”, Queera läsningar – 

Litteraturvetenskap möter queerteori, red. Katri Kivilaakso m.fl., 2012, s. 18–41, s. 27. 
12 Ibid., s. 30. 
13 Ibid., s. 21. 
14 Mia Österlund, ”Queerfeministisk bilderboksanalys – Exemplet Lindenbaum”, Queera läsningar – 

Litteraturvetenskap möter queerteori, red. Katri Kivilaakso m.fl., 2012, s. 252–277, s. 269. 
15 Karkulehto 2012, s. 25. 
16 Ibid., s. 35. 
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Förhållandet mellan text och bild: Ikonotextbegreppet 

Inom (barn)litteraturforskningen har det länge saknats verktyg för att analysera sambandet 

mellan bild och text i olika typer av bilderböcker. Kristin Hallberg introducerar ett objekt som 

hon kallar för ikonotext. Ikonotexten är den ”egentliga text” som blir till i interaktionen mellan 

de två semiotiska systemen text och bild.17 Som exempel framför Hallberg verk av H.C. 

Andersen, inom vilka det enligt henne inte är möjligt att separera text och bild.18 Texten, menar 

Hallberg, avläses linjärt medan bilden avläses diskontinuerligt. Detta innebär att information i 

texten är garanterad att presenteras i en bestämd ordning medan samma garanti inte råder i 

avläsningen av bilden. Läsarens förståelse av berättelsen är beroende av tillägnandet av 

information, och tack vare att läsaren rör sig mellan att samla information från texten och 

information från bilden blir den sammantagna informationen en annan än om läsaren först läst 

texten och sedan bilden. Att samla information på detta diskontinuerliga sätt stimulerar läsaren 

att aktivt arbeta för att nå helhetsförståelse genom att ställa frågor, bli en medskapare.19  

Berättelsens narratologi utspelar sig i syntesen mellan ord och bild på både makronivå och 

mikronivå. Hallberg skriver att ”[...] hela verket har en ikonotext likaväl som varje uppslag, 

varje sida osv. har sin ikonotext.”20 Vidare exemplifierar Hallberg detta genom att presentera 

ett utdrag ur boken Mathias bakar kakor av Inger och Lasse Sandberg (1968). Det är inte bara 

fallet att texten ger information som inte ges i bilden (”2 dl socker”, ”2 ägg”) eller att 

information i bilden inte framgår i texten (”runda tanten har lockigt hår”, ”runda tanten bär 

förkläde”) utan Hallberg lyfter fram att de frågor som bokens sida, alltså texten och bilden 

tillsammans, väcker i läsaren (”Vem är barnet på bilden? Är det Mathias? Ska han få baka 

kakor?”) på ett avgörande sätt för handlingen framåt genom att ställa de frågor som behövs. På 

så sätt konstruerar syntesen mellan ord och bild narratet, berättelsen. 

Anders Björkvall går i sin bok Texten – Multimodal analys i praktiken (2009) igenom en 

liknande teori men ur ett textlingvistiskt perspektiv. När Hallberg talar om ”ikonotext” 

använder Björkvall bland annat termen ”multimodal grammatik”.21 Med en systemisk-

funktionell språksyn redogör Björkvall för hur betydelse skapas inte bara i ord eller i bild utan 

i symbiosen av dessa två. Björkvall refererar till text och bild som olika semiotiska 

                                                 
17 Kristin Hallberg, ”Litteraturvetenskapen och bilderboksforskningen, Tidskrift för litteraturvetenskap, red. 

Urpu-Liisa Karahka & Magnus Röhl, Stockholm 1982, s. 163-168, s. 165. 
18 Ibid., s. 164.  
19 Ibid., s. 167. 
20 Ibid., s. 165. 
21 Anders Björkvall, Texten – Multimodal analys i praktiken, Stockholm 2009, s. 17 f. 
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modaliteter.22 Dessa semiotiska modaliteter kommer samman och bildar den ideationella 

metafunktionen.23 Den ideationella metafunktionen är den version av omvärlden som skapas i 

texter som består av flera semiotiska system. Det kan till exempel gälla kartor och ritningar. 

Den ideationella metafunktionen är i sin tur uppbyggd av ett antal processer, materiella 

processer, mentala processer, relationella processer och verbala processer.24 Materiella 

processer är händelser som sker i den yttre, materiella världen, exempelvis springa och leka. 

Mentala processer är händelser som sker i den inre, abstrakta världen, exempelvis tänka. Ett 

exempel på en relationell process skulle kunna vara ha, det vill säga en icke-statisk, dynamisk 

händelse. Verbala processer är yttranden, till exempel säga.25 Tillsammans ingår dessa i en mer 

övergripande narrativ process som alltså blir en berättelse med betydelse. 

Styrkan i ikonotextbegreppet är att det ger varken texten eller bilden den mest framskjutna 

ställningen utan betonar den helhet av kombinationen bild och text och symbiosen dem 

emellan.26 Detta är giltigt även för begreppet multimodal grammatik. Denna helhetssyn gör det 

möjligt att på ett mer fruktbart sätt än tidigare tolka bilderböcker, på samma sätt som queerteori 

gör det möjligt att på ett mer fruktbart sätt än tidigare förstå maktstrukturer. 

 

Metod 

 

Metod för temaanalys 

Den centrala aspekten i att utöva tematisk litteraturkritik är ”att fånga de mönster och nätverk 

som skapas mellan myriaderna av motiv och konkreta detaljer”.27 Ett tema konstrueras i 

kombinationen av motiv och identifieras ofta som en övergripande och ofta abstrakt inramning 

av ett verk. Objektet för temaanalysen kan vara ett verks text, ett verks bild eller som i denna 

undersökning, ett verks syntes mellan text och bild, den så kallade ikonotexten. Den stora 

vinsten med att utöva tematisk litteraturkritik, temaanalys, är att den ger breda ingångar och ett 

potentiellt brett utfall vilket lämpar sig för syftet av denna undersökning. 

 

 

                                                 
22 Ibid., s. 13. 
23 Ibid., s. 57. 
24 Ibid., s. 60. 
25 Ibid., s. 61. 
26 Hallberg 1982, s. 165. 
27 Vulovic 2013, s. 112. 



10 

 

Metod för queeranalys 

För att specificera undersökningens metod kan den så kallade queer-deleuzianska 

litteraturläsningen nämnas. Med denna läsningsmetod anläggs ett perspektiv som bygger på 

handling snarare än varande. Modellen kommer ursprungligen from Gilles Deleuze och Eve 

Kosofsky Sedgwick. Denna metod närmar sig texten genom att studera vad texten gör snarare 

än vad den betyder.28 Analytikern använder sig av teorier om orsak och verkan och 

experimenterar för att avgöra funktion och effekt.29 En queer-deleuziansk läsningsmetod är 

mycket lämplig till den bakomliggande teorin, att queer är något som sker och inte något som 

är.30 

Med hjälp av queerläsning och performativ läsning genomförs undersökningen med syfte 

att göra en queeranalys av gestaltningen av temat familj i ett urval av svenska bilderböcker för 

barn utgivna åren 1997-2001. Det objekt som temaanalyseras och queeranalyseras med hjälp 

av denna metod är respektive verks ikonotext, se uppsatsens teorigenomgång.  

 

 

Urval av primärlitteratur 

 

Urvalet av primärlitteratur har skett på relativt strikta grunder enligt nedan. 

 

Urval efter texttyp 

För undersökningen har jag medvetet valt bort bilderböcker som ges ut på bokförlag som 

marknadsför sig själva med att vara inriktade på att ge ut böcker med alternativa könsroller, 

familjebildningar etcetera, bland allmänheten kända som ”regnbågsböcker”. I vissa fall har 

böcker från dessa förlag försetts med en omslagsmärkning som visar att boken uppfyller vissa 

förbestämda krav på att vara ”rättvisa” och ”jämlika”. Böcker av detta slag är för min 

undersökning ointressanta eftersom jag bygger undersökningen på en teori som menar att det 

queera existerar sida vid sida av det icke-queera. Således finns det en stor poäng i att analysera 

böcker som inte uttalat säger sig ha ett queert syfte. Undersökningens syfte är bland annat att 

                                                 
28 Tove Solander, ”Queerblivanden – Försök till en queer-deleuziansk litteraturläsning”, Queera läsningar – 

Litteraturvetenskap möter queerteori, red. Katri Kivilaakso m.fl., 2012, s. 42-63, s. 43. 
29 Solander 2012, s. 52. 
30 Ambjörnsson 2006, s. 44 ff. 
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avslöja alla litterära verks potential att läsas queert, därför passar det mycket bättre att inkludera 

texter som inte uttalat säger sig redan ha en queer potential. 

 

Urval efter karaktärsuppsättning 

Vidare har urval av primärlitteratur skett utifrån karaktärsuppsättning i respektive litterärt verk. 

Ett antagande för att kunna besvara undersökningens frågeställningar och ett eventuellt vidgat 

familjebegrepp är att verkens respektive karaktärer i åtminstone någon mån tillsammans bildar 

familjer om än på olika villkor och med olika förutsättningar. I Sune börjar skolan förekommer 

en stereotyp kärnfamilj med mamma, pappa, barn och husdjur. I När Findus var liten och 

försvann utgörs de två protagonisterna av en människa, Pettson, och hans katt, Findus. 

Slutligen, i det tredje och sista verket, Mamma Mu städar, möter vi kon Mamma Mu och hennes 

vän Kråkan. Verkens karaktärssammansättning går alltså från familjer med enbart människor, 

via familj bestående av människa och djur, till en familj bestående av endast djur med 

mänskliga egenskaper. Urval efter ovan nämnda karaktärsuppsättning är avsiktlig för 

undersökningen av ett vidgat familjebegrepp. Jag anser att denna spridning möjliggör en god 

grund för att analysera familjegestaltningen och att dessa tre verk tack vare sina respektive 

egenskaper kan representera en stor del av alla bilderböcker som finns på marknaden. 

 

 

Urval efter tillgänglighet 

Ett tredje urvalskriterium baserar sig på tillgänglighet. För undersökningen har jag valt verk av 

nutida, svenska författare utgivna på svenska bokförlag. Dessa böcker är lätt tillgängliga för 

den breda allmänheten och dessutom utgör de på gränsen till klassiker i svensk barn- och 

ungdomslitteratur. Trots att det har gått ett antal år sedan den första utgivningen är efterfrågan 

i bokhandlarna fortsatt stor och verken är ständigt utlånade på de kommunala biblioteken. 

Tillgängligheten ökar också i och med att varje verk ingår i en serie böcker med samma 

karaktärer men med nya handlingar. Eftersom analysen är en queeranalys som bottnar i 

queerteori, som i sin tur till sin natur består av politiska element, anser jag att det är viktigt att 

använda verk som har en stor spridning i allmänheten och därför kan tänkas ha stort inflytande 

på det allmänna medvetandet. 
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Tidigare forskning 

 

Feministisk läsning av barn- och ungdomsböcker har gjorts i flera decennier. Queerläsning är 

dock relativt nytt varför det ännu, åtminstone i Sverige, inte finns ett sådant stort material av 

tidigare forskning. Traditionellt har queerläsning av barn- och ungdomslitteratur behandlat 

representation av alternativa könsframträdanden och/eller familjebildningar samt hur denna 

litteratur tagits emot av marknaden, ofta inom en disciplin som institutionaliserat sig som 

LGBTQ Studies (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer Studies). För en djupare 

analys som bottnar i den teori som jag ovan redogjort för, har det dock dröjt till de senaste åren 

innan artiklar har börjat publiceras. Mia Österlund har ägnat sig åt queerläsning av 

barnlitteratur och en av hennes analyser finns publicerad i antologin Queera läsningar – 

Litteraturvetenskap möter queerteori (2012).31 I analysen behandlar Österlund den svenska 

bilderboksförfattaren och illustratören Pija Lindenbaum för att se på hur socialisering av barnet 

till heteronormen sker, samt hur barnets sexualitet representeras. Österlund börjar med att 

reflektera över bilderbokens särskilda villkor. Två av villkoren som identifieras är för det första 

att bilderboksdiskursen är brett heterosexualiserad och för det andra att bilderboksdiskursen 

tenderar att osynliggöra barnets sexualitet.32 Detta betyder att det finns två nivåer att analysera: 

huruvida barnet betraktas ha en sexualitet och i så fall vilken sexualitet som barnet tillskrivs. 

Faktum är att dessa villkor inte bara gäller barnet, som ofta är protagonisten i böcker för barn, 

utan även karaktärer och miljöer som skapas omkring barnet i varje enskilt litterärt verk. Mia 

Österlund tycks instämma i att alla bilderböcker kan vinna på att utsättas för queerteoretisk 

analys. 

Österlund går sedan vidare till att analysera Kenta och barbisarna (2007) skriven av Pija 

Lindenbaum. Till att börja med sammanfattar hon vad en queerläsning letar bland för att hitta 

sina belägg. Österlund nämner, förutom klassiska litteraturteoretiska drag i narratologi och 

dramaturgi, färger, former, riktningar, storleksförhållanden, sidanvändning samt användning 

av titel- och försättsblad.33 Österlund praktiserar i sin analys Hallbergs ikonotextbegrepp. I 

avslutningsordet drar Österlund slutsatsen att ”[d]agens credo i bilderboken lyder mångfald, 

acceptans och queervänligt klimat samtidigt som pedofilskräck och kommersialisering 

                                                 
31 Österlund 2012. 
32 Ibid., s. 255. 
33 Ibid., s. 262 f. 
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påverkar utgivningen.”34 Denna slutsats inbjuder till vidare diskussion om barnets roll i 

litteratur och samhälle. 

En annan fiktiv karaktär skapad av en svensk barnboksförfattare är Astrid Lindgrens Pippi 

Långstrump. Karaktären Pippi Långstrump har analyserats ur ett queerperspektiv av Karen 

Coats under Astrid Lindgren Centennial Conference 2007.35 Rättare sagt är det relationen 

mellan Pippi och hennes pappa som analyserats ur ett queerperspektiv. Coats avslutar sin 

analys med den personliga åsikten att Pippi Långstrump har betydelse för skapandet av det 

frigjorda barnet och ställer sedan frågan huruvida samhället kan finna mod att föreställa sig 

queera samhällsgemenskaper som grundar sig på lust snarare än på förbud och på 

avståndstagande från normativt beteende istället för på förstärkning av detsamma.36 

 

 

Begreppsdefinition 

 

För att definiera begreppet familj används Nationalencyklopedins definition att en familj 

grundar sig på en kombination av äktenskap och blodsförvantskap mellan medlemmarna.37 

Enligt Nationalencyklopedin bör ”en familj [...] åtskiljas från hushåll eftersom de senare 

grundas på en gemensam lokalitet, medan familjen är baserad på släktskap”.38 Aktiviteter som 

rör produktion och konsumtion av föda samt fortplantning och socialisation är funktioner som 

generellt upprätthålls av familjen. Nationalencyklopedin redogör för tre underkategorier av 

familj: den monogama kärnfamiljen, den utvidgade polygama familjen samt den sammansatta 

familjen. Historiskt sett har kärnfamiljen, det vill säga gemenskapen som utgörs av en mor, en 

far och minst ett barn, varit den dominerande familjeformen i jordbrukssamhället i Sverige. 

Även den utvidgade familjen var vanlig. I regel bestod denna utvidgning av syskon eller 

föräldrar till medlemmar ur kärnfamiljen. Det är Nationalencyklopedins definition av 

begreppet familj som i uppsatsen fortsättningsvis kommer att refereras till som en traditionell 

definition av begreppet familj. 

 

                                                 
34 Ibid., s. 274. 
35 Karen Coats, ”Pippi Longstocking and the father of enjoyment”, Barnboken 2007:1–2 Astrid Lindgren 

Centennial Conference, s. 15-23, s. 15. 
36 Ibid., s. 22. 
37 Nationalencyklopedin, uppslagsord ”familj”. 
38 Ibid. 
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Uppsatsens disposition 

 

Delar av de för undersökningen relevanta teorierna presenteras i ett sammanhang av respektive 

verk i undersökningsdelen. Detta för att underlätta teorigenomgången genom att försätta den i 

en konkret kontext.  
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Queerläsning av tre bilderböcker 

 

Handlingsreferat av primärlitteratur 

 

Sune börjar skolan börjar samma morgon som Sune för första gången ska få en egen klass och 

en egen fröken. Han har köpt en ny skolväska som han packar med boxningshandskar, 

mjukisdjur och bananer som han ska ge till aporna som sägs bo i skogsdungen bakom skolan. 

Sune lär sig snabbt att han i egenskap av ”ettagluttare” är minst av alla på den gemensamma 

låg- och mellanstadieskolan. Han lär sig också att fröken inte heter Fröken utan Ulla-Lena. 

Sune funderar mycket på vad skolan ska vara bra för, vad man ska lära sig och hur det ska gå 

till. Inte förrän när dagen är slut upptäcker han att hans bästa kompis Sofie som sitter i bänken 

bredvid har fått ett nytt skimmer omkring sig. 

När Findus var liten och försvann berättar om hur det gick till när Pettson och hans katt 

Findus möttes och lärde känna varandra. Vid den tidpunkten var Findus bara en liten kattunge 

som tyckte om att gå på upptäcktsfärd. (Det gör han förresten fortfarande). En dag blir Findus 

skrämd av en grävling och skyndar sig att gömma sig utan att tänka på var. En lång stund är 

Findus borta för Pettson som letar överallt i huset och i trädgården. Till slut kommer hjälp från 

oväntat håll och Pettson och Findus återförenas. Boken slutar med att Pettson och Findus 

tillsammans reflekterar över sin vänskap. 

Mamma Mu städar utspelar sig en vacker vårdag på en bondgård. Kon Mamma Mu känner 

att det är dags att göra fint i ladugården och ställer en vas med vitsippor i fönstret. Detta 

kritiseras av kråkan Kråkan som tycker att det ska städas ordentligt om det nu ska städas. Han 

visar Mamma Mu hur det ska gå till. Problemet är att det blir stökigare och stökigare. Historien 

slutar med att Mamma Mu och Kråkan skiljs åt för att leva efter den livsstil som passar just 

dem bäst. 
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Belägg för ett alternativt familjebegrepp 

 

Sune börjar skolan 

På insidan av både den främre och den bakre pärmen till Sune börjar skolan presenteras läsaren 

för bokens huvudkaraktärer i form av illustrationer av ansiktsporträtt som synes hänga intill 

varandra på en rödmönstrad tapet. Vi ser Sune själv, hans syskon Anna och Håkan, barnens 

föräldrar samt ett porträtt av Sunes bästa kompis Sofie. Porträtten är placerade i två rader om 

tre i varje med Sunes högst upp till vänster och Sofies längst ned till höger. En queerfeministisk 

analys lägger vikt vid detaljer så som färger, former, riktningar, storleksförhållanden, 

sidanvändning samt användning av titel- och försättsblad.39 Queerfeministisk analys ger 

verktyg att se på över- och underordning. 

Första uppslaget av bilderboken har en helsidesillustration på vänster sida och två längre 

textstycken på höger sida. Illustrationen visar familjen Andersson vid frukostbordet. På golvet 

vid frukostbordet finns även familjens katt representerad (ett av de tre djur som förekommer i 

boken). Ett antal vektorer, det vill säga linjer som pekar i en viss riktning,40 gör att läsaren 

förstår att stämningen är stressad och kaosartad. Stämningen kan även utläsas i texten i 

uttrycket ”Klara, färdiga, gå!” samt pappans beordran till Sune att han ska sitta ned och vara 

tyst.  

På nästa helsidesuppslag visas den skolgård till vilken Sune och hans mamma går på 

morgonen den första skoldagen. Skolgården är full av liv och rörelse med alla barn som leker 

och alla fartfyllda aktiviteter som pågår. Totalt i illustrationen finns 47 barn, tre vuxna och två 

djur. De vuxna utgörs av Sunes mamma, en annan förälder samt en lärare. Båda föräldrarna 

håller sina respektive barn i handen medan de förflyttar sig mot skolhuset. Detta skulle kunna 

tänkas vara ett belägg för att ett utmärkande drag för medlemmar som ingår i en familjerelation 

skulle vara att realisera en viss grad av kroppskontakt. Samtidigt försäkras läsaren om att denna 

kroppskontakt inte är ”opassande” genom att stödjas av att det i illustrationen finns flera barn 

som blottar diverse kroppsdelar och flera klädesplagg som ligger slängda på marken utan att 

utstråla någon typ av erotik. Man kan alltså tydligt se att barn är avsexualiserade i den värld 

som Sune befinner sig i, vilket är samma typ av iakttagelse som Österlund gjort i sin analys av 

verk av Pija Lindenbaum.41 Spänningen mellan asexualitet och sexualitet kommuniceras även 

                                                 
39 Österlund 2012, s. 262. 
40 Björkvall 2009, s. 63. 
41 Österlund 2012, s.255. 
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i ett antal situationer i samma illustration. I åtminstone fyra fall kan läsaren uppleva spänningen 

mellan sexualitet och asexualitet i det att ett eller flera barn tydligt söker kroppskontakt med 

ett annat eller flera andra barn genom att jaga, sträcka ut armen eller blicka. Barnen gör detta 

på ett retfullt sätt vilket skulle förstärka intrycket av att det hos dessa barn finns en begynnelse 

till sexualitet om än en oskyldig sådan. I en av bokens senare illustrationer avbildas Sune helt 

naken i en lekfull kontext. Denna illustration belägger barnets sexualitet som 

existerande/frånvarande. Österlund menar att Freuds teorier om barnets sexualitet är mer eller 

mindre vedertagna idag, och att dessa teorier låter oss förstå barnets sexualitet som ”spontan”, 

”lättsam” och ”ofta i ömsesidig lek med jämnåriga”.42 För den här undersökningen är det viktigt 

att acceptera barn som sexuella varelser eftersom den asexualitetsdiskurs som Österlund 

nämner inte möjliggör det som ligger till grund för en queeranalys. Enligt Österlund är det 

också centralt att bestämma om ett innehåll utspelar sig i en privat eller en offentlig miljö 

eftersom hon menar att den offentliga miljön tycks vara en viktigare ideologisk plats. 

”Förskolan är således en föränderlig arena där tidens syn på barn och barndom sätter ramarna 

för vad som kan berättas och hur, samt för vad som eventuellt sticker ut som en queer 

överskridning”, skriver Österlund.43 Detta kan med stor sannolik även appliceras på 

grundskolans lägre årskurser likväl som på förskolan. 

Sune skildras som en pojke som på flera sätt inte är en stereotypisk pojke. Sune tycker inte 

om att sporta, han tycker om stereotypa feminina attribut som ljusa färger på sina kläder, och 

framför allt är han inte nämnvärt rädd för tjejbaciller44. Samtidigt är Sune medveten om att 

barn kategoriseras på grund av kön och han tycker att det är viktigt att höra ihop med någon av 

det motsatta könet. I följande citat hör vi Sunes inre monolog när han funderar över 

uppdelningen mellan pojkar och flickor: 

 

På skolgården springer man framåt och bakåt och spelar fotboll. Sune tänker inte vara med. Han ska 

skylla på bristningar i ådrorna så att han slipper. Han är så dålig på fotboll. Om någon ropar: 

TJEJERNA JAGAR KILLARNA! måste man springa för livet. Då får man tjugo tjejer efter sig. Alla 

vill gifta sig och skaffa husvagn. Sune är för liten för att skaffa husvagn. Om någon skriker: 

KILLARNA JAGAR TJEJERNA! är Sune tvungen att försöka få tag i någon tjej. Sune ska titta efter 

vilka han vill gifta sig med innan han börjar springa. Han kan ju ta fel och råka få tag i rektorn... (Ur 

Sune börjar skolan) 

 

I citatet ovan lyser även andra värderingar igenom som har med familjeförståelsen att göra. 

Sune tänker i termer av giftermål och gemensam bostad. Med andra ord ser han på bildandet 

                                                 
42 Ibid. 
43 Österlund 2012, s. 265. 
44 ”Tjejbaciller” refererar till de ”partiklar” som tjejer ”utsöndrar” som sägs orsaka femininitet. 
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av familj som en långvarig process och som involverar självuppoffring och prioriterandet av 

det kollektivas bästa snarare än det individuellas. Detta synsätt anspelar på ett traditionellt 

familjebegrepp som liknar det som definieras i Nationalencyklopedin.45 Att Sune inte vill råka 

få tag i rektorn blir en ännu värre skräck när han för sitt inre ser framför sig hur en stor grupp 

med barn pekar och skrattar åt honom. En texts modalitet avser dess sanningshalt. Olika grader 

av sanningshalt är att ett innehåll kan vara faktiskt, drömt, tänkt, önskat eller lekt.46 I Sune 

börjar skolan finns ett stort inslag av Sunes dagdrömmar, inre monologer, vilket anger en viss 

typ av modalitet. Sunes farhåga att familjelivet innebär en livsavgörande förändring är tänkt 

snarare än faktisk, vilket dock inte gör den mindre relevant att förstå, snarare tvärtom. 

När Sune och mamma kommer inomhus hamnar de i en samling barn och föräldrar, närmare 

bestämt ”ungefär 25 barn och 37 föräldrar” som står utanför klassrummet och väntar på att 

läraren ska komma. Precis som övriga illustrationer i boken innehåller denna illustration många 

detaljer som var för sig och även tillsammans berättar små historier om bokens bikaraktärer. 

Utifrån ett ikonotextuellt perspektiv är det uppenbart att uppslaget skildrar att det är en stor 

händelse att börja skolan för både barnen som ska börja och deras anhöriga. Det finns en 

stämning av förväntan i luften. Föräldrarna småpratar sinsemellan och barnen står blygt och 

iakttar varandra. 18 av 25 barn har tydlig kroppskontakt med minst en vuxen, oftast i form av 

att hålla handen. 

I samma helsidesillustration blir en annan gestaltning av familjebegreppet tydlig, nämligen 

att familjemedlemmar tenderar att likna varandra till både det yttre och det inre. Exempelvis 

återspeglas föräldrarnas klädstil vid upprepade tillfällen i barnens klädstil. Många barn delar 

även hudfärg och hårfärg med dem som i sammanhanget kan antas vara barnens föräldrar. Det 

tydligaste exemplet är pappan klädd i kostym med portfölj i handen som tittar på sitt 

armbandsur alldeles intill sin son klädd i kostym och med portfölj i handen som tittar på sitt 

eget armbandsur. Det är tänkbart att denna utseendemässiga likhet är ett sätt att kommunicera 

ett mer traditionellt familjebegrepp i vilket en familj består av biologiskt besläktade 

medlemmar. 

Sunes nya klassrumsmiljö skildras även den i en heluppslagsillustration. Längst fram står 

läraren och pekar på sitt namn som hon skrivit upp på tavlan. Eleverna sitter i bänkrader och 

föräldrarna står längs med väggen och i dörröppningen till klassrummet. Stämningen målas 

                                                 
45 Nationalencyklopedin, uppslagsord ”familj”. 
46 Österlund 2012, s. 265. 



19 

 

upp som god vilket kan utläsas av att både barn och vuxna ler och fnissar. Sune bidrar definitivt 

till den goda stämningen genom att kommentera:  

 

Fröken börjar med att skriva upp sitt namn på svarta tavlan: Ulla-Lena Frid.  

– Va, utbrister Sune. Jag trodde att du hette Fröken! (Ur Sune börjar skolan) 

 

I detta citat reproduceras en gammal föreställning om att läraren i en klass, särskilt en kvinnlig 

lärare, ska vara ung och ogift, därav titeln ”fröken”. Genomgående i boken kallas denna 

karaktär ”fröken” och inte vid personnamn.  

Sune fortsätter att lära sig om skolvärldens olika ämnen och aktiviteter och målar upp inre 

bilder av hur dessa kan komma att se ut. När fröken berättar för klassen om OÄ, Orienterings-

Ämnen, kompletteras beskrivningen i texten av en illustration som betonar ”det skojiga” med 

ämnet, det vill säga att få måla egna konstverk. Ett av Sunes konstverk är en teckning av ”Jesus 

å hans pappa” och föreställer ett blont barn i vit tunika och gloria, hand i hand med en längre 

figur med skägg och snickarbyxor. Ännu en gång har Sune en oifrågasatt uppfattning om hur 

en ”normal” familj ser ut, det vill säga att familjemedlemmar liknar varandra till utseende, 

manifesterar en viss grad av kroppskontakt och tillbringar tid med varandra i samstämmig 

harmoni. 

När Sune tänker på vad man får göra på idrottslektionerna föreställer han sig att han dansar 

pardans med en flicka. Texten som kompletterar bilder lyder: 

 

På idrotten får man leka och dansa, i kortbyxor eller gymnastikdräkt. Ibland är man i par. Sune hoppas 

att han slipper bli ett par med en tjej. Hu! Tänk om någon skulle se att Sune dansade romantiska danser 

med en tjej. Fast det är klart, det skulle se ännu dummare ut om han dansade romantiska danser med 

en kille. (Ur Sune börjar skolan) 

 

Sunes ambivalens gentemot tjejer blir allra tydligast i slutet av Sune börjar skolan. Då 

upptäcker nämligen Sune att hans bänkkamrat är Lina Sofie Blixt. Trots sitt tidigare 

avståndstagande mot tjejer inser han att Sofie gör honom alldeles varm ”längst där inne”. Han 

undrar om det är något med lysrören i klassrummet eller dammet i luften som är orsaken till 

denna känslomässiga förändring. Sune börjar skolan har ett relativt öppet slut i form av en 

fråga som Sune ställer till sig själv: ”Intressant skolstart, tänker Sune. När börjar vi imorgon?” 

Sune förstår alltså att tänka på skolgången som ett långsiktigt projekt värt att investera i. Man 

skulle kunna diskutera Sunes klass som en annan typ av familjekonstellation där många 

alternativa familjekriterier existerar parallellt med en traditionell syn på begreppet familj. 
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Gestaltningen av familjebegreppet i Sune börjar skolan kan av mig sammanfattas i följande 

punkter. 

 En familj är stadig och långvarig och permanenteras gärna i form av familjeporträtt 

 I en familj betonas de biologiska banden och medlemmarnas respektive (hierarkiska) 

roller 

 Medlemmar i en familj tillbringar en stor mängd tid i varandras direkta närhet 

 Medlemmar i en familj kompletterar varandra 

 I en familj är det acceptabelt att trakassera, ignorera och höja rösten mot varandra 

 Mellan familjemedlemmar är det acceptabelt med en viss grad av kroppskontakt 

 En familj delar stora livshändelser med varandra, exempelvis att börja skolan 

 Familjemedlemmar liknar varandra till utseende och beteende 

 

När Findus var liten och försvann 

Liksom i Sune börjar skolan består omslaget till När Findus var liten och försvann av en enda 

stor illustration som på ett tydligt sätt presenterar både bokens viktigaste karaktärer och bokens 

handling. Till vänster i bild står Pettson med handen kupad runt munnen som är öppen – han 

ropar på Findus. Findus själv sitter hopkrupen i en låda i mitten av bilden och ser ledsen och 

orolig ut. Ned på honom tittar två nyfikna mucklor och en stor grävling. Denna bildens 

grammatik fungerar väl för att berätta bokens huvudhandling. Björkvall benämner denna typ 

av processer narrativa processer.47 

Den första illustrationen i boken visar Pettson och Findus vid köksbordet. Köket är stökigt 

men både Pettson och Findus ser nöjda ut. Findus sitter i Pettsons knä medan Pettson löser 

korsord. Findus försöker få Pettsons uppmärksamhet genom att dra honom i skägget. Liksom 

i Sune börjar skolan realiseras här kroppskontakt. På begäran börjar Pettson berätta om Findus 

barndom och läsaren förflyttas bakåt i tiden. Illustrationen med Pettson och Findus kontrasteras 

mot en illustration där Pettson ensam sitter vid samma köksbord och uttråkat tittar ut genom 

fönstret. Köket skildras som mindre hemtrevligt med exempelvis enfärgade gardiner utan 

mönster. Ensamheten som Pettson känner manifesteras också i en tavla på väggen vars motiv 

är en ensam ko på en äng. I illustrationer där Pettson har sällskap är tavelmotivet istället minst 

två kor. I texten till illustrationen beskrivs Pettsons situation som följande: 

 

                                                 
47 Björkvall 2009, s. 63-71. 
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Det enda felet var att han ibland kände sig ensam. Han hade för all del några grannar som han kunde 

prata med om det blev nödvändigt, men de hade ju sitt att tänka på. Och så hade han ju sina hönor, de 

var lite sällskap. Men de var så vimsiga. Rätt som det var när han höll på och pratade med dem sprang 

de bara iväg, för att någon hade hittat en mask eller nåt. Det blev aldrig några djupare samtal. (Ur När 

Findus var liten och försvann) 

 

En av dessa grannar är Beda Andersson som ibland hälsar på hos Pettson. Hon föreslår att 

Pettson skulle ha en fru men Pettson invänder och säger att han är för gammal och att en hel 

tant är för mycket. ”Du har ju inte ens en katt”, säger Beda Andersson vilket får Pettson att 

fundera på om en katt vore ett bra alternativ för att bota ensamhetskänslorna. Strax är Beda 

Andersson tillbaka med en kartong i vilken det finns en kattunge. Adoptionsprocessen skildras 

som mycket enkel. Pettson och katten tittar på varandra, Pettson erbjuder honom ett hem och 

sedan är det klart. 

 

- Hej Findus gröna ärtor, sa Pettson och det kändes i honom som när man drar upp rullgardinen en 

sommarmorgon och det varma solljuset strömmar in. Jag heter Pettson och det här är mitt kök. Här ska 

du bo nu, om du vill. Vill du ha kaffe? (Ur När Findus var liten och försvann) 

 

En sådan adoptionsprocess är naturligtvis grovt förenklad gentemot sådana som sker i 

verkligheten, men fördelen med skildringen är att adoption som familjekonstellation inte görs 

till något märkvärdigt och främmande utan något naturligt och vanligt förekommande. 

Queerteori syftar till att granska det som anses vara normalt snarare än det som anses avvika 

från det normala.48 När Pettson adopterar Findus och i samma veva kritiserar det att ha en fru, 

agerar han på ett queert sätt eftersom han ifrågasätter det som anses normalt (att gifta sig och 

skaffa biologiska barn). Samtidigt blir adoptionsprocessen för Pettson och Findus ”normal”. 

De flesta läsare kan känna igen sig i hur det går till att ta till sig ett husdjur. Denna händelse är 

ett exempel på hur det queera och det icke-queera existerar sida vid sida i samma verk.49 

Efter att ha tagit emot Findus blir Pettson mycket gladare. Han dricker extra mycket kaffe 

bara för att få vara i köket med Findus och titta på honom när han utforskar sitt nya hem. Han 

berättar långa historier ”om kossor han hade känt, om hur potatisen växte” med mera. Detta 

illustreras av en helsidesteckning där Pettson står framför ett stort antal inramade fotografier 

och pekar och förklarar för Findus som sitter i Pettsons handflata. Att berättelserna är långa 

och inte särskilt engagerande förstår läsaren av att illustratören inkluderat ett par hönor som 

har somnat av att lyssna på Pettsons prat. Pettson, Findus, hönorna och mucklorna tillbringar 

en avsevärd mängd tid i varandras närhet. För första gången får vi även stifta bekantskap med 

                                                 
48 Ambjörnsson 2006. 
49 Kivilaakso m.fl. (red.) 2012, s. 9 f. 
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mucklorna, de små djur som bor hemma hos Pettson och som Pettson inte kan se men ibland 

känner närvaron av: 

 

Som om det fanns någon annan i huset som lånade hans saker. Han brukade tycka om att tänka att det 

kanske fanns en tomte i huset. Då kändes det inte så ensamt. (Ur När Findus var liten och försvann) 

 

Eftersom det är ovanligt att mucklorna har några repliker är det just mest vad de är, en närvaro. 

Läsaren kan se mucklorna och deras små repstegar, hus och förehavanden men allt detta är 

osynligt för Pettson. Findus kan dock, när han fått byxor och lärt sig att prata, interagera med 

mucklorna såväl som med Pettson. För att kunna särskilja karaktären Findus från mucklorna 

behövs lämplig terminologi. För detta syfte utvecklas i denna uppsats termen människodjur 

som alltså avser att referera till varelser som delar egenskaper med både människan och djuret. 

I Findus fall handlar det om att han har djuregenskaper som utseende och förstärkta sinnen 

medan han samtidigt kan tala människans språk och går omkring, på två ben, med kläder. 

Findus i egenskap av människodjur har alltså tillgång till två världar, människornas och 

djurens, varför det är relevant att även här fundera över alternativa familjekonstruktioner. 

Enligt den litteraturvetenskapliga teori som Vulovic presenterar samt den queerteori som 

Ambjörnsson presenterar bygger ett socialkonstruktivistiskt synsätt på att sociala kontexter 

förhandlas och konstrueras i stunden snarare än att vara statiska.50 Relationerna och rollerna i 

När Findus var liten och försvann är förvisso etablerade men man skulle kunna argumentera 

för att dessa till en specifik grad är föränderliga. 

Trots att Pettson inte tycker om att vakna tidigt på morgonen blir han glad av att det är 

Findus som väcker honom. Faktum är att Pettsons ansiktsuttryck om morgonen skildras som 

lyckligt. I texten står detta också klart utskrivet: ”De där morgnarna, när gubben mest ville dra 

täcket över huvudet och försvinna, fanns inte längre.” En morgon blir Pettson stressad av att 

Findus inte väcker honom. Pettson letar och letar, till och med i hönshuset, där han mest möts 

av kackel. För läsaren är det stor underhållning att få en inblick i hur livet i hönshuset ser ut. 

Hönorna har likadan inredning som Pettson, rödblommiga gardiner, vit och blå kaffeservis och 

både möbler och morgontidning. Trots att de tillhör honom och bor på hans gård har hönorna 

uppenbart en tillvaro som är skild från Pettsons. Endast en av hönorna har en identitet och ett 

namn. Med hönorna identifieras ytterligare en familjenivå. Gruppen av hönor utgör en egen 

familj men ingår i ett större hushåll, Pettsons gård. 

                                                 
50 Se Vulovic 2013, s. 128; Se Ambjörnsson 2006, s. 9. 
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Antagonisten i När Findus var liten och försvann utgörs av grävlingen som skrämmer 

Findus så att han hoppar rakt ned i en låda för att gömma sig. Grävlingen säger ingenting utan 

nosar bara runt och tycks inte leta efter något speciellt, trots att Findus är övertygad om att 

odjuret ”letade [...] efter kattungar som det kunde äta upp”. Efter mycket om och men lyckas 

mucklorna leda Pettson mot snickarboden där grävlingen och Findus befinner sig. Pettson 

hälsar vänligt på grävlingen som då springer iväg. Pettson och Findus återförenas och Pettson 

blir till en trygg bas för Findus som steg för steg vågar ge sig ut på upptäcktsfärder igen. 

Återföreningen firas med gröt och kaffe inne vid frukostbordet. Findus berättar om mucklorna. 

Den här gången är det Findus som får vara den kunnige. Pettson accepterar detta rollbyte genom 

att säga:  

 

Jaha [...] Säger du det så är det väl så. Då ska jag väl aldrig behöva känna mig ensam mer. När jag har 

både grannar och hönor och mucklor. Och så den där lille katten. (Ur När Findus var liten och 

försvann) 

 

Efterspelet i När Findus var liten och försvann knyter ihop boken med dess inledning. 

Samtalet mellan Pettson och Findus illustreras av att katten sitter i gubbens knä och myser av 

att vara nära honom. Pettson löser sitt korsord och kon i tavlan, ja, den ser fridfull ut. 

Gestaltningen av familjebegreppet i När Findus var liten och försvann kan av mig 

sammanfattas i följande punkter. 

 I en familj förekommer kroppskontakt men den är inte nödvändig för upprätthållande 

av familjerelationen 

 En familj behöver inte bestå av biologiska band utan bildas snarare på en gemensam 

överenskommelse vari olika roller skiftar mellan familjemedlemmarna 

 Familjemedlemmar upprätthåller direkt kommunikation med varandra 

 Familjemedlemmar ställer upp för varandra i svåra situationer 

 

Mamma Mu städar 

Mamma Mu städar omges av en grön pärm med en stor bild av Mamma Mu och Kråkan inne 

i ladugården. I bakgrunden finns även en spindel och ett antal flugor avtecknade. I 

ladugårdsfönstret står mjölkglaset med vitsippor i, vilket är föremålet som utlöser handlingen 

och konflikten i berättelsen. Omslaget kan betraktas som en typ av familjeporträtt. 

Första uppslaget i boken visar Mamma Mu. Hon sitter ensam på en äng i ett hav av vitsippor 

och ser glad ut. Runt omkring henne står nyutslagna björkar och en gärdsgård avgränsar det 
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bekanta från det obekanta. ”Titta, sa hon. Det har snöat igen. Marken är vit. Snö på skaft”, 

säger Mamma Mu och läsaren förstår att hon måste ha glömt våren sedan sist och att hon måste 

vara en ganska enkel ko. Mamma Mu är så glad över blommorna att hon plockar en bukett och 

går in med dem i ladugården. Med ett stort oväsen anländer Kråkan. Kråkan börjar genast att 

kritisera Mamma Mu för hennes tafatta försök att göra fint i ladugården och förklarar att han 

ska visa henne hur det går till när man vårstädar (faktum är att han föreslår att han själv ska 

författa en instruktionsbok i hur man städar). Innan han tar itu med ladugården behöver han 

flyga hem och städa sitt eget bo, eller kanske egentligen hämta sig från chocken: 

 

- Städar!? ropade Kråkan. Ryck mig i fjädern! Du har viftat lite med svansen. Och det kallar du städa. 

Jag ska hem! 

- Ska du hem redan? 

- Krax! Jag håller ju på och städar kråkboet. 

- Hur kan du städa kråkboet? Du är ju här? 

- Jag har rast. Nu är rasten slut. Hej då. (Ur Mamma Mu städar) 

 

Utdraget ovan ligger ovanpå en uppslagsillustration som förutom Mamma Mu och Kråkan även 

visar fler detaljer om miljön som de befinner sig i. Ladugården ser dammig och dyngig ut. 

Döda flugor har fastnat i taket och spindelväven breder ut sig. Mamma Mu är road av Kråkan 

men de andra korna i ladugården verkar mest tycka att Kråkan stör. Mamma Mu och Kråkan 

är liksom Findus människodjur. I Mamma Mu städar kontrasteras människodjur (Mamma Mu, 

Kråkan) mot människa (bonden) och djur (de andra korna, hund, katt, hönor, flugor, spindlar) 

vilket blir viktiga distinktioner för att göra queeranalys. 

Kråkan ska alltså städa hemma hos sig. Följande uppslag visar hur det ser ut i kråkboet. Det 

enda rummet är överfullt av möbler och skrot som Kråkan flyger runt och sorterar. När han är 

klar blickar han nöjt ut över resultatet. För läsaren är det uppenbart att Kråkans insats knappast 

heller kan kallas städning. När han är klar återvänder han till ladugården. Kråkan och Mamma 

Mus relation exemplifierar vad det innebär att det queera finns sida vid sida av det icke-

queera,51 det vill säga, det finns belägg för att argumentera att Mamma Mu och Kråkan ingår i 

en gemensam familj, däremot har de separata hushåll.52 

För att skryta för Mamma Mu om hur duktig han är på att städa genomför han framför 

Mamma Mus ögon ett antal aktioner som för läsaren knappast kan kallas att städa. Mamma Mu 

kommenterar honom lugnt och tålmodigt och de andra korna står i bakgrunden och undrar vad 

som pågår (men mest tuggar de hö). Även jättespindlarna verkar intresserade av vad Kråkan 

                                                 
51 Kivilaakso m.fl. (red.) 2012, s. 9 f. 
52 Se Nationalencyklopedin, uppslagsord ”familj”. 
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gör. Kråkans metoder kan dock ifrågasättas, vilket inte bara Mamma Mu gör när Kråkan 

använder den stora ladugårdsfläkten för att blåsa ut allt damm.  

 

- Men mu! ropade Mamma Mu. Titta på lagårdsbacken Kråkan. Hönsen blev jätterädda, hunden 

skäller, katten har gömt sig och det ligger hö överallt. Hur ska vi få in det? (Ur Mamma mu städar) 

 

I illustrationen som hör till ovanstående textpassage får läsaren en större bild av hur 

bondgården ser ut. Ett antal höns, en hund och en katt finns med i bilden. Ingen bonde syns 

dock till. Faktum är att bonden är fysiskt frånvarande genom hela berättelsen. Bonden 

förekommer närmast som en litterär motor som driver berättelsen vidare. När Kråkan nu har 

ställt till det används bonden som ett hot – ”Vad ska bonden säga” – men samtidigt som en 

lösning: ”Bonden kan väl städa”. Mer personliga detaljer om bonden uteblir i det explicita text- 

och bildspråket. Läsaren får inget veta om dennes enskilda karaktärsdrag. I sin frånvaro kan 

inte bonden räknas som medlem av Mamma Mu och Kråkans familj. Om bonden skulle vara 

mer närvarande samt interagera med Mamma Mu och Kråkan skulle situationen likna 

situationen i När Findus var liten och försvann, och det skulle alltså vara tänkbart att de tre 

skulle ingå i en och samma familj, men så är inte fallet. 

När Kråkan sprutar ned hela ladugården med vit färg får dock Mamma Mu och de andra 

korna nog. Mamma Mu läxar upp Kråkan och säger att eftersom det var han som blåste ut allt 

hö och sprutade ned hela ladugården med färg är det hans uppgift att plocka in och torka upp. 

Mamma Mus irritation uttrycks med replikerna: ”’Torka bort färgen på oss’, säger Mamma 

Mu. ’Vi vill vara våra vanliga färger igen.’” (ur Mamma Mu städar) De andra korna stöttar 

Mamma Mu, de muar och blänger surt mot Kråkan men säger inget annat. Här är det Mamma 

Mu som tar på sig rollen som uppfostrare istället för Kråkan. Det är ett kännetecken för ett 

queert synsätt på familjen, att familjerollerna inte är starkt hierarkiska och uppdelade utan 

föränderliga och förhandlingsbara. 

När korna har fått tillbaka sina vanliga färger igen lämnar Kråkan ladugården med ett 

uppenbart dåligt humör. Han verkar tycka att korna är väldigt otacksamma. Men Mamma Mu 

är glad igen. Hon går ut till ängen och sätter sig ned och tittar på landskapet. För att fira sin 

tillvaro plockar hon nya vitsippor och skriver en dikt. Konflikten är löst. Kanske är det i slutet 

av Mamma Mu städar gynnsamt att Mamma Mu och Kråkan har skilda hushåll, så att de får 

vara ifrån varandra när de går varandra för mycket på nerverna med sina familjära trakasserier. 

Gestaltningen av familjebegreppet i Mamma Mu städar kan av mig sammanfattas i följande 

punkter. 
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 Medlemmar i en familj behöver inte vara biologiskt besläktade 

 Medlemmar i en familj bor nödvändigtvis inte tillsammans 

 Medlemmar i en familj är välkomna att komma och gå hos varandra som de vill 

 Medlemmar i en familj får kritisera och trakassera varandra 

 Medlemmar i en familj för direkt och regelbunden kommunikation med varandra 

 Medlemmar i en familj lär av varandra men befinner sig på en jämlik nivå i förhållande 

till varandra 
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Sammanfattning och diskussion 

 

Vilka karaktärer ingår i bilderböckernas respektive familj 

 

I alla tre bilderböcker som ingått i undersökningen finns karaktärer som grovt kan delas in i tre 

kategorier: människor, människodjur och djur. Efter att ha analyserat dessa karaktärer och det 

sammanhang de befinner sig i kan slutsatsen dras att bilderböckerna tenderar att inkludera 

människorna samt människodjuren i primärfamiljen, men att djur som varken har namn, 

repliker eller mänskliga egenskaper utesluts från primärfamiljen och istället bildar egna 

gemenskaper. Man skulle kunna säga att i När Findus var liten och försvann finns ett antal 

primärfamiljer: Pettson och Findus är den första, hönorna är den andra samt mucklorna den 

tredje. Dessa delar bostad men har egna bostäder i bostaden. Man skulle kunna tala om en 

kollektiv storfamilj. 

Om Mamma Mu och Kråkan ingår i en primärfamilj får det sägas att bonden på gården samt 

bondgårdens övriga djur inte gör det. Här finns alltså en familj som bara består av människodjur 

samt gemenskaper som består av bara människor eller bara djur. Världen i Mamma Mu städar 

är en segregerad tillvaro medan världen i När Findus var liten och försvann snarare än en 

integrerad tillvaro. 

Mest segregerad är dock Sune börjar skolan. I Sune börjar skolan finns inga människodjur 

utan alla varelser är antingen människa eller djur. Å andra sidan är primärfamiljen i Sune börjar 

skolan (pappa, mamma, barn) väldigt betonad. 

Queerläsning innebär att man tar ett kritiskt perspektiv för att tolka textens så kallade 

tystnader. I bilderböckerna som ingått i undersökningen är en ”tystnad” att läsaren utifrån ett 

icke-queert förhållningssätt har en förförståelse över vilka karaktärer som ingår i respektive 

familj och vilka som inte ingår. Att två av de analyserade verken har samma illustratör bedöms 

ha betydelse för att dessa två verk (När Findus var liten och försvann, Mamma Mu städar) 

ligger närmare varandra i queerpotential, men bedöms inte påverka undersökningens resultat 

på ett avgörande sätt. De tre kategorierna människa, människodjur och djur hade sannolikt 

funnits där ändå. Queerläsningen av Sune börjar skolan, När Findus var liten och försvann och 

Mamma Mu städar visar att situationen är betydligt mer nyanserad. För en full förståelse av 

dessa bilderböckers uppbyggnad är det nödvändigt att se till fler möjligheter till familjebildning 

än den traditionella. 
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En alternativ definition av begreppet familj: Kriterier 

 

Det alternativa familjebegrepp som föreslås som ett led i denna undersökning ställs mot ett mer 

traditionellt familjebegrepp vars definition för denna undersökning har hämtats från 

Nationalencyklopedin. Familjen enligt Nationalencyklopedin karaktäriseras av att 

medlemmarna är starkt bundna till varandra antingen genom blod eller genom äktenskap. 

Definitionen av familj enligt Nationalencyklopedin är också funktionell, en familj producerar 

och reproducerar aktiviteter av produktion och konsumtion av föda samt fortplantning och 

socialisation, det vill säga uppfostran.53 Nationalencyklopedin gör skillnad mellan begreppen 

familj å ena sidan och hushåll å andra sidan.54 Nationalencyklopedin nämner också 

underkategorier av familj, exempelvis utvidgad familj och sammansatt familj.55 

Efter att ha genomfört queerläsning av Sune börjar skolan, När Findus var liten och 

försvann och Mamma Mu städar är det möjligt för mig att föreslå ett alternativt familjebegrepp 

inom vilket blodsband och fortplantning inte är de viktigaste kriterierna. Kriterier för det 

alternativa familjebegreppet skulle istället lyda: 

 En familj är stadig och långvarig och permanenteras gärna i form av familjeporträtt 

 Medlemmar i en familj tillbringar en stor mängd tid i varandras direkta närhet 

 Medlemmar i en familj kompletterar varandra 

 I en familj är det acceptabelt att trakassera, ignorera och höja rösten mot varandra 

 I en familj förekommer kroppskontakt men den är inte nödvändig för upprätthållande 

av familjerelationen 

 En familj behöver inte bestå av biologiska band utan bildas snarare på en mer eller 

mindre explicit gemensam överenskommelse 

 Familjemedlemmar upprätthåller direkt och regelbunden kommunikation med varandra 

 Familjemedlemmar ställer upp för varandra i svåra situationer 

 Medlemmar i en familj bor inte nödvändigtvis tillsammans 

 Medlemmar i en familj är välkomna att komma och gå som de vill hos varandra 

 Medlemmar i en familj lär av varandra men befinner sig på en jämlik nivå i termer av 

status och hierarki i förhållande till varandra 

 

                                                 
53 Nationalencyklopedin, uppslagsord ”familj”. 
54 Ibid. 
55 Ibid. 
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En viktig aspekt av queerläsning är att erkänna att det queera existerar sida vid sida av det 

icke-queera i ett och samma verk.56 Det är alltså inte så att ett alternativt familjebegrepp 

utesluter ett traditionellt eller vice versa. Tvärtom, olika läsningar av samma verk kompletterar 

varandra och bidrar till tolkningsdiskursen. 

Eftersom queerteorin avser att ifrågasätta det som anses som normalt istället för det som 

anses som onormalt är queerteorin beroende av att det finns en uppdelning mellan det 

potentiellt normala och det potentiellt onormala. På samma sätt är ett alternativt familjebegrepp 

beroende av ett traditionellt – olika läsningar av samma verk kompletterar och bygger på 

varandra. 

Om man talar i termer av storfamilj, utvidgad familj och till och med kollektiv, blir det ännu 

mer givet att karaktärerna i undersökningens respektive bilderböcker utgör familjer. Analysen 

av bilderböckerna uppmuntrar oss att tänka i familjenivåer, det vill säga, att det är möjligt att 

ingå i flera familjer samtidigt, och att en familj kan vara del av en större gemenskap, till 

exempel får hönorna och mucklorna i När Findus var liten och försvann anses vara egna 

familjer var för sig, men de ingår i en större gemenskap i form av Pettsons hushåll.  

Slutligen är det bra att påminna sig om vem det är som definierar ett socialt begrepp som 

familj. Kommer etiketten på en familj utifrån eller inifrån, det vill säga är det samhället och 

samhällsnormen som avgör vad som är familj eller är det individerna själva? Queerteori med 

dess metoder är lämpliga vid sådana analyser. 

 

 

Bilderboken i samhället: Nyttan av att läsa queert 

 

”Barnboken betraktas alltmer som en integrerad del av ett lands litterära utveckling”, skriver 

Lena Kåreland.57 Med utgångspunkt i det påståendet samt i Vulovic teori om litteraturen i 

samhället vore det ett misstag att inte inkludera bilderböcker i det offentliga samtalet om 

litteratur och samhälle. Exempelvis är maktanalys av bilderböcker relevant eftersom just dessa 

ofta manifesterar en speciell typ av maktrelation, den mellan den vuxne och barnet.58 Denna 

maktrelation är en av de maktrelationer som kan analyseras med hjälp av queerteori. Queerteori 

syftar till att synliggöra maktförhållanden mellan det som anses vara normalt och det som anses 

                                                 
56 Se Kivilaakso m.fl. (red.) 2012, s. 9 f. 
57 Lena Kåreland, Barnboken i samhället, Lund 2009, s. 15. 
58 Ibid., s. 14. 
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vara avvikande. I det här fallet är det barnet som avviker från normen att vara, tänka och handla 

som en vuxen. Queerläsning av bilderböcker behövs därför att en sådan erbjuder nya insikter 

om genus och sexualitet. Genuspedagogik blir allt vanligare på förskolor runt om i Sverige men 

förväntningarna som det omgivande samhället har på förskolorna nås ofta inte.59 Kanske beror 

detta på ett slags stillastående i sättet man läser bilderböcker på. Queerläsning av bilderböcker 

har där en viktig funktion att fylla. 

Ett annat argument för att befrämja queerläsning av bilderböcker är att det brukar hävdas 

att barn har lättare för att intressera sig för fiktiva handlingar och karaktärer som de kan känna 

igen sig i. I och med att socialpolitiska reformer gör det enklare för till exempel homosexuella 

att skaffa barn blir det fler och fler familjer som efterfrågar böcker som går utanför traditionella 

kvinno- och mansroller samt familjebildningar. Visserligen verkar Kåreland mena att det inte 

krävs särskilt ”realistiska” böcker för att barn ska kunna känna igen sig, och hon nämner 

böckerna om Pettson och Findus som exempel, men det finns ändå en viktig poäng i att böcker 

med alternativa ansatser erbjuds på marknaden, nämligen att synliggöra det som hittills varit 

osynligt och att normalisera det som tidigare varit ansett som onormalt. Under 1970-talet var 

böcker för barn explicit politiska i form av att de tog upp frågor om till exempel 

Vietnamkriget.60 Under 2000-talet är böcker politiska på ett mer implicit sätt. De förmedlar 

normer och värderingar genom att reproducera vissa sätt att vara och handla på. Under senare 

delen av 1970-talet fördes en debatt om huruvida det var lämpligt att exponera små barn för till 

exempel Vietnamkriget eller om det var bättre för barnen att åtminstone i början tillägna sig en 

skyddad värld tillrättalagd av de vuxna. I det upplysnings-, kunskaps- och 

informationssamhälle vi lever i under början av 2000-talet låter det absurt att utestänga barn 

från verkligheten och vardagen så som den ter sig – och det är ett faktum att de så kallade 

regnbågsfamiljerna blir fler och fler och därmed mer och mer närvarande i barnens omedelbara 

omgivning. Att inte queerläsa bilderböcker vore att förneka dessa människors existens vilket i 

sin tur är ett led i indirekt diskriminering. Skolans styrdokument uttrycker explicit att normer 

ska medvetandegöras och diskriminering aktivt motverkas.61 Liksom normbrott inom 

barnlitteraturen ägde rum på 1940-talet respektive 1970-talet62, kanske ett nytt normbrott sker 

inom barnlitteraturen nu under 2010-talet.  

                                                 
59 Kåreland 2009, s. 34. 
60 Se ibid., s. 55. 
61 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Stockholm 2011, s. 7, 13. 
62 Se Kåreland 2009, s. 52 f. 
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Kåreland identifierar två olika typer av läsning, regressiv läsning och progressiv läsning.63 

Regressiv läsning innebär en läsning med syfte att känna gemenskap, samhörighet och 

bekräftelse. Progressiv läsning är inriktad på att utsätta sig för nya idéer och utmana sina tankar 

och känslor. Queerläsning av bilderböcker vore till sin natur både regressiv och progressiv på 

samma gång. Barn kan relatera till alternativa familjebildningar, eller om de inte gör det så blir 

de utmanade att tänka i nya perspektiv. 

Bilderboken kännetecknas av experimentlusta och frihetslängtan.64 Queerläsning 

stimulerar kreativiteten hos den som läser. Queerläsning och bilderböcker passar ihop som 

hand och handske. 

 

 

Framtida forskning 

 

I litteraturforskning i Sverige finns det mycket att utforska vad gäller queerteori och 

queeranalys. Det som framför allt behövs i nuläget anser jag vara fallstudier, det vill säga 

konkreta analyser av enskilda verk, exempelvis bilderböcker. Denna undersökning har berört 

endast tre av de många verk som finns utgivna och som cirkulerar på marknaden. Emedan 

temat för denna undersökning har varit familj identifieras ytterligare ett tema som med all 

säkerhet skulle innebära intressant komplettering i fältet för queerstudier, nämligen naturen.  

Jag är övertygad om att forskare som Catriona Mortimer-Sandilands, Bruce Erickson och 

Ann-Sofie Lönngren är något på spåren när de sammanför politisk filosofi, psykologi, 

queerteori och ekologi.65 Särskilt Mortimer-Sandilands & Erickson visar på att queerteori är 

förenligt med andra discipliner och alltså lämpar sig ypperligt för tvärvetenskaplig forskning. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
63 Kåreland 2009, s. 164. 
64 Ibid., s. 14, 153. 
65 Se Catriona Mortimer-Sandilands & Bruce Erickson, (eds.), Queer Ecologies – Sex, Nature, Politics, 

Desire, Bloomington, IN, USA, 2010; Ann-Sofie Lönngren, Following the Animal – Power, Agency, and Human-

Animal Transformations in Modern, Northern-European Literature, Newcastle upon Tyne, Storbritannien 2015. 
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