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Sammanfattning 

Syftet med följande uppsats är att analysera gruppkonstellationen i två olika deckarserier för barn 

i åldrarna 9-12 år ur ett genusperspektiv. Uppsatsen undersöker dels om gruppmedlemmarna i 

respektive grupp framställs med könsstereotypa egenskaper, dels hur gruppledarens framställning 

förhåller sig till övriga i gruppen. Frågeställningarna bör ses i ljuset av uppsatsens teoretiska 

utgångspunkter vilka är: Hirdmans genusteori, litteraturens påverkan, och ledarskapsteori. Initialt 

tolkas barndeckarna med hjälp av den kvalitativa textanalysen i vilket två analysfrågor 

konstruerats. Därefter analyseras tolkningsresultaten med Nikolajevas motsatsschema över 

kvinnliga och manliga egenskaper.  

Analysen visar att det finns gruppmedlemmar i båda grupper som skildrar en nyanserad bild av 

kön samt en förlegad bild av kön. Det finns en gruppmedlem i varje grupp som skildras enbart 

med manliga egenskaper, en med både kvinnliga och manliga egenskaper och en med enbart 

kvinnliga egenskaper. Därutöver visar analysen att gruppens ledare, tillskillnad från övriga i 

gruppen, enbart framställs med maskulina karaktärsdrag. Avslutningsvis diskuterar studien 

författarnas uppenbara problematisering av genus som uttrycks i framställningen av starka och 

modiga flickor, vars karaktärsdrag tillåter dem att inta den manliga rollen som uppgiftsorienterad 

ledare. De slutsatser som dras är att det finns barndeckare som lärare kan tillgå som 

problematiserar den stereotypa framställningen av kön. Därtill visar dock studien att lärare 

fortfarande bör vara medvetna om genusframställningen i barnlitteraturen. Slutligen betonas 

litteraturens betydelse som pedagogisk resurs.  

 

Nyckelord: Barndeckare, Grupp, Karaktärsdrag, Manligt, Kvinnligt, Ledare.    
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1. Inledning 

Kvinnor och män är onekligen uppdelade i olika samhällspraktiker. Denna uppdelning görs 

utifrån de förväntningar som ställs på respektive kön. Uppdelningen tar sig till exempel uttryck 

på arbetsmarknaden och i skolan. Fler kvinnor än män arbetar i barn- och 

omsorgsverksamheter, samtidigt arbetar fler män än kvinnor i byggbranschen och i 

teknikyrken (Statistiska Centralbyrån, 2016). På skolnivå syns uppdelningen på flickor och 

pojkars val av gymnasieinriktningar. Flickor tenderar att välja inriktningar inom vård och 

omsorg medan pojkar hellre väljer inriktningar inom naturvetenskap och teknik (Kåreland, 

2015, s.179). Uppdelningen, menar Hirdman (2001), beror på det genussystem som 

genomsyrar samhället, i vilken kvinnor och män tillskrivs och tilldelas olika roller.  

Det är inte enbart i verkliga livet som det finns en könsuppdelning. Uppdelningen och 

förväntningarna på respektive kön tar sig till uttryck även i litteraturen. Böcker menar 

Kåreland (2015, s.179) “ger uttryck för olika föreställningar om kön och genus, manligt och 

kvinnligt”. På 60-talet kritiserade feministiska forskare som Rita Liljeström den ensidiga 

skildringen av könsroller i barnböcker. Beroende på kön socialiseras barn in i olika roller och 

olika praktiker. Som svar på den rådande debatten om den stereotypa skildringen av könsroller 

började många barnboksförfattare att skriva alternativa barnböcker (Kåreland, 2015, s.177-

178). Idag skildras dock många flickor och pojkar i barnböcker på ett sätt som bryter mot den 

traditionella synen på hur flickor och pojkar bör bete sig (Kåreland, 2015, s.179). Samtidigt är 

det långt i från en helhetsbild av verkligheten. Så sent som år 2009 gav Svenska 

barnboksinstitutet ut en bokprovning som visade en tydlig skillnad mellan pojkar och flickors 

framställning som problemlösare. Flickor löser brott av lindrigare art än pojkar som kan vara 

allt ifrån detektiver till superhjältar (Svenska barnboksinstitutet [Sbi], 2009) 

Under mina VFU-perioder på grundlärarprogrammet har jag fått en inblick i barnlitteraturens 

betydelse i klassrummet. Barnboken är inte bunden till ett specifikt ämne, så som svenskämnet, 

utan den är även en resurs lärare utnyttjar vid tillfällen då det finns överbliven tid. Det är 

utifrån barnlitteraturens betydande roll i klassrummet och de stereotypa förväntningar på det 

kvinnliga och manliga könet som råder i samhället som jag ämnar undersöka barnlitterära verk 

ur ett genusperspektiv.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att analysera gruppkonstellationen i de två första böckerna i Petter 

Lidbecks deckarserie Tre Tjejer och de två första böckerna i Mårtens Sandens deckarserie 

Petrinideckarna. Jag ämnar undersöka om gruppen och dess medlemmar framställs med 

könsstereotypiska karaktärsdrag.  De frågor som undersökningen ämnar besvara är följande: 

 

– Hur skildras gruppmedlemmarna med avseende på kvinnliga och manliga egenskaper?  

– Hur skildras gruppens ledare i jämförelse med övriga i gruppen?  

 

1.2 Studiens avgränsningar  

Enligt Svenska barnboksinstitutet (2006) ökade utgivningen av deckare riktad till 6-12 åringar 

avsevärt mellan 2000-2006, en trend som fortsätter även år 2007 (Sbi, 2007). Idag är ökningen 

inte lika markant men barndeckare är enligt Kåreland (2015, s.85) “väl etablerad” samtidigt 

som barndeckaren för mellanåldern “också kvantitativt [är] en betydande genre”. Genrens 
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betydande popularitet bland barn i åldrarna 9-12 gör att jag avgränsar mig till barndeckare 

riktade till 9-12 åringar.  

Jag kommer att analysera gruppkonstellationer i olika barndeckare ur ett genusperspektiv. 

Eftersom den genusinriktade forskningen är ett brett forskningsfält har jag, på grund av 

tidsbegränsning och platsbrist i uppsatsen, valt att avgränsa min undersökning. Jag kommer 

enbart att undersöka de karaktärsdrag som framställs i de berörda grupperna för att se om 

gruppmedlemmarna framställs stereotypiskt eller genusöverskridande. Däremot kommer jag att 

diskutera framställningen av gruppernas ledargestalt, men det kommer att göras utifrån de 

karaktärsdrag som respektive gruppledare uppvisar.  

Det finns flera anledningar till att jag valt att utgå från ett genusperspektiv. Det är ett högst 

aktuellt perspektiv både i samhällsdebatten och i läroplanen. Till exempel är motverkandet av 

traditionella könsmönster starkt betonat i Lgr 11, likaså är elevers möjlighet att utvecklas 

oberoende av könstillhörighet (se avsnitt 2.3). Det innebär att lärare har ett ansvar att visa en 

nyanserad bild av båda könen. För att jag som framtida lärare ska kunna presentera en 

nyanserad bild av kön för eleverna krävs det att jag kan skilja en genusöverskridande bild av 

kön från en stereotypisk bild av kön. Uppsatsen ger mig kunskapen att göra denna distinktion. 

Intresset att analysera grupper i litteraturen grundar sig i det att grupper styrs av normer som 

inte bara reglerar gruppmedlemmarnas beteenden utan även de förväntningar som ställs på 

varje gruppmedlem (Forsynth, 2014). Utifrån denna tanke är det möjligt att påstå att genus 

skapas i grupper.  

 

1.3 Uppsatsens disposition  

Uppsatsen är uppdelad i olika avsnitt. Inledningsvis presenterar jag uppsatsens syfte och dess 

avgränsningar. Därefter redogör jag för ett kortare bakgrundsavsnitt i vilket jag presenterar 

deckargenren, barndeckaren och de styrdokument som reglerar skolan, samt studiens relevans. 

Vidare presenterar jag uppsatsens teoretiska utgångspunkter för att sedan presentera tidigare 

forskning som bedrivits inom ämnet. Där den tidigare forskningen avtar presenterar jag den 

kvalitativa metoden som jag använt mig av i denna uppsats, de analysfrågor som jag använt för 

att analysera barndeckarna, och det analysverktyg som jag använt mig av för att analysera 

resultatet. Därtill beskriver jag även urvalet av böcker och studiens genomförande. I 

resultatavsnittet som kommer därefter redogör jag för det empiriska materialet. I 

analysavsnittet kommer jag att redogöra för studiens analys av det empiriska materialet. 

Slutligen diskuterar jag studiens resultat utifrån de teoretiska utgångspunkter som studien 

grundar sig på.  
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2. Bakgrund  

Följande avsnitt redogör inledningsvis för deckargenren och barndeckaren. Vidare hänvisar 

avsnittet till de styrdokument som reglerar skolans verksamhet och slutligen redovisas studiens 

relevans. 

 

2.2 Deckaren 

Ett litterärt verk kan betecknas som deckare, eller detektivroman, förutsatt att följande 

premisser är uppfyllda. I en deckare bör det finnas ett brott och en detektiv som, med hjälp av 

logik, löser brottet (Symons, 1979, s.8). Brottslingen i deckaren ska vara känd för läsaren innan 

avslöjandet och alla ledtrådar som kan leda till avslöjandet ska vara presenterade för läsaren 

(Boglind & Nordenstam, 2010, s.156).  

Deckargenrens rötter sträcker sig tillbaka till mitten av 1800-talet. Morden på Rue Morgue från 

1841, skriven av Edgar Allan Poe, anses vara den första detektivromanen skriven för vuxna 

(Alewyn, 2014, s.138). Poes fiktiva karaktär C. Auguste Dupin visade sig sedan bli en modell 

för kommande detektiver som till exempel Arthur Conan Doyles detektiv Sherlock Holmes 

(Boglind & Nordenstam, 2010, s.158). Trots vuxendeckarens popularitet gavs den första 

deckaren för barn och unga inte ut förrän på 1900-talet. 

 

2.2.1 Barndeckaren 

Barndeckaren riktar sig till barn. Den första deckaren för barn var Erich Kästners bok Emil och 

Detektiverna från 1928 (sv. 1932) (Edström, 2012, s.47). Kästner skildrar en barngrupp som 

tar fast en brottsling genom att agera detektiver (Boglind & Nordenstam, 2010, s.158). I 

Sverige fortsatte genren att utvecklas i mitten av 1900-talet med författare som Astrid 

Lindgren, Åke Holmberg och Nils-Olof Franzén. Astrid Lindgren skrev tre böcker om 

mästerdetektiven Kalle Blomkvist, varav den första gavs ut 1946. I deckarserien följer läsaren 

huvudkaraktären Kalle Blomkvist och hans vänner Eva-Lotta och Anders då de agerar 

detektiver under sommarlovet. Två år senare, 1948, skriver Åke Holmberg sin första bok om 

privatdetektiven Ture Sventon. Strax därefter, år 1955, gavs Nils-Olof Franzéns deckare om 

detektiven Agaton Sax ut (Boglind & Nordenstam, 2010, s.158-159). Populariteten hos dessa 

deckare resulterade till flera efterföljare för respektive bok. Än idag fortsätter utgivningen av 

barndeckarna, som fortfarande är en etablerad genre bland barnböcker. LasseMajas 

Detektivbyrå av Martin Widmark, Tommy och Flisen av Lena Lilleste, Tjuvligan x4 av Tony 

Manieri samt Cirkusdeckarna av Dan Höjer är bara några exempel på samtida barndeckare.  

Det finns både likheter och skillnader mellan barndeckaren och vuxendeckaren. Precis som 

handlingen i vuxendeckaren bygger barndeckaren på ett brott som ska lösas. En huvudsaklig 

skillnad är graden av de begångna brotten. Det är sällan ett mord som begås i barndeckaren, 

utan snarare handlar det om stölder, inbrott, smugglingar eller kidnappning (Edström, 2012, 

s.47). Därutöver presenteras boven alltid tidigt i handlingen (Edström, 2012, s.48).  

 

2.2.2 Barndeckarens popularitet 

Nästan ett sekel efter att den första barndeckaren publicerades på svenska har antalet 

utgivningar av barndeckare ökat markant i Sverige. Ökningen av barn- och ungdomsdeckare 

mellan år 2000 och 2006 kallar Svenska barnboksinstitutet (2006) för betydande. Vidare visar 

Svenska barnboksinstitutets bokprovning årgång 2009 att utgivningen av barndeckare är stor. 

Deckarna utgör den största kategorin inom kapitel- och mellanåldersböcker. Samma bokserier 
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lever kvar på bokhyllorna år 2011 men utkommer i nya delar (Sbi, 2011). År 2012 är deckarna 

fortfarande en genre som ges ut flitigt (Sbi, 2012). Kåreland (2015, s.86) menar att 

barndeckarens popularitet är avhängig den popularitet som deckaren har inom 

vuxenlitteraturen. 

 

2.2.3 Barndeckarens karaktärer 

Traditionellt är protagonisterna, det vill säga huvudpersonerna (Nikolajeva, 2013, s.92), i 

barndeckaren ett gäng barn (Kåreland, 2015, s.86). I Enid Blytons Fem-böcker, som är en 

mönsterbild av barndeckaren (Kåreland, 2015, s.85), finns det exempelvis fem huvudpersoner. 

Även i nyare barndeckare så som Martin Widmarks Lassemajas detektivbyrå och Pia Hagmans 

Dalslandsdeckarna agerar fler än en detektiv som huvudperson. Bilden av att detektiverna i 

barndeckarna oftast är fler än en stämmer överens med den uppfattning Nikolajeva (2013, s. 

95-97) ger om den kollektiva huvudpersonen i barnlitteraturen.  

Den kollektiva huvudpersonen definieras av att det finns fler än en huvudkaraktär i berättelsen 

(Kåreland, 2015, s.137), något som är ofta förekommande i barnlitteratur (Nikolajeva, 2013, 

s.96). Nikolajeva (2013, s.96-97) menar att den kollektiva huvudpersonen representerar olika 

mänskliga egenskaper. Medan en karaktär beskrivs som modig kan den andra karaktären 

beskrivas som omhändertagande. Frågan är då om representationen av de olika egenskaperna 

är baserade på traditionella könsmönster.  

För att rikta sig till båda könen är det vanligt att författare använder sig av detektiver av båda 

könen (Boglind & Nordensam, 2010, s.162). Tillsammans utgör de den kollektiva 

huvudpersonen. Således finns möjligheten för identifikation för läsare av båda könen.  

 

2.3 Styrdokument 

Skolans verksamhet regleras av de lagar och förordningar som stiftas av regeringen. Ytterst 

relevant för studien, på så vis att den betonar vikten av en nyanserad bild av kön, är Lgr 11. 

Lgr 11 är regeringens senaste utfärdade läroplan från 2011 som består av aktuella 

kunskapskrav, skolans värdegrund och uppdrag samt riktlinjer som skolan måste följa. 

 

Grundpelarna som alla skolor måste förhålla sig till är de demokratiska värdena. Detta innebär 

att skolan ska gestalta och förmedla värden som visar på “människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och 

män samt solidaritet med svaga och utsatta” (Skolverket, 2015, s.7). Därutöver ska 

undervisningen vara likvärdig för alla. Innebörden av en likvärdig utbildning är inte att skolans 

verksamhet ska bedrivas på samma sätt överallt. En likvärdig skola innebär att skolan ska 

bedriva sin verksamhet med barnens behov som fingervisare (Skolverket, 2015, s.8). Således 

måste skolan ge alla elever, oavsett kön, lika möjligheter. Elevernas intressen ska styra 

vederbörandes möjlighet att utvecklas och inte stereotypa könsmönster eller elevernas 

könstillhörighet. Detta uttrycks i Lgr 11 på följande sätt: “skolan har ett ansvar för att 

motverka traditionella könsmönster” (Skolverket, 2015, s.8). Onekligen är motståndet till 

stereotypa könsmönster en del av skolans värdegrund. Det är därmed varje lärares ansvar att 

driva ett sådant motstånd i klassrummet.  

När en elev lämnar grundskolan ska hen fått med sig de normer och värden som skolan aktivt 

och medvetet förmedlar. I läroplanen står det att skolan ska få varje elev att “respektera andra 

människors egenvärde” (Skolverket, 2015, s.12). För att kunna nå detta mål måste alla i skolan 

“visa respekt för den enskilda individen […]” (Skolverket, 2015, s.12). Därutöver har läraren 
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mer specifika riktlinjer. Läraren ska “uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal 

vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och 

kränkande behandling” (Skolverket, 2015, s.13). Dessa mål och riktlinjer betonas även i Lpo 

94, den läroplan som gällde innan implementeringen av Lgr 11. Dubbelbetoningen 

understryker vikten av att elever ska tillåtas växa utifrån eleverna som individer och inte 

baserat på deras kön, vilket i sin tur visar på vikten av att lärare aktivt och medvetet ska arbeta 

mot traditionella könsmönster.  

 

2.4 Studiens relevans 

Synen på läsandet av böcker har förändrats. Idag låter lärare elever läsa vid olika tillfällen i 

klassrummet. Eleverna läser till exempel medan de väntar på att andra elever ska bli klara med 

en uppgift, om läraren inte har något annat material att ge eleverna, eller i väntan på att 

lektionen ska börja om eleven ifråga kommit tidigt in till klassrummet. Det sker alltså ingen 

närmare pedagogisk diskussion kring böckerna.  

Det finns böcker som bryter mot traditionella könsnormer, det finns böcker som inte gör det. 

Med hänvisning till de förordningar som reglerar skolans verksamhet ska alla lärare verka för 

att skapa individer som utvecklas efter sitt intresse och inte efter kön. Det förutsätter att jag 

som framtida lärare har insikt i det eleverna läser för att på så sätt undvika att eleverna 

internaliserar traditionella könsnormer. Det i sin tur förutsätter att jag har redskapen att 

analysera barnlitteratur ur ett genusperspektiv. Min studie ger mig som framtida lärare dels 

redskapen att analysera barnlitteratur ur ett genusperspektiv, dels möjligheten att få insikt i två 

deckarserier för barn ur ett genusperspektiv. 
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Som teoretisk utgångspunkt för undersökningen ligger Hirdmans genusteori samt den uppgifts- 

och relationsorienterade ledarskapsmodellen från det socialpsykologiska fältet. Utöver det har 

jag utgått ifrån idén att litteratur är ett redskap för identitetsskapande.  

 

3.1 Litteraturens påverkan 

Enligt Hirdman (2001, s.71) genusdefinieras allt runt omkring oss. Ett objekt eller handling 

kan med andra ord definieras som feminint eller maskulint. Den feminina eller maskulina 

laddningen är avhängig den sociala och kulturella kontext i vilken laddningen skapas 

(Österlund, 2008, s.107). Men hur lär vi oss vad som är manligt och kvinnligt?  

Walkerdine (1997, s.50) menar att flickor lär sig vad som är kvinnligt från det som presenteras 

för dem. Det är alltså inte enbart samhällets krav och förväntningar som säger till barn vad som 

har en feminin eller maskulin laddning, utan även det vi ser, till exempel i böcker. Rosenblatt 

(2002, s.146) påstår att litteraturen är en av de viktigaste källorna för tillägnandet av idéer och 

attityder som annars inte kan läras ut didaktiskt. Med bakgrund till att en läsare aldrig är ett 

tomt blad utan är formad av sina erfarenheter menar Rosenblatt (2002, s. 147). att “[b]öcker 

som läses enbart för nöjes skull tillfredsställer trots allt bestämda behov och svarar mot 

bestämda intressen. Sådana verk har därför potentiell förmåga att påverka läsarens personlighet 

och beteende, [...]”. Vidare anser hon att litteraturen visar barn en mångfald av personligheter 

och främmande miljöer som i sin tur gör att barnet kan se på förhållanden med nya ögon 

(Rosenblatt, 2002, s.146). Kårelands (2009) syn på böckers påverkan av barns verklighet liknar 

denna bild. Böcker, menar Kåreland (2009, s.160), hjälper barn att förhålla sig till sin 

omgivning genom att de ger en inblick i andra verkligheter. I artikeln ”Genderstereotype in 

children’s books” diskuterar Peterson & Lash (1990) litteraturens påverkan på barnet. De 

menar att barn influeras av den värld böcker erbjuder, vilket i sin tur bidrar till att forma 

barnets verklighet (Peterson & Lash, 1990, s.189). Studien fokuserar främst på bilderbokens 

påverkan men författarna påstår även att stereotypa könsmönster som framställs i barnböcker 

påverkar barnens affektiva och kognitiva utveckling samt attityder (Peterson & Lash, 1990, 

s.195). Konklusionen av artikeln är att det läsmaterial som ges till barn påverkar barnens 

varseblivning. Liknande idéer diskuteras av Wharton (2005). I sin artikel ”Invisible Females, 

Incapable Males” utgår hon från perspektivet att böcker både konstruerar och representerar 

femininiteter och maskuliniteten som barn sedan måste förhålla sig till i byggandet av sin egen 

identitet (Wharton, 2005, s.238). De femininiteter och maskuliniter som uppvisas i böcker 

menar hon kan “contribute to the construction of masculinities and femininites in society” 

(Wharton, 2005, s.249). Därutöver kan läsandet av böcker även bekräfta de dominerade 

könsstereotyperna (Wharton, 2005, s.239-240).  

De stereotypa könsmönster som presenteras i barntexter visar även andra forskare har 

betydelse för barns genusbeteende. Schau & Scott (1984, s.185) visar i ”Impact of gender 

characteristics of instructional materials: an integration of the research literature” att 

textmaterial som skildrar stereotypa könsroller påverkar elevers attityder kring könsroller. Det 

textmaterial som skildrar kvinnor och män som genusöverskridare hjälper elever utveckla en 

nyanserad bild av genus (Schau & Scott, 1984, s.191). Samtidigt påvisar de att textmaterial 

som visar stereotypa könsroller bidrar till att förstärka och utveckla stereotypa attityder (Schau 

& Scott, 1984, s.189). Därmed menar de att genusöverskridande textmaterial hjälper elever att 

utveckla en tolerant genusattityd.  
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3.2 Genusteori 

Allt sedan 80-talets övergångsperiod har begreppet genus växt och fått fäste inom feministisk 

forskning (Hirdman, 2001, s. 11-12). Till skillnad från begreppet kön, som definieras som det 

biologiska könet, avser begreppet genus det socialt konstruerade könet. Enkelt uttryckt är kön 

de fysiska olikheter som finns mellan en nyfödd flicka och en nyfödd pojke. Begreppet genus 

bidrar med en ny dimension då den ser bortom de fysiska olikheter som skiljer kvinnor från 

män (Hirdman, 2001, s.16). Det är denna definition av genus som jag kommer utgå ifrån i 

resten av uppsatsen.  

3.2.1 Genussystemet  

Vår historia ligger till grund för hur vi ser på genus idag, en syn som enkelt uttryckt ställer 

kvinnan i förhållande till mannen som är normen. Hirdman (2001) menar att denna syn på 

genus beror på det genussystem som genomsyrar samhället. Genussystemet verkar genom två 

principer.  

Den första principen är mannen som människa, det vill säga den norm som kvinnan, som är 

den andre, står i relation till (Hirdman, 2001, s.59). Mannen som norm är en självklarhet djupt 

rotat på samhällets alla plan och som sträcker sig till språket (Hirdman, 2001, s.60-61), vilket 

syns i exempel som brandman, riksdagsman, talman och som människa. För kvinnan är det, 

som redan påvisas genom det språk mannen annekterat, en omöjlighet att bli människa 

(Hirdman, 2001, 61-62). Kvinnans chans att bli människa och därmed likställd med normen, 

mannen, försvåras likaväl av föraktet för det 'kvinnliga'. Föraktet för det 'kvinnliga' innebär att 

det 'kvinnliga', vare sig det är 'kvinnliga' egenskaper, 'kvinnliga' sysslor, 'kvinnliga' miljöer och 

så vidare, betraktas som något oönskat. Det kan rent av användas som bestraffning (Hirdman, 

2001, s.68).  

Den andra principen är isärhållandet, eller dikotomin, av könen (Hirdman, 2001, s.65). 

Isärhållningen, likt relationsordningen mellan kvinnan och mannen, är orubblig på så sätt att 

“där män går över till kvinnoområden och kvinnosaker, måste dessa områden och saker 

förändras, men där en kvinna går in på manliga områden och gör karlasaker, måste hon 

förändras” (Hirdman, 2001, s.67). Genom att hålla isär kvinnan och mannen gör man även 

skillnad på 'kvinnligt' och 'manligt', följaktligen blir det 'kvinnliga' och 'manliga' varandras 

motsatser (Hirdman, 2001, s.71).  

Relationen mellan kvinnan och mannen i genussystemet, det vill säga vem som gör vad, 

regleras av genuskontraktet (Hirdman, 2001, s.80-83). Genuskontraktet förstärker och föder 

således de stereotypa föreställningarna om vad kvinnor och män bör göra. Hirdman (2001, 84) 

definierar genuskontraktet som ett osynligt kontrakt i vilket det står hur relationen mellan man 

och kvinna ska se ut. 

 

3.3 Ledarskapsteori 

Det finns ingen enhetlig definition av begreppet grupp (Thornberg, 2013, s.17). En förklaring 

till oenigheten är troligtvis gruppers olikheter till utseende och funktion (Thornberg, 2013, s.18 

Thornberg). Dessutom är definitionsvariationen avhängig den aspekt teoretiker väljer att 

studera (Forsynth, 2014, s.2). Den definition som används är den som överensstämmer med 

arbetet i fråga. I följande uppsats har jag använt mig av Forsynths (2014) definition av 

begreppet grupp. Han menar att en grupp är ”two or more individuals who are connected by 

and within social relationships” (Forsynth, 2014, s.4).  
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Forsynth (2014, s.9) menar att “group members are not connected to one another at random, 

but in organized and predictable patterns”. Mer specifikt har alla grupper en gruppstruktur som 

är uppbyggd av tre aspekter: normer, relationer mellan medlemmar samt roller (Forsynth, 

2014, s.10). Normer avser de beteenden som är acceptabla och oacceptabla inom gruppen. De 

normer som en grupp besitter reglerar därför de enskilda gruppmedlemmarnas beteende 

(Forsynth, 2014, s.167). Det som binder samman en grupp är relationerna mellan 

gruppmedlemmarna, vilka kan variera i styrka (Forsynth, 2014, s.5). Roller i grupper innebär 

att varje gruppmedlem förväntas av andra att agera på ett visst sätt (Forsynth, 2014, s.10). En 

medlem som har rollen som utforskare kan till exempel förväntas vara nyfiken. 

Funktionell rollteori förklarar varför vissa roller utvecklas i grupper. Man menar att en grupp, 

för att överleva, måste arbeta för att fullfölja sitt uppdrag och nå sitt mål samtidigt som 

relationen mellan gruppmedlemmarna bibehålls (Forsynth, 2014, s.177). Genom att observera 

hur gruppmedlemmar interagerar går det att urskilja olika roller (Redl, 1974, s.183-189). Sett 

utifrån Benne och Sheats typologi över roller finns det roller som är inriktade på att utföra 

uppdrag, bibehålla relationer samt individuella roller i vilket gruppmedlemmen är mer 

fokuserad på sitt eget behov snarare än gruppens behov (citerad i Forsynth, 2014, s.177-178). 

Den roll som en gruppmedlem blir tilldelad är inte arbiträr utan väljs noggrant ut indirekt av 

gruppen (Svedberg, 2015, s.157). 

En av de första roller som uppstår i en nyformerad grupp är ledaren (Forsynth, 2014, s.279). 

Ledaren förättar ledarskap i en grupp (Forsynth, 2014, s.281), vilket kan definieras som “the 

process of influencing others to understand and agree about what needs to be done and how to 

do it, and the process of facilitating individual and collective efforts to accomplish shared 

objectives” (Yukl, 2013, s.7). Uppgift- och relationsorienterade ledarskapsmodellen 

klassificerar en ledares beteende som antingen uppgiftinriktad eller relationsinriktad. Den 

uppgiftsinriktade ledaren fokuserar på gruppens mål och hur gruppen kan nå sitt mål. Till 

exempel kan den uppgiftsinriktade ledaren tilldela gruppmedlemmar arbete. Den 

relationsinriktade ledaren fokuserar på relationerna inom gruppen. Den relationsinriktade 

ledaren lyssnar till exempel på gruppmedlemmarna (Forsynth, 2014, s.283). Forskning visar att 

män tenderar att vara mer uppgiftsinriktade än kvinnor som tenderar att vara mer 

relationsinriktade. Män är självständiga och aktiva samt målinriktade, medan kvinnor är 

hjälpsamma och bryr sig mer om att förstå andras känslor (Forsynth, 2014, s.285).  

 

3.4 Sammanfattning 

Som avsnitt 3.1 visar har litteraturen ett stort inflytande på barns kognition. Inte nog med att 

litteratur kan påverka barns varseblivning och i sin tur deras identitet, litteraturen kan även 

påverka deras attityder, både till godo och till ondo, och speciellt med avseende på genus. 

Vidare visar avsnitt 3.2 att kvinnan är underordnad mannen, en underordning som legitimeras 

av könens dikotomi. Denna dikotomi leder till att det görs skillnad på de egenskaper som män 

och kvinnor uppvisar. Därtill visar avsnitt 3.3 att grupper utgörs av medlemmar som spelar en 

viss roll inom gruppen. En av de första rollerna som framträder är ledaren. Dock är ledarrollen 

starkt bunden till de egenskaper man besitter. Följaktligen intar män oftast den 

uppgiftsorienterade ledarrollen och kvinnan den relationsorienterade ledarrollen. Dessa 

utgångspunkter är av vikt för min undersökning eftersom att de legitimerar studiens syfte.  
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4. Tidigare forskning 

Andraes avhandling om B. Wahlströms ungdomsböcker från 1914-1944, i vilket Andrae 

(2001) undersöker hur könsnormer skildras, visar både likheter och skillnader mellan flick- och 

pojkideal. Andrae (2001) skiljer på de egenskaper som är önskvärda och oönskade. Några 

oönskade karaktärsdrag hos flickor och pojkar är trotsig och överlägsen, impulsiv, pratsam, 

uppseendeväckande, ful, sur, långsam, lat, okamratlig, slarvig, fåfäng och stolt (Andrae, 2001, 

s.97) respektive ful, liten, svag, feg, beklaglig, försiktig, skrytsam, egoistisk, oansvarig 

(Andrae, 2001, s.208). Några önskvärda karaktärsdrag hos flickor och pojkar är 

anspråkslöshet, förståndighet, behärskad, frisk och vacker, enkel, god, älskvärd, hjälpsam, 

ordentlig, ärlig och pålitlig (Andrae, 2001, s.97) respektive kontrollerad, lugn, stark, frisk, 

uthållig, modig, självständig, lojal, hjälpsam, lyda, stolthet, anspråkslös (Andrae, 2001, s.208). 

  

De ovanstående resultaten över vilka egenskaper som tillskrivs flickor och pojkar 

överensstämmer med Kåreland & Lindh-Munthers (2005) analys av ett större antal böcker i 

förskolan. I de böcker som författarna analyserat för att synliggöra genustendenser domineras 

genusskildringen av stereotypa könsmönster, med vissa undantag. De stereotypa könsmönstren 

karakteriseras av att pojkar i mångt och mycket uppvisar styrka och aktivitet medan flickorna 

uppvisar beteende som till mestadels visar hur anpassliga och passiva flickorna är (Kåreland & 

Lindh-Munther, 2005, s.128).  

Karaktärer karakteriseras både av sitt beteende, och av sina handlingar (Nikolajeva, 2013, 

s.107). Baker & Freebody (1989) har undersökt språket i 163 australienska barnböcker för att 

ta reda på hur genus synliggöra. Deras studie är en av de större kvantitativa studier i vilket 

sambandet mellan kön och språk i barnböcker har undersökts. De undersökte verben som 

pojkar och flickor agerade som subjekt till för att hitta skillnader i språket med avseende på 

genus. Resultatet visade att pojkar, men inte tjejer, var subjekt till verb så som hoppa med, leka 

med och prata med samt att de ofta tänkte, skrek och svarade (Baker & Freebody, 1989, s.54). 

Tjejer å andra sidan, men inte pojkar, var subjekt till verb så som att hålla i och att pussas. 

Tjejer representerades med andra ord som emotionella medan pojkar representerades som 

fysiskt aktiva (Ibid.).  

Även i antologin Modig och stark visar Kåreland (2005) att det finns en skillnad i tjejers 

respektive killars aktivitetsmönster i analysen av böckerna om Benny och Malla. Benny är 

aktiv i det avseendet att han springer eller rusar, medan Malla är aktiv i det avseendet att hon 

trippar eller går stillsamt, en observation som stämmer överrens med forskningsresultat om 

pojkars och flickors aktivitetsmönster (Kåreland, 2005, s.40).  

Med sin avhandling Modern, svensk och jämställd fyller Eilard (2008, s.42) det tomma gapet 

som finns inom forskning om den svenska läseboken i skolans tidigare år. Hon undersöker hur 

representationen av genus, etnicitet och generation ser ut i svenska skolläseböcker från 1962 

fram till 2007 (Eilard, 2008, s.23) Genom kritisk diskursanalys har hon upptäckt att samma 

diskurser framträder i både de tidigaste texterna så väl som i 2000-talets texter, därtill har även 

nya diskurser synliggjorts (Eilard, 2008, s.414).  

Två nya, och för den här studien, relevanta diskurser som Eilard (2008) observerat är 

jämställdhetsdiskursen och utseendediskursen. Inom jämställldhetsdiskurser finns det enligt 

Eilard (2008, s.423) “en vändning mot mjukare, känsligare och reflekterande ideal, inte minst 

när det gäller pojkar”. Bilden av den mjuka pojken bekräftas även av Nikolajeva (2008, s.191) 

och kan ses som den starka tjejens motsats (Österlund, 2008, s.108). Vidare menar Eilard 

(2008, s. 422) att de samtida läseböckerna är tillsynes jämställda. Egentligen uppvisar de dock 
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bara en annan typ av hierarkisering än i tidigare böcker då kvinnan var underordnad i hemmet. 

I de samtida böckerna har kvinnan snarare reducerats till sin kropp (Eilard, 2008, s.423).  

Med avseende till flickornas yttre egenskaper finner Eilard (2008) två olika utseendeideal i de 

senare böckerna. Eilard (2008) hittar två typer av flickor i de samtida läseböckerna, den gamla 

och den nya flickan. Den gamla flickan är till utseendet den “söt[a], blond[a], smal[a], glad[a] 

och älskvärd[a] flicka” (Eilard, 2008, s.424) och liknar därmed den “gamla tiders (läseboks) 

flicka” (Ibid.). Den nya flickan beskrivs nästintill som den gamla flickans motsats förutom i 

det avseendet att båda kroppar framställs som slanka. Den nya flickan är till exempel, till 

skillnad från den gamla flickan, modig och stark (Ibid.). Framställningen av pojkar i 

läseböckerna är däremot konstant genom åren (Ibid.). Pojkar gör det pojkar alltid har gjort 

(Eilard, 2008, s.385) 

Den manliga dominansen i barnböcker visas i många forskningsstudier. Baker & Freebody 

(1989) undersökte som tidigare nämnt språket i 163 australienska barnböcker. De tittade även 

på den ordning som karaktärerna staplats upp i då karaktärerna av båda könen refererats till, 

vilket i det här fallet var Peter and Jane. Analysen synliggjorde en norm innebärandes att 

pojken huvudsakligen kom före konjunktionen och flickan efter konjunktionen, alltså Peter and 

Jane och inte Jane and Peter (Baker & Freebody, 1989, s.98). Artikeln ”Invisible Females, 

Incapable Males” av Wharton (2005) visar liknande resultat. Hon visar att rollfördelningen 

mellan kvinnliga, manliga och könsneutrala karaktärer i de böcker som undersökts var ojämnt 

balanserad. Undersökningen pekade på att det manliga könet var överrepresenterade (Wharton, 

2005, s.244). Trots att författaren menade att berättelsen handlade om en flerkönad grupp eller 

ett par (Wharton, 2005, s.243).  

Eilard (2008) menar att flickorna har förändrats genom åren. Tjejerna har förändrats i det 

avseendet att de i samtida läseböcker, till skillnad från deras framställning i äldre läseböcker, 

ägnar sig åt det som tidigare ansågs vara pojkaktigt eller könsneutralt (Eilard, 2008, s.385). 

Trots denna förändring behålls de feminina attributen (Eilard, 2008, s.386). Österlund (2008) 

menar dock att det finns ett samband mellan ökad handlingskraft och minskade feminina 

egenskaper. Hon menar att “[f]lickor som görs starka förlorar oftast sin femininitet” 

(Österlund, 2008, s.108).  

Vidare menar Nikolajeva (2013, s.130) att det finns en medvetenhet hos barnlitteraturförfattare 

om stereotypa könsroller som kan leda till en förändring av det könsstereotypiska 

framställandet av litterära karaktärer. Att förändra flickorna och låta de göra det som ansetts 

vara pojkaktigt men inte vice versa är dock problematiskt menar Österlund (2008, s.108) 

eftersom det nedvärderar och förminskar det som ansetts vara flickaktigt. För att inte 

konkurera ut det flickiga bör man istället för att skildra flickor i traditionella pojkroller 

integrera egenskaper som vanligtvis tillskrivs pojkar med egenskaper som är flickiga (Ibid.).  

 

4.1 Sammanfattning 

Den tidigare forskningen visar att de förväntningar som ställs på flickor och pojkars 

karaktärsdrag skiljer sig åt. De skilda karaktärsdragen gestaltas exempelvis genom flickor och 

pojkars handlingsmönster. Till exempel kan pojkar ses som aktiva av det faktum att de tenderar 

att associeras med fartfyllda verb. Flickor å andra sidan kan ses som passiva av det faktum att 

deras handlingar är mindre fartfyllda. Vidare visar forskningen att flickors framställning i 

litteraturen har förändrats. Dels finns ett komplement till den flickan som gestalts i gamla 

läseböcker. Den nya flickan framställs, till skillnad från den gamla flickan, som aktiv och 

modig. Dels ägnar sig dagens litterära flickor åt det som tidigare ansågs vara pojkaktigt.  
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Framställningen av pojkar visar istället att pojkarna framställs som mjuka och känsliga. De 

ovannämnda forskningsresultaten är relevanta för min undersökning på så sätt att de visar om 

undersökningens resultat visar på en förlegad bild av genus eller nyskapande.  
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5. Metod  

I följande avsnitt kommer jag inledningsvis redogöra för den kvalitativa metod som studien 

grundar sig på. Därefter kommer jag beskriva den litteraturvetenskapliga metod som legat till 

grund för studiens analysfrågor vilka använts för att tolka och analysera gruppkonstellationerna 

i respektive barndeckare. Vidare kommer jag presentera studiens analysfrågor, för att sedan 

redogöra för det analysredskap som jag använt för att analysera studiens resultat. Slutligen 

redogör jag för urvalet av böcker och studiens genomförande.  

 

5.1 Kvalitativ textanalys 

Esaiasson et al. (2007, s.244) menar att den kvalitativa textanalysen går ut på att ”ta fram det 

väsentliga innehållet genom en noggrann läsning av textens delar, helhet och den kontext vari 

den ingår”. Den kvalitativa textanalysen är att föredra framför den kvantitativa 

innehållsanalysen vid tillfällen då vissa delar av texten anses vara av större betydelse än andra 

delar. Den kvalitativa textanalysen är även fördelaktig i situationer då innehållet i en text 

endast kan tillägnas genom noggrann och intensiv läsning (Ibid.). Det är med dessa två 

utgångspunkter, det vill säga, att uppsatsens frågeställningar enbart kan besvaras genom 

intensiv läsning av de barndeckare som ingår i studien, och det faktum att vissa delar av de 

deckare jag läser kommer vara mer betydelsefulla än andra, som jag har valt att använda mig 

av den kvalitativa textanalysen som metod. Vidare är en förutsättning för den kvalitativa 

textanalysen konstruktionen av en uppsättning frågor som ställs till texten under läsandets gång 

(Esaiasson et al. 2007, s.244).   

Den kvalitativa textanalysen bygger på läsarens tolkningar av den text som är under 

granskning. Det innebär att subjektiva tankar kan komma att reflektera studiens resultat. 

Konsekvenserna av den subjektivitet som den kvalitativa textanalysen medför är att de resultat 

som denna studie uppvisar kanske inte skulle uppnås om någon annan utförde studien. Trots 

det anser jag att den kvalitativa textanalysen är den bästa metoden för denna uppsats eftersom 

den tillåter mig att konstruera analysfrågor som svarar mot studiens frågeställning. Det i sin tur 

innebär att jag har möjlighet att påverka uppsatsens validitet, vilket även är en av fördelarna 

med den kvalitativa textanalysen som metod.   

 

5.2 Litteraturvetenskaplig metod 

Analysen av gruppkonstellationerna i respektive barndeckare, vilken utgör studiens resultat, har 

gjorts med hjälp av de analysfrågor som jag konstruerat.  

Analysfrågorna som använts i denna studie har konstruerats med utgångspunkt i den 

litteraturvetenskapliga analysmetod för karaktärsskildringar som förordas av Holmberg och 

Ohlssons (1999). Jag har valt att utgå från Holmbergs och Ohlssons (1999)  analysmetod för att 

konstruera studiens analysfrågor eftersom deras metod motsvarar det jag vill undersöka i min 

studie. Studien ämnar undersöka hur gruppmedlemmarna i respektive grupp, eller de litterära 

karaktärerna, skildras. Samtidigt ger deras analysmetod mig möjligheten att konstruera frågor 

som ger mig en helhetsbild av varje karaktärs framställning. Nedan följer en redogörelse över vad 

som bör observeras för att få en detaljrik karaktärsskildring. Därefter presenterar jag mina 

konstruerade analysfrågor.  

Karaktärsskildringar kräver att läsaren tar till sig de karaktärsupplysningar som nämns under 

handlingens gång (Holmberg & Ohlsson, 1999, s.61-62). I likhet med Holmberg och Ohlsson 

(1999) menar Nikolajeva (2013, s.106) att en läsare, genom att plocka upp dessa upplysningar, 
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kan bilda en “någorlunda fullständig bild” av en litterär karaktär. Sådana upplysningar är allt 

det som presenteras för läsaren om karaktären i fråga. Vidare kan det röra sig om information 

som presenteras direkt eller indirekt (Holmberg & Ohlsson, 1999, s.62).  

Den direkta karakteriseringen är den information om en karaktärs inre egenskaper som nämns i 

klartext, direkt till läsaren, antingen av berättaren eller av någon annan i texten (Holmberg & 

Ohlsson, s.62). Den indirekta karakteriseringen innebär att information om en karaktärs 

egenskaper finns överallt i en text och är således mer omfattande än den direkta 

karakteriseringen. 

De indirekta karakteriseringarna kan presenteras på flera sätt (Holmberg & Ohlsson, 1999, 

s.62). Karaktärens egna uttalanden och tankar, samt karaktärens beteenden och handlingar är 

exempel på indirekta karakteriseringar (Ibid.). Karaktärernas uttalanden, båda vad de säger och 

hur det sägs, kan beskriva en karaktär. Dialekter eller slang är exempel på hur det sägs 

(Nikolajeva, 2013, s.108), medan karaktärernas egna repliker är ett exempel på vad som sägs 

(Holmberg & Ohlsson, 1999, s.62). Karaktärens tankar kan uttryckas via den citerande 

monologen, den inre monologen samt den berättande monologen (Nikolajeva, 2013, s.108). 

Även de beteenden och de händelser som karaktären dels utför, dels tar del av, bidrar till att 

skapa en bild av karaktären. Dessa beteenden och handlingar kan vara att karaktären slutar att 

bete sig på ett visst sätt (Holmberg & Ohlsson, 1999, s.63) respektive räddar en människa och 

äter frukost (Nikolajeva, 2013, s.107).  

Även karaktärens yttre beskrivning är en aspekt som kan beaktas vid en karaktärsskildring, det 

vill säga hur en karaktär ser ut till det yttre (Holmberg & Ohlsson, 1999, s.63). En karaktär kan 

till exempel beskrivas ha solblekt hår, kort hår eller vara kraftigt byggd. Vidare menar 

Nikolajeva (2013, s.107) att karaktärerna kan skildras genom stående attribut. Ett stående 

attribut är inget som beskriver en karaktär på så sätt som en yttre beskrivning utan är snarare 

något som en karaktär har eller bär med sig. Pippi har till exempel Lilla Gubben och Herr 

Nilsson och Mary Poppins har ett paraply. 

 

5.2.1 Analysfrågor 

Jag har konstruerat mina analysfrågor utifrån grundantagandet att en helhetsbild av en karaktär 

kan uppnås genom att studera de direkta och indirekta upplysningar som presenteras om en 

karaktär. Följande frågor är de analysfrågor som ligger till grund för tolkningen av de 

barndeckare som studien ämnar undersöka och de medför även att jag kan tolka barndeckarna 

på ett konsekvent sätt. 

– Hurdan är respektive gruppmedlems indirekta karakterisering?  

– Hurdan är respektive gruppmedlems direkta karakterisering?  

 

5.4 Analysverktyg  

Analysen av studiens resultat har gjorts med hjälp av Nikolajevas (2013) analysverktyg, det vill 

säga, hennes motsatsschema. Jag har använt mig av hennes motsatsschema för att se om de 

karaktärskildringar som jag har observerat är könstereotypiska eller inte. Hennes konstruerade 

motsatsschema stämmer inte nödvändigtvis in på alla kvinnliga och manliga karaktärer. 

Motsatsschemat kan dock, enligt Nikolajeva (2013, s.130), “underlätta för oss att bedöma hur 

stereotypa personer skildras”.  
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När flickor och pojkar samt kvinnor och män agerar enligt de förväntningar som ställs på 

respektive kön utifrån rådande normer i samhället brukar man prata om könsstereotyper 

(Nikolajeva, 2013, s.129). Att flickor är passiva, vackra och beroende av andra medan pojkar 

är aktiva, starka och självständiga är bara en bråkdel av de könstereotyper som finns. De 

egenskaper som tillskrivs flickor är motsatser till de egenskaper som tillskrivs pojkar. Således 

menar Nikolajeva att det är möjligt att bygga ett motsatsschema över de egenskaper som 

kvinnliga och manliga karaktärer i barnböcker besitter. Nikolajeva utvecklade nedanstående 

schema över motsatspar som är avsedd att användas för att analysera litterära karaktärer i 

termer av vad som är kvinnligt och manligt (Ibid.). 

 

Tabell 1. Följande tabell visar ett abstrakt schema för manlighet och kvinnlighet i enlighet med 

Nikolajeva (2013, s.129). 

 

Män/pojkar    Kvinnor/flickor 

 

starka     vackra 

våldsamma    aggressionshämmade 

känslokalla, hårda   emotionella, milda 

aggressiva    lydiga 

tävlande    självuppoffrande 

rovgiriga    omtänksamma, omsorgsfulla 

skyddande    sårbara 

självständiga    beroende  

aktiva     passiva 

analyserande    syntetiserande 

tänker kvantitativt   tänker kvalitativt 

rationella    intuitiva 

och så vidare. 

 

 

 

5.5 Urval och avgränsningar 

Som tidigare nämnt undersöker den här studien enbart barndeckare. Denna avgränsning är 

avhängig barndeckarens popularitet och dess relevans för studiens syfte. Studien ämnar 

analysera grupper, vilka är vanligt förekommande i barndeckare då de oftast framställer en 

grupp med barn som detektiver. Vidare är barndeckare intressanta att studera då det finns ett 

mål, att avslöja brottslingen. Då gruppen har ett mål bör det finnas en ledare som för gruppen 

mot målet. Därutöver är barndeckare ett intressant material att analysera eftersom 

barndeckarens handlingsförlopp kan ses inneha den manliga hjältesagans målinriktade mönster 

(Nikolajeva, 2013, s.131). Därtill förutsätts det att detektiven ska vara modig och drivande för 

att kunna lösa brottet, egenskaper som oftast tillskrivs pojkar.  

Det material som studeras är två deckarserier riktade till barn i åldrarna 9-12. Jag har valt att 

studera de två första böckerna i respektive deckarserie. Den första deckarserien är 

Petrinideckarna av Mårten Sanden, den andra deckarserien är Tre tjejer av Petter Lidbeck. 
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Mer specifik har jag valt att titta närmare på Gömstället (2014) och Arvtagaren (2012) 

respektive Det mystiska huset (2006) och Den döda hunden (2008). Dessa två böcker har valts 

dels för att de riktar sig till samma målgrupp, dels för att de är jämförbara. Båda är ungefär lika 

långa och båda har fler tjejer än killar som huvudpersoner, med undantag för Gömstället 

(2014). Jag tror att gruppmedlemmarnas kön är en faktor som kan komma att påverka resultatet 

eftersom flickor och pojkar associeras med olika attribut (Kåreland, 2015, s.177). Dock är det 

inget som är av större vikt i denna studie eftersom jag inte har fokus på kön utan genus. 

Materialet har valts med hjälp av bibliotekspersonal på barnboksavdelningen på 

Kungsholmens bibliotek i Stockholm. 

Jag har valt att analysera två deckarserier eftersom möjligheten att bedriva min undersökning 

är begränsad både tidsmässigt och till omfång. Jag vill skriva en uppsats med fokus på kvalitet 

hellre än kvantitet. Eftersom analysen förutsätter en intensiv läsning av deckarna är det svårt 

att läsa fler än två olika serier och samtidigt föra en noggrann analys med den tid som jag har 

inom ramen för detta uppsatsskrivande. Därutöver har jag valt att analysera två böcker ur varje 

serie för att få en helhetsbild av respektive deckarserie. Genom att analysera två böcker från 

varje deckarserie kan jag se om karaktärerna konsekvent framställs med en specifik egenskap.  

 

5.6 Genomförande 

Inledningsvis läste jag samtliga böcker för att få en översiktsbild över grupperna i respektive 

bok samt dess medlemmar. Under den andra läsningen, som ägde rum två dagar efter den 

första, undersökte jag de indirekta och direkta karakteriseringarna av karaktärerna. De 

karaktärer som var i fokus för analysen var huvudkaraktärerna, det vill säga, de som utgjorde 

en detektivgrupp. Jag använde mig av de analysfrågor som redogörs ovan, med vilka jag har 

tittat på de mest framträdande indirekta och direkta karakteriseringarna (se avsnitt 5.2). Dels 

för att se hur gruppmedlemmarna framställs, dels för att se vilken ledargestalt som 

framkommer i varje grupp.  

Indirekta och direkta karakteriseringar är i teorin enkla att skilja på. De direkta 

karakteriseringarna är, tillskillnad från indirekta karakteriseringar, uttalade 

karaktärsskildringar. Det som däremot skapat problem i analysen av barndeckarna är mängden 

indirekta karakteriseringar som finns att tillgå. Detta problem uppstår eftersom indirekta 

karakteriseringar omfattar allt möjligt. Enbart framställningen av en karaktär som springer 

medan två andra karaktärer går kan till exempel tolkas som en indirekt karakterisering. Med 

andra ord är allt i respektive barndeckare en del av karakteriseringen av gruppmedlemmarna. 

Skulle jag använda mig av varje indirekt karakterisering skulle denna uppsats överskrida det 

tillåtna sidantalet. För att undvika att använda mig av karakteriseringar som kan ses som 

irrelevanta, det vill säga, som enbart används vid enstaka tillfällen har jag valt att undersöka de 

mest framträdande indirekta och direkta karakteriseringarna. De mest framträdande 

karakteriseringar är enligt min definition de som är ständigt förekommande och som uppvisas 

vid fler än ett tillfälle. Dessa karakteriseringar antecknades under läsandets gång för att sedan 

sammanställas till ett resultat. Resultatet analyserades sedan med Nikolajevas motsatsschema 

som analysverktyg. Därutöver relaterades analysen till tidigare forskning inom ämnet. 
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6. Resultat  

Nedan presenteras det empiriska materialet, det vill säga, de tolkningar som jag har gjort av 

respektive deckarserie. Empirin innehåller information som tillägnats med hjälp av de 

analysfrågor (se avsnitt 5.2.1) som konstruerats med hjälp av Holmberg och Ohlsson (1999) 

metod för karaktärsskildringar (se avsnitt 5.2). Jag har delat upp resultatet i två övergripande 

delar, en del för Petrinideckarna och en del för Tre tjejer. Därefter har jag delat upp respektive 

del i två underkategorier, en där jag redogör för vilka som ingår i gruppen och en över de mest 

framträdande egenskaperna i gruppen. Den senare underkategorin är även uppdelad efter 

gruppens medlemmar.  

Eftersom att det går att se vilken bok det rör sig om utifrån kontexten har jag valt att inte skriva 

boken i referensen. Däremot har jag, i de fall då det inte går att se vilken bok som avses, skrivit 

in den relevanta boken i referensen.  

 

6.1 Petrinideckarna  

6.1.1 Gruppen 

I Gömstället är gruppmedlemmarna det tolvåriga tvillingparet Petra och Peter: “Jag heter Peter 

[...] och min tvillingsyster heter Petra” (8). Som påvisas av citatet är Peter även berättaren. I slutet 

av Gömstället får gruppen en ny medlem - Lucy, en tjej i tvillingarnas parallellklass. Det är 

Petra och Lucy som startar detektivbyrån, eller gruppen, Hemliga ögat och det är även de som 

frågar om Peter vill gå med. Petra och Peter har dock löst brott redan innan bildandet av 

Hemliga ögat. 

 

6.1.2 Framträdande egenskaper i gruppen 

 

Petra  

Betydelsen av Petras involvering i Avtagaren kan ses i Peters respons till Rositas utrop “det var 

en domkyrkoexpert som satte dit mig!” (223). Varpå Peter svarar ”Nja, det var nog mest Petra” 

(Ibid.). Vidare är Petras idéer avgörande för utvecklingen av fallen. Petra är den som kommer 

på idén att skugga Dumbom och Knasen, hon är även den som kommer på att skugga Boris 

och Sergej, likaså är det hon som menar att de ska ta sig till botaniska trädgården för att 

spionera , vilket till slut leder gruppen till Skuggan. Petras engagemang kan även ses av det att 

hon, ibland alldeles själv, samlar in information om både fallet i Gömstället och Arvtagaren. 

Petra är även den gruppen som sitter uppe och iakttar Hedvall och söker upp information om 

Rulles familj medan Peter sover. Hennes initiativtagande egenskap framställer henne som 

självständig, det vill säga, inte beroende av andra för att lösa fallen. 

Petra framställs som modig i båda böckerna. Dels beskrivs hon av andra karaktärer som tuff, 

dels betraktar hon sig själv som tuff. Zeppo säger till exempel, då hon baktalar honom: “Du var 

mig en tuff unge!” (107). Petra kontrar Zeppos uttalande med “Tuffare än du tror” (Ibid.), som 

hon dessutom säger “kaxigt” (Ibid.). Ett annat exempel på Petras modighet syns då Petra och 

Peter blir tillfångatagna. “Jag borde bara vrida nacken av er på fläcken!” Sa Zeppo och stirrade 

mordiskt på oss. “Ja, du brukar ju ge dig på sådana som inte kan försvara sig”, sa Petra och ställde 

sig mitt på golvet” (162). Djärvheten i yttrandet ligger i det faktum att Petra vågar uttala sig 

kaxigt i en redan utsatt situation.  
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Därtill visar sig hennes mod i jämförandet med andra karaktärer. När Petra och Peter tagit sig 

in i Hedvalls mottagning mitt under en undersökning väljer Petra att “krypa förbi den öppna 

dörren till mottagningsrummet” (85). Det modiga framställandet av Petra ligger i det att dörren 

stod öppen, vilket innebar att chansen för Petra att bli sedd ökade. Modet i denna handling ses i 

den rädsla som Peter upplever då Petra kikar in i mottagningsrummet. “Jag gick ned på knä och 
kröp efter Petra, medan jag bad till alla högre makter att borrljudet inte skulle avbrytas när jag var 

mitt för dörren” (Ibid.). Vidare framställs Petra som modig då hon räddar Rulle. Hon anser 

nämligen att 3 meter ovanför marken utan lina inte är något att vara rädd för.  

Petra ses även som envis, något som även Peter beskriver henne som. Den envishet Petra 

besitter syns till exempel i det att hon struntar i vad andra säger. Petra gör det hon vill trots 

gruppens försök att hejda henne. Hon lämnar till exempel Peter inne i korridoren på Hedvalls 

mottagning. Hennes oförmåga att lyssna på andra syns även i det att hon springer bakom 

kranbilen som backar trots att Peter skriker att det är farligt. Detta drag kan dock även ses som 

impulsivt. Denna envishet får Petra att framställas som en jobbig person. Hon kan även ses 

som jobbig och dessutom våldsam utifrån de upprepande slag hon ger Peter. 

Petra kan ses som gruppens ledare då hon ger order om hur spaningsarbetet av Rulle ska gå till. 

“Då får vi röra oss så att Lucy kan hålla sig närmast Rulle. Jag och Peter stannar utom synhåll” (80). 

Vidare förklarar hon vad Lucy bör göra - att hålla sig bakom Rulle och gå som en kille. Och 

när det är dags att spana säger hon till de andra: “stick iväg” (89). Därutöver kan de andra 

gruppmedlemmarna även ses invänta direktiv från Petra. “[Petra] satt tyst en lång stund, och jag 

och Lucy väntade på att hon skulle säga något” (109). Ännu tydligare blir det då Rulle frågar om 

gruppen vill följa med och dricka lemonad som tack för att de räddat honom. Lucy och Peter 

tiger om sin vilja att följa med och låter istället Petra avgöra frågan.  

Vidare framställs Petra som ledare av det faktum att de övriga i gruppen följer henne. “Petra 

sprang bort och jag följde efter” (24, Gömstället), “Petra gick fram och tyckte prövande ner 

handtaget. [...]. Jag följde efter” (85, Gömstället), “Petra gick över det knarrade golvet […] och jag 

följde efter” (86, Gömstället). “Försiktigt stängde jag ytterdörren och smög efter” (81, Gömstället).  

Då Petra försvinner från gruppen under karnevalspexet lämnar hon Lucy och Peter själva. 

Petras försvinnande medför en förändring i Peters beteende. Peter tar över Petras ledarroll och 

är därmed den som ger direktiven. Till exempel drar han Lucy bort från karnevalspexet och 

upp på trottoaren. Att Peter övertar rollen som ledare kan även ses när Petra försvinner i jakten 

på skuggan. Då Lucy och Peter står vid ett vägskäl och inte vet vilken gata de ska ta för att 

fortsätta jakten efter skuggan måste Peter ta på sig ansvaret, i vilket han säger “jag tar den… Och 

pekade på Agardhsgatan. Du tar den andra” (175). Att Peter tar över Petras ledarroll är något han 

själv verifierar. När Petra hittat tillbaka till de andra efter att ha jagat skuggan är hon i ett 

instabilt tillstånd. Utifrån Petras tillstånd, i vilken hon inte var kapabel att leda, anser Peter att 

“det var dags för [honom] att ta kommandot” (177). Därmed påstår han, om än indirekt, att det 

vanligtvis är Petra som tar kommandot och att det är hon som är ledaren. 

Peter 
I kontrast till Petra kan Peter ses som feg. Medan Petra inte tvekar att krypa förbi Hedvalls 

öppna patientrum upplever Peter en rädsla. Han beskriver känslan som att det svartnar för hans 

ögon och att det kändes som att han skulle kräkas. Att han sedan säger att han gnisslade med 

tänderna av nervositet, men att han inte sa något, visar på att han skäms över att vara feg. Peter 

kan visserligen sägas uppvisa modiga egenskaper vid ett fåtal tillfällen, till exempel då han 

säger till Zeppo att vänta när Zeppo lägger händerna på Petra. Han medger dock att han inte 

förstod var det kom ifrån och att det inte var han likt, vilket tyder på att det inte var ett av hans 
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karakteriserade drag. Ett annat exempel på att Peters mod egentligen inte visar på att han är 

modig syns då Petra och Peter blir tillfångatagna. Efter att Petra kaxigt står upp mot Zeppo när 

han hotar dem (se ovan) fortsätter Peter med att säga: “som stackars Hedvall” (162). Peter menar 

dock att han, så fort orden lämnat hans mun, ångrat sitt uttalande.  

Ytterligare en egenskap som Peter tillskrivs är rationalitet. De händelser som tvillingarna 

observerat menar Peter har en logisk förklaring, tillskillnad från Petra som menar att allt inte 

står rätt till. Genom sina uttalanden framställs Peter indirekt som rationell. De flygbåtsbiljetter 

som tvillingparet hittar på Hedvalls mottagning väljer Petra att se som “mycket lustigt” (92) 

medan Peter anser att “det kan ju ha varit hur normalt som helst. Han [Hedvall] kanske var över och 

hämtade sin gamla mamma som varit på tulpanresa i Holland” (92). Ännu ett exempel finner vi då 

Peter ser Apan och Zeppo hota Hedvall. När Peter berättar vad han sett för Petra som 

förvånande frågar om Hedvall känner Zeppo och Apan, svarar Peter att “det kan ha varit en 

slump” (110) att Apan och Zeppo hotade just Hedvall.   

Även i Arvtagaren tar sig Peters rationella sida till uttryck. Petra upplyser Peter om att familjen 

Ståhlbeck är förmögna, men då Rulle inte skryter om pengar antar Petra att “han kanske har 

pengar på banken” (42) medan Peter hellre ser det som att det är en annan Rulle Ståhlbeck som 

är rik, och inte den Rulle som de träffat. Rationaliteten syns även i att Peter kommenterar det 

faktum att det finns flera skurkar som följer efter Rulle. Han menar att det inte skulle vara så 

kul för Rulle om flera var efter honom men att de å andra sidan inte skulle dra förhastade 

slutsatser eftersom “vi vet ju faktiskt inte vad de vill” (104).  

Peter visar även att han är förståndig, vilket syns i det faktum att han kan skilja på vad som är 

farligt och ofarligt. När Zeppo frågar tvillingarna om Benny Linds befinnande ruskar Peter på 

huvudet medan Petra kaxigt säger “kanske det. Kanske inte” (163). Genom att enbart ruska på 

huvudet och inte ge en verbal respons är det möjligt att påstå att Peter tar det säkra före det 

osäkra.  

Peter uppoffrar sina egna intressen för att vara med i gruppen. Han berättar att tvillingparet 

alltid varit intresserade av detektivarbete men att hans intresse avtagit i takt med att han blivit 

äldre, han beskriver till exempel detektivarbetet som “jättelöjligt!” (26, Gömstället) och 

barnsligt. Petra får dock Peter att ta upp detektivarbetet. Han vill egentligen sitta och läsa sina 

serier men dras med in i gruppen ändå. Att Peter egentligen vill något annat än övriga i 

gruppen syns i följande citat: “Jag orkade inte protestera” (19, Gömstället).  

Lucy  
Peters förälskelse i Lucy framställer henne som älskvärd. Peter har varit betuttad i Lucy sedan 

första dagen han såg henne, därför är han glad då hon en dag har på sig en tröja som hon lånat 

av honom. Peter menar även att han skulle kunna känna igen henne i vilken folksamling som 

helst, trots hennes intetsägande bruna hår. Därutöver så påstår han att ”jag [han] fick fjärilar i 

magen när jag [han] såg Lucy också” (13, Arvtagaren).  

Lucys karakterisering framställer henne som emotionell. Denna emotionella sida syns i hennes 

indignation över att hennes mamma har träffat en ny kille och vill lämna hennes pappa. Vidare 

syns det i Peters antagande att Lucys hund Tussin förmodligen är den enda glada i hennes hus. 

En dag är Lucy så pass ledsen att hon går över till tvillingarna för att få tröst i en miljö där hon 

kan gråta och prata ut. Hon väljer att gå till Petra vilket gör Peter avundsjuk, något som han 

uttrycker genom “tjejer vet inte att killar kan trösta” (17, Arvtagaren). Denna avundsjuka visar 

även på att Peter gillar Lucy. 
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Lucy behöver dock inte enbart få tröst utan hon tröstar även andra. Då Peter uttrycker sin 

besvikelse över att han inte löst fallet om Rulles försvinnande tidigare tar Lucy tag i Peters 

hand och säger “var inte ledsen Peter” (226). Även då hon ser Petra med tårar i ögonen, som 

dock visar sig bero på Petras pollenallergi, lägger hon armen runt omkring henne och säger 

“gråt inte! De kommer ha det hur bra som helst i Barcelona!” (228).  

Av alla Lucys egenskaper är lydighet den som utmärks mest. Tillskillnad från Peter, som gång 

på gång visar ointresse av att vara med, ställer hon inte till med problem eller tjafs. Hon är likt 

Peter den som gör det Petra säger till om. Lucy hittar själv på idéer men dessa idéer är inga 

som är värdefulla i lösningen av brottet. Att Lucy är en följare betonas av det att hon, i 

förhållande till Petra och Peter, inte tar mycket plats i gruppen.  

 

6.2 Tre tjejer  

6.2.1 Gruppen 

I Petter Lidbecks Tre tjejer är gruppmedlemmarna tvillingparet Tyra och Siri samt deras vän 

Pella som även är historiens berättare. 

 

6.2.2 Framträdande egenskaper i gruppen  

 

Tyra 
Tyra framställs som lydig. Hennes lydighet kan ses i det att hon alltid gör som hon blir tillsagd. 

Hon beskrivs till exempel som “äckligt perfekt” (11) av Siri. Utifrån denna beskrivning är det 

möjligt att anta att Tyra gör allt det som förväntas av henne. Vilket bekräftas av att hon alltid 

gör sina läxor i tid, får toppen betyg och dukar av matbordet samt säger tackar för maten. Tyra 

klär sig i enlighet med ett väluppfostrat beteende. Hon klär sig som en väluppfostrad flicka. 

Vidare ses hon som pålitlig, en egenskap som betonas av det att fröken frågar Tyra om något är 

fel och inte någon annan i gruppen.  

Ytterligare en egenskap som Tyra uppvisar är rationalitet. Efter att tjejerna upptäckt att gubben 

Glader inte befunnit sig på hans vanliga plats i trädgården börjar tjejerna diskutera hans 

frånvaro. Siri noterar att bilen fortfarande är parkerad och att han därmed inte kan vara på 

semester. Tyra tror istället att Glader tagit tåget “för att hälsa på sina barn och barnbarn i en 

annan stad” (18), trots att alla tecken pekar på att något inte står rätt till. Utifrån det tjejerna 

hittar i Gittans sopor drar Pella och Siri slutsatser om vad Gittan kan tänkas ha gjort innan 

hennes försvinnande. Siri drar slutsatsen att Gittan kanske inte gillar kokt ägg, medan Pella 

påstår att Gittan varit ensam i huset. Tyra ifrågasätter deras antaganden med “[…] varför måste ni 

dra en massa slutsatser hela tiden? Vi vet inte ett smack” (66). Vidare väljer Tyra i Den döda 

hunden att kontra Siris antaganden om att labradoren var både död och att den varit en 

knarkhund.  

“Vi vet inte om han blev skjuten, sa Tyra. Vi vet inte ens om han var död. Vad vi däremot vet är att en Eva 

Jönsson har en svart labrador som kom tillbaka skadad i måndags kväll. Den där knarkhunden kanske 

bara är bortsprungen. Eller så har han blivit överkörd och dumpats i ett dike. Det finns en miljard 

förklaringar till att en hund försvinner” (69).  

Även berättaren påpekar Tyras vilja att hitta en rimlig förklaring till det som sker. Efter att 

tjejerna vittnat om hur två mc-killar gått in i en butik och fått två cigarettlimpor som de inte 
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betalat för säger Pella “vi såg alla samma sak och vi tänkte alla samma sak - ändå försökte Tyra hitta 

en förklaring” (87). “De kanske handlar på kredit, sa hon. De kanske känner killen i affären, han 

kanske skriver en lista över allt de handlar och så betalar de senare” (88). Tyras rationella tänkande 

bekräftas av det att Pella beskriver Tyra som “eftertänksam och klok” (9, Det mystiska huset).  

Indirekt beskrivs Tyra även som en orolig storasyster. Till exempel skäller Tyra ut Siri då hon 

envisats med att fråga ut butiksägaren trots att han bett om att inte vara med i deras 

undersökning (82). Pella beskriver utskällningen som att “Tyra var tvungen att tröska igenom sina 

repliker i egenskap av tio minuter äldre ansvarstagande storasyster”. Citatet bekräftar att Tyra, då 

hon är äldre, tar på sig ett ansvar över att Siri. Vidare syns detta ansvarstagande i följande citat 

”sluta, sa Tyra. Fattar du inte att det är farligt?” (61, Det mystiska huset) samt: 

 “Tyra och jag cyklade vidare för att snabbt komma därifrån, Siri stannade. Typiskt henne. Vinkande 
inte låta henne ställs till mer än hon redan hade gjort, så vi saktade ner och vände oss om. Siri kom, 

ropade Tyra. Vi får inte” (60-61, Det mystiska huset).  

I gruppen är Tyra den som ses uppvisa ett ointresse för detektivarbetet. Hon både ifrågasätter 

och protesterar. Vid ett flertal gånger säger hon att hon inte vill följa med. “Jag vägrar plinga på 

en gång till” (45),“Då får du gå själv sa Tyra, aldrig att jag följer med” (37). I det mystiska huset 

lämnar hon till och med gruppen för att ta bussen hem. Likaså uttrycker hon i Den döda 

hunden att hon tycker gruppen ska gå hem. Även berättaren noterar Tyras ointresse. “Tyra stod 
med händerna i fickorna, hon tänkte inte vara med. Jag är bara här för att titta, sa hon. För att ha 

något att skratta åt” (71). Trots att Tyra är ointresserad av detektivarbetet och att hon lämnar 

gruppen vid ett tillfälle är hon fortfarande delaktig i det mesta gruppen gör. Tyra kan till 

exempel ses följa efter Siri vid flera tillfällen. Trots det motstånd hon uppvisar mot att vara 

med är hon nästintill alltid delaktig.  

Siri  
Siri framställs som en person som aldrig ger upp. Att hon aldrig ger upp kan ses utifrån den 

envishet hon beskrivs ha. Efter att tjejerna och Stefan varken hittat hunden eller blodfläckar på 

stranden konstaterar Stefan, tvillingarnas pappa, att hunden förmodligen bara är skadad och 

inte död, och att ägaren har tagit hunden till djursjukhuset. Nästa dag har Siri dock inte kommit 

över hunden utan ringer till djursjukhuset för att höra om en svart labrador kommit in. Tjejerna 

går till och med tillbaka till platsen där de såg hunden sist, trots att tjejerna fått ett 

telefonsamtal av en kvinna som säger att hennes hund, en svart labrador, är tillbaka. Siris 

envishet beskrivs inte enbart indirekt. Tyra menar att Siri “måste släppa det” (51), och hon 

påminner Siri om sudokun som Siri gjorde under sommaren “Du satt i en vecka och ändå blev det 

fel” (52). Även berättaren menar att Siri har svårt att ge sig. “Ingen lyckades men Siri vägrade ge 

sig, hon stod kvar och hoppade medan Tyra och jag fortsatte gå” (48, Den döda hunden). 

Siri kan även ses som målinriktad. Siri arbetar till exempel enbart mot målet att ta sig ut då hon 

och Pella låses in i ett rum med Hassan. Genom att vända upp och ner på rummet för att se vad 

som kan vara användbart i deras flykt syns hennes målmedvetenhet. Lika så kan denna 

målmedvetenhet ses i det att Siri inte tvekar att slå till Ronny rakt mellan benen. Hennes brist 

på tveksamhet synd även i “När hon utan tvekan stoppade fram mot huset, tryckte på ringklockan” 

(39, Det mystiska huset). Vidare är hon den som alltid tar första steget för att kunna läsa 

brottet. Hon väljer att plinga på hos Glader och hon väljer att springa till sopporna för att leta 

efter spår från Gittan. Det är även hon som bestämmer att de ska gå in och förhöra de olika 

butikerna både första och andra gången. Sedan är det hon som väljer att följa efter männen ner 

i källarlokalen och Ronny in i porten.   
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Pella berättar att hon ibland hatar Siri för att hon “aldrig lyssnar på andra” (xx) utan “gör precis 

som hon vill” (--). Siris oförmåga att lyssna beskrivs indirekt då Pella säger, då Pella och Siri har 

blivit tillsagda av Gittan och Ronny att inte titta upp mot helikoptern ovanför, att “till och med 

Siri gick rakt fram mot bilen utan att bråka” (133). Att Pella väljer att använda orden till och med 

tyder på att Siri vanligtvis inte brukar lyssna på det andra säger. Tanken av att Siri enbart 

skulle lyda på grund av rädsla är mindre trolig då Siri tidigare under bildfärden mot torpet 

trotsat Ronny ett flertal gånger, även då Ronny hotade med stryk. Orden till och med 

understryker helt enkelt det faktum att det sällan händer att Siri lyssnar på andra. Inte ens då 

Tyra säger att hon kan bli smittat av den döda hunden lyssnar Siri, utan hon vrider och vänder 

på den ändå. Att Siri gör precis som hon vill kan ses i det att hon inte verkar bry sig om vad 

andra tycker då hon “går runt med sladdrig t-shirt, oborstat hår och slapp hållning” (14) samt fiser 

och rapar.  

Vidare framställs Siri som ytterst pratsam. Hon beskrivs av Pella som att hon pratar hela tiden 

då hon tänker högt och kommenterar allt som sker och alla hon ser. Till exempel pratar hon 

hela vägen till skolan. Till hennes pratförmåga hör att hon brukar göra saker som är skamligt 

och uppseendeväckande, till exempel sjunga högt.  

Hon uppvisar tecken på att vara känslokall. Till exempel så ryggar Siri tillbaka efter att Pella 

sträcker ut sin hand för att trösta Siri efter att hon blivit slagen i ansiktet av Ronny. Ronny 

beskrivs av Pella som att han har gråt i rösten men trots det fortsätter Siri att provocera honom. 

Siris fortsatta provocerande trots Ronnys indignation visar på Siris hårdhet. Likaså kan Siris 

hårdhet ses då gruppen tror att Siri blivit skjuten och Tyra springer fram för att kolla till henne. 

När Tyra ser att Siri lever kramar hon om sin syster, varpå Siri svarar med att trycka bort 

henne. När Tyra sedan inser att Siri inte blivit skjuten lägger hon sin hand på Siris axel, men 

Siri vrider sig bort och säger “sluta ta på mig” (18) och “sluta olja dig” (18). Vidare syns hennes 

hårdhet genom följande utdrag: 

“Siri har inga spärrar men fantastiskt övertalningsförmåga. Det spelar ingen roll om man inte tycker 
som hon eller om man är rädd eller generad och bara vill bort. Siri lyssnar inte på invändningar, hon 

driver sin egen linje och mal envist ner allt motstånd” (38, Det mystiska huset).  

Siri försätter sig i situation som de andra tjejerna aldrig skulle tänka sig göra vilket framställer 

henne som modig. “Jag skulle aldrig gå tillbaka efter en sådan utskällning men Siri inte bara vågade, 

hon gjorde det utan tvekan” (41). Att det inte är alla som vågar på sig de saker Siri gör betonas 

av att Tyra och Siri står i bakgrunden. Trots att männen i gubben Gladers hus sagt att det var 

bäst för deras egen skull att dem inte kom tillbaka vill Siri plinga på. Siri tar även täten och de 

andra tjejerna följer efter. De andra tjejerna är så pass rädda att de inte vågar gå fram. Ännu 

större mod visar Siri då hon offrar sig själv för rädda Pella från att bli skjuten av Bosse. Pella 

beskriver det som att Siri “gick i kvarnen när ingen annan våga” (118). Att Siri är orädd även i 

farliga situationer kan även ses av det att hon beskrivs som glad fast hon och Pella är 

kidnappade av Gittan och Ronny. Att hon inte visar någon rädsla kan indirekt tyda på att hon 

är orädd. Siri är även den enda som inte är rädd för fröken som beskrivs som sträng. 

Pella  
Att Pella hamnar i kläm mittemellan systrarna beskrivs i den första boken som vanligt 

förekommande. Siri och Tyra “är varandras motsatser och jag har hamnat mittemellan. Man kan 

inte annat mellan två ytterligheter” (8) menar hon. Pella gör det som känns rätt och inte det hon 

vill. Hennes vilja att vara alla till lags syns i det faktum att hon är ångerfull över att ljuga för 

hennes mamma. Denna självuppoffrande egenskap uppvisas även i Pellas ovilja att följa med 

och spana. Då Tyra sagt emot Siri vänder sig Siri mot Pella för att få svar på om hon är villig 
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att följa med, varpå Pella berättar att “[hon] svalde och sökte en ursäkt” (37, Det mystiska huset). 

Pella kom däremot inte på någon ursäkt utan följde med trots att hon inte ville. Att Pella följer 

med Siri istället för att gå med Tyra visar på att Pella gör saker hon egentligen inte vill, vilket 

kan ses som att hon offrar hennes egna intressen för andra.  

Pella framställs även som den omsorgsfulla i gruppen. Hennes omtänksamma egenskap visas 

tydligast i relation till Siris målmedvetna beteenden. När Siri och Pella hamnar i samma inlåsta 

rum som Hassan ger sig Siri direkt på fönstrens i ett försök att ta sig ut och befria Hassan. Pella 

frågar istället Hassan hur han mår. Då Siri sedan förklarar vad de ska göra när de kommit ut 

nickar Pella i förståelse, inte för att hon håller med utan “mest för att inte Hassan skulle förstå hur 

rädd och tveksam [hon] var. Han hade varit deras fånge i över en vecka. Ensam” (123-124). Pella 

försöker helt enkelt att trösta Hassan indirekt.  

Vidare visar Pella på medmänsklighet. Till exempel kan hon inte förmå sig själv att slå till 

Ronny med den planka hon har i handen när han närmar sig henne. Pelles omtanke syns även 

då Pella vill hjälpa matten att hitta sin hund medan Siri är rak på sak och säger att matten får 

ringa till djursjukhuset istället. Pellas omtanke av andra visar sig även i det att hon följer med 

Siri när Tyra lämnar gruppen för hon vet att Siri “kunde ta för sig vad som helst om inte hennes 

syster eller jag bromsade henne” (88).  

Pella beskriver sig själv som feg. Pella nämner att hon är feg. “Jag klev in i rabatten för att visa 

att jag inte var feg” (21). Även det faktum att hon väntar en bit i från huset när Siri plingar på 

Glader uppvisar att hon är feg. Likaså Pellas uttalanden att saker och ting känns läskigt.  
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7. Analys 

I följande avsnitt analyserar jag resultatet med hjälp av Nikolajevas analysredskap av litterära 

karaktärer (se avsnitt 5.3), samt presenterar resultatet i ljuset av tidigare forskning inom ämnet (se 

avsnitt 4). Avsnittet är uppdelat i två delar som motsvarar uppsatsens syfte och frågeställningar. 

7.1 Kvinnliga och manliga karaktärsdrag i grupperna 

Resultatet visar att det inom respektive grupp finns en gruppmedlem som framställs 

könsstereotypiskt med enbart kvinnliga egenskaper. Dock framhåller även resultatet att det 

finns två gruppmedlemmar inom varje grupp som är könsöverskridande, varav ena 

gruppmedlemmen framställs enbart med det motsatta könets stereotypiska egenskaper. Således 

visar resultatet det tidigare forskning pekat på, det vill säga, att många flickor och pojkar i 

barnlitteratur skildras som könsöverskridande (Kåreland, 2015, s.179).  

Barnlitteraturförfattares medvetenhet om litterära karaktärers könstereotypiska framställningar 

(Nikolajeva, 2014, s.130) är den troliga orsaken till den förändring som skett i framställningen 

av litterära karaktärer ur ett genusperspektiv. Denna förändring kan ses i Petra och Siris 

avsaknad av kvinnligt stereotypa egenskaper (Nikolajeva, 2014, s.129). Petra och Siri innehar 

snarare egenskaper som är oönskade hos flickor då de, på grund av deras envishet och 

oförmåga att lyssna på andra kan betraktas som trotsiga, jobbiga, impulsiva och 

uppseendeväckande, och i Siris fall även pratsam (Andrae, 2001, s.97). Siris pratsamhet kan 

vidare utgöra en bild av dagens flickas ökade handlingsutrymme och dagens flickors möjlighet 

att få komma till tals (Franck, 2008, s.159-160) och därmed ta plats.  

I jämförelse med Nikolajevas (2013) motsatsschema är de egenskaper Petra och Siri uppvisar 

traditionellt manliga. Petra framställs som självständig och våldsam och inte beroende eller 

aggressionhämmad som är typiskt kvinnliga egenskaper (Nikolajeva, 2013, s.129). Siri 

framställs som hård och känslokall samt självständig och inte emotionell eller beroende. Därtill 

uppvisar Petra och Siri egenskaper som är önskvärda hos pojkar (Andrae, 2001, s.208). Till 

exempel är båda tjejer modiga och äventyrliga. Denna bild, i vilket flickor i dagens 

barndeckare är djärvare, bekräftas även av Boglind & Nordenstam (2010, s.162).   

Eilard (2008, s.386) menar att flickor behåller deras femininitet när de maskuliniseras. 

Resultatet av studien visar dock ett annorlunda utfall. Petra och Siri tillhandahåller, som 

tidigare nämnts, inga feminina egenskaper trots att de maskuliniserats. Istället kan Petra och 

Siris maskulinisering och deras avskalade femininitet ses ha ett kausalt samband. Deras 

maskulinisering, i form av tillägnandet av maskulina egenskaper, skulle troligen inte kunna ske 

om inte de feminina egenskaperna skalades bort. De skulle till exempel inte kunna ses som 

modiga om de var förståndiga. Med denna tolkning går framställningen av Petra och Siri som 

maskulina individer emot Eilards (Ibid.) antagande att flickor behåller sin femininitet vid 

tillägnandet av maskulina karaktärsdrag. Avskalandet av tjejernas feminina egenskaper och 

deras tillökning av maskulina egenskaper är dock i linje med Österlunds (2008, s.108) 

antagande att tjejers ökande handlingskraft, och därmed maskulinisering, är på bekostnad av 

deras feminina egenskaper. 

Tillskillnad från Petra och Siri uppvisar Peter både traditionellt kvinnliga och manliga 

egenskaper (Nikolajeva, 2013, s.129). Han ses till exempel som självuppoffrande och rationell. 

Vidare framställs han som feg vilket hör ihop med oönskade egenskaper hos killar enligt 

Andrae (2001, s.208). Att Peter är feg och rationell kan ses ha ett påverkansamband. Peters 

förnuft gör att han kan förutse potentiell fara. Hans medvetenhet om den potentiella faran får 

honom att agera annorlunda än Petra, vilket i sin tur framställer honom som feg. Denna bild av 

Peter liknar den bild av pojkar i barndeckare som Boglind & Nordenstam (2010) målar upp, 
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det vill säga, pojkar som är försiktiga och eftertänksamma. Framställandet av Peter liknar den 

mjuka och känsliga pojken som Eilard (2008, s.423) såg i hennes forskningsresultat.  

Eilard (2008) urskiljer två typer av tjejer i hennes forskning, den gamla flickan och den nya 

flickan. Den gamla och den nya flickan beskrivs som varandras motsatser. Den gamla är den 

älskvärda söta flickan, medan den nya flickan är den tuffa och mörka (Eilard, 2008, s.424). På 

samma sätt kan Petra och Siri kontrasteras med Lucy och Pella. Petra och Siri som är modiga 

och tuffa kan betraktas som de nya tjejerna och som motsatser till Lucy och Pella som kan 

betraktas som de gamla tjejerna då de enbart framställs med kvinnliga egenskaper. Lucy är till 

exempel emotionell och lydig, och Pella är omsorgsfull och självuppoffrande vilka alla är 

kvinnligt stereotypa egenskaper (Nikolajeva, 2013, s.129). Tillskillnad från Petra och Siri 

framställs de inte med oönskade kvinnliga egenskaper. Istället framställs de med önskade 

kvinnliga egenskaper (Andrae, 2001, s.97). 

Tyra framställs med både kvinnliga och manliga egenskaper (Nikolajeva, 2013, s.129). Hon är 

till exempel självuppoffrande, beskyddande och rationell. Vidare framställs hon med önskade 

karaktärsdrag för flickor då hon är ordentlig och pålitlig (Andrae, 2001, s.97). Trots att hon 

framställs med manliga egenskaper ses hon dock fortfarande som feg vilket gör att hon passar 

in i bilden av den gamla flickan. Hennes överensstämmande med den gamla flickan syns även i 

hennes skildring som den perfekta och älskvärda dottern. Därutöver beskrivs hon som 

motsatsen till Siri, vilket medför att hon omöjligt passar in i bilden som den nya flickan. Att 

Tyra framställs med rationella egenskaper och samtidigt beskrivs som feg liknar det 

undersökningens resultat visade om Peter. Detta ger styrka i mitt argument om att det finns ett 

samband mellan Peters, och nu även Tyras, rationalitet och feghet.  

Vidare kan Tyras beskyddande egenskap omvärderas om hennes roll som storasyster tas 

hänsyn till. De tecken Tyra uppvisar av det jag anser vara en beskyddande egenskap menar 

Pella har att göra med att hon är den äldre systern. Trots att Tyra och Siri är tvillingar tar Siri, 

enligt Pella, rollen som lillasyster och Tyra rollen som storasyster. Med hänsyn till detta bör 

det jag anser vara en beskyddande egenskap som var beroende av kön inte ses som 

könsberoende utan beroende av åldern, eller snarare rollen som storasyster. 

I enlighet med tidigare forskning menar Baker & Freebody (1989, s.54) att det stereotypa sättet 

att karakterisera pojkar är genom att göra dem starka och aktiva. Pojkars framställning som 

fysiskt aktiva bekräftas även av Kåreland & Lindh-Munther (2005, s.128). Resultatet visar 

dock att nästan alla gruppmedlemar i respektive grupp är aktiva, med undantag för Tyra, Pella 

och Peter vid ett fåtal tillfällen. Studien går alltså emot tidigare forskning och uppvisar istället 

tecken på att det sker en förändring i det tidigare framställandet av flickor som passiva, något 

som även bekräftas av Boglind & Nordenstam (2010, s.162). Denna påstådda förändring kan 

dock även förklaras av deckargenrens egenskaper. Deckare karakteriseras av att ett brott, 

genom logisk härledning av bevismaterial, löses av en detektiv (Boglind & Nordenstam, 2010, 

s.156). Passiva detektiver skulle omöjligen kunna tänkas lösa ett brott eftersom att de inte 

skulle ha tillgång till den information som krävs för att lösa brottet. Tillgången till information 

fås till exempel genom förhör, spaningsuppdrag eller utforskande av terräng, vilket förutsätter 

en aktiv detektiv. Tyra, Pella och Peter ovilja att vara delaktig i detektivarbetet förklarar deras 

ibland förekommande passiva ställningstagande.  

Denna studie visar att det finns de medlemmar som är mer aktiva än övriga i gruppen. I 

Petrinideckarna är Petra den som är mest aktiv. I Tre tjejer är Siri den som är mest aktiv. 

Deras aktiva roll inom gruppen förstärks av det faktum att de inte beter sig enligt de 

förväntningar som ställs på flickor (Franck, 2008, s.149). I Petriniböckerna är inte Peter den 
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mest aktiva vilket skulle kunna antas utifrån Baker & Freebodys (1989, s. 54) observationer. 

Det faktum att Petra karakteriseras som mer aktiv än Peter visar på en nyanserad bild av killar i 

det avseendet att killar tillåts vara mindre aktiva än tjejer. Något som även visas i Peters 

framställning som den mjuka killen.  

7.2 Gruppledarens karaktärsdrag 

Utifrån de karakteriseringar som observerats framkommer det att båda gruppers ledargestalt 

liknar varandra. Analysen visar att i Petrinideckarna framställs Petra som den som bestämmer 

vad gruppen ska göra och hon leder även gruppen mot gruppens mål. Siri är likt Petra den som 

bestämmer vad gruppen ska göra i Tre tjejer. Hon ger inte direktiv på samma sätt som Petra 

men det är hennes beslut som tillslut gör att gruppen når sina mål. Utifrån den uppgift- och 

relationsorienterade modellen av ledarskap kan Petra och Siri ses som respektive grupps 

uppgiftsorienterade ledare (Forsynth, 2014, s.283). Att Peter inte är ledaren i Petrinideckarna 

motsätter tidigare forskning som säger att mannen, i en enbart kvinnodominerad grupp, ofta tar 

rollen som ledare (Crocker & McGraw, 1984, s.363).  

Förväntningar på ledaren är ofta förenliga med den manliga stereotypen och oförenliga med 

den kvinnliga stereotypen (Forsynth, 2014, s.299). Att Petra och Siri framställs som respektive 

grupps ledare, trots att tjejer oftast inte framträder som ledare (Forsynth, 2014, s.293-294), kan 

därför förklaras av deras framträdande maskulina egenskaper och avsaknad av feminina 

egenskaper. Denna tanke förklarar även varför Peter, trots att killar oftast associeras med 

ledargestalter (Forsynth, 2014, s.299), inte är ledaren i den grupp han ingår i. Likaså förklarar 

idén varför de andra tjejerna inte framställs som ledarna i gruppen, de både saknar maskulina 

egenskaper och de har kvinnliga egenskaper. Liknande idéer uttrycks av Crocker & McGraw 

(1984, s.366) som menar att de kvinnor som ses som gruppledare anses uppvisa få feminina 

egenskaper.  
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8. Diskussion 

I följande avsnitt presenteras studiens resultat för att sedan diskuteras i relation till de 

teoretiska utgångspunkterna som uppsatsen vilar på.  

8.1 Studiens resultat 

Syftet med uppsatsen var att analysera gruppkonstellationen i de två första böckerna i Petter 

Lidbecks deckarserie Tre Tjejer och de två första böckerna i Mårtens Sandens deckarserie 

Petrinideckarna. Jag ämnade undersöka om gruppen och dess medlemmar framställs med 

könsstereotypiska karaktärsdrag.  De frågor som undersökningen ämnade besvara var följande: 

 

– Hur skildras gruppmedlemmarna med avseende på kvinnliga och manliga egenskaper?  

– Hur skildras gruppens ledare i jämförelse med övriga i gruppen? 

 

Resultatet visar att gruppmedlemmarna i den grupp som presenteras i Petrinideckarna skildras 

både könsstereotypiskt och överskridande. Petra är den tuffa, självständiga och icke-

aggressionhämmande tjejen som framställs med enbart maskulina egenskaper. Peter är den 

fega, rationella och självuppoffrande mjuka killen som framställs med både feminina och 

maskulina egenskaper. Och Lucy är den lydiga, emotionella och älskvärda tjejen som 

framställs med enbart feminina egenskaper.  

Liknande resultat, i vilket gruppmedlemmarna skildras både könsstereotypiskt och 

överskridande, kan ses i den grupp som presenteras i Tre tjejer. Siri är den tuffa, självständiga 

och känslokalla tjejen som framställs med enbart maskulina egenskaper. Tyra är den rationella, 

självuppoffrande och lydiga tjejen som framställs med kvinnliga och manliga egenskaper. 

Pella är den omtänksamma och självuppoffrande tjejen som framställs med enbart traditionella 

kvinnliga egenskaper. Sammanfattningsvis visar studien att det finns gruppmedlemmar i båda 

grupper som skildrar en nyanserad bild av kön samt en förlegad bild av kön.  

Petra och Siri, som likt tidigare forskning ger tecken på flickornas maskulinisering, innehar 

båda en ledarposition i respektive grupp. De skildras dels med en snarlik karakterisering 

gentemot varandra, dels som klara motsatser till övriga i deras grupp. De är båda tuffa och 

självständiga tjejer som tack vare sin envishet driver sin egen linje utan att ta hänsyn till andra. 

Tillskillnad från övriga i respektive grupp skildras de enbart med manligt stereotypa 

egenskaper. De uppvisar inga tecken på att besitta traditionellt kvinnliga egenskaper. I 

förhållande till övriga i respektive grupp kan de snarare ses besitta oönskade karaktärsdrag för 

flickor.  

8.2 Resultatdiskussion 

Det är märkbart att författarna till båda deckarserier problematiserar framställningen av genus. 

Genom att skapa en karaktär som trots sin könstillhörighet som tjej är en uppgiftsinriktad 

ledare som saknar de typiska feminina karaktärsdragen bryter mot den stereotypa bilden av 

dels en ledare, dels en flicka. Med utgångspunkten att litteraturen har ett inflytande på barns 

varseblivning och bidrar till deras uppfattning om vad som är kvinnligt och manligt (se avsnitt 

3) står jag positiv till idén att visa en normbrytande bild av tjejer. I Petrinideckarna har dock 

Mårten Sanden inte begränsat sig till den normbrytande tjejen utan han ifrågasätter även den 

maskulina pojken. Min positivitet grundar sig inte enbart på författarnas framställning av tjejer 

som normbrytande och, i Mårtens Sandens fall, även Peter. Positiviteten härleds från det 

faktum att den normbrytande karaktären tillför nya attributiva associationer till tjejer, och i 
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Petrinideckarna även till killar. På så sätt utvidgas den annars ensidiga bilden av tjejer och 

killar.  

Att en kvinnlig gruppmedlem framställs med enbart kvinnliga karaktärsdrag kan i första 

anblick ses bekräfta könstereotypa beteenden. Vid närmare eftertanke kan dock även det ses 

som en del i författarnas problematisering av genus. Jag anser att den normbrytande tjejen på 

egen hand skulle bidra negativt till genusproblemet eftersom hon skulle, likt den traditionella 

flickan, bara förmedla en sida av hur en tjej kan handla. Den maskulina tjejen och den 

feminina tjejen bör därför ses som komplement till varandra och inte som varandras motsatser. 

När de sätts i samma rum förmedlar och betonar de bilden av att tjejer inte är bundna till ett 

specifikt karaktärsdrag. Variationen av egenskaper som finns inom varje grupp kan liknas med 

den kollektiva huvudpersonen, i vilket olika karaktärer, även om de bara är tjejer, visar på 

olika mänskliga egenskaper (Nikolajeva, 2013, s.96). Genusproblemet i barnböcker bör inte 

handla om att inpränta en viss egenskap hos flickor eller pojkar. Det bör handla om att visa att 

det inte finns ett rätt eller fel.  

Med utgångspunkt i Lgr 11 som betonar att elever ska kunna växa och utvecklas till sin unika 

egenart (Skolverket, s.7) krävs en nyanserad bild av könen. Likaså förespråkar Peterson & 

Lash (1990) en nyanserad bild av könen för att förhindra att stereotypa attityder utvecklas. 

Men vad är egentligen är en nyanserad bild av kön. Jag anser att en nyanserad bild av kön inte 

bör begränsas till att en karaktär tillskrivs egenskaper som traditionellt sett tillskrivs det 

motsatta könet, som i fallet av Petra eller Siri. En nyanserad bild av kön är inte antingen eller, 

utan bör förmedla en bild som framhåller att de båda könen kan inneha en variation av 

egenskaper, vare sig de är traditionellt kvinnliga eller manliga, precis som användandet av en 

kollektiv huvudperson tillåter (Nikolajeva, 2013). Det är därför av godo att den maskulina 

flickan i båda böcker framträder i en grupp och inte står ensam som huvudperson. 

Ur ett genusperspektiv är dock skapandet av en karaktär, som för att inta en manlig roll, måste 

besitta manliga egenskaper och avskaffa sina feminina egenskaper ett problem. Problemet är 

att det upprätthåller tanken av att det finns en skillnad mellan 'kvinnligt' och 'manligt' 

(Hirdman, 2001). Enligt Hirdman (2001, s.66-67) måste en kvinna som tar sig in på manliga 

områden och gör karlasaker förändras. Förändringen som kvinnan genomgår vid ett domänbyte 

är dock inte exklusivt i samhället. Studien visar att även litterära kvinnor som ger sig in på 

mansdominerande områden genomgår en förändring. För att Petra och Siri ska kunna inta en 

manlig roll som ledare har de tvingats avskaffa alla sina traditionellt kvinnliga egenskaper, ett 

faktum som syns i det att deras framställning som ledare är avhängig deras maskulina 

egenskaper. Detta antagande bekräftar Hirdmans (2001) andra princip om att det finns ett 

isärhållande mellan manligt och kvinnligt som är orubblig. 

Alla grupper består av gruppmedlemmar som innehar en viss roll (Forsynth, 2014, 9-10). Att 

Petra och Siri intar en roll som uppgiftsorienterande ledare i respektive grupp är ett bra sätt att 

visa hur tjejer inte är begränsade till den roll de vanligtvis tar i grupper. Vidare associeras den 

uppgiftsorienterade ledaren med maskulina karaktärsdrag (Forsynth, 2014, s.285). Utan Petras 

och Siris maskulina egenskaper är det möjligt att anta att de inte kunnat ta på sig rollen som 

uppgiftsorienterande ledare. Med andra ord tycks de manliga karaktärsdragen Petra och Siri 

besitter leda till en roll som är mer dominerande och auktoritär än övriga medlemmars roll. 

Således visar studien att en kvinna, eller en flicka, utan problem, kan inta en roll som en ledare 

bara genom att uppvisa manliga karaktärsdrag. Så är dock inte fallet i verkligheten (Forsynth, 

2014, s.293-294). Vidare menar Hirdman (2001) att kvinnan aldrig kommer kunna likställas 

med mannen som norm. Att flickorna i böckerna kan inta en ledarroll bara genom att uppvisa 

maskulina egenskaper kan därmed ses som positivt. Det som inte kan verkställas i samhället 
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kan helt enkelt verkställas i böcker. Detta understryker litteraturens roll som medel för 

beteendeförändring och medel för att kunna betrakta det som annars inte går att se (Rosenblatt, 

2002, s.146). 

8.3 Slutsatser 

Nedanför presenterar jag de praktiska och teoretiska slutsatser som kan dras av undersökningen. 

De gruppkonstellationer som finns i Petrinideckarna och Tre tjejer utgörs av medlemmar som 

både skildrar en nyanserad bild av kön och en förlegad bild av kön. Studien visar dock att den 

förlegade bilden av kön, vilken kan låta negativt tagen ur sin kontext, inte nödvändigvis bör 

betraktas som dåligt. Tillsammans bildar de gruppmedlemmar som är av samma kön, med vitt 

skilda egenskaper, en nyanserad bild av kön. Vidare är det uppenbart att författarna till båda 

deckarserier problematiserar framställningen av genus. För lärare bådar denna medvetenhet om 

genus, som syns av författare som Petter Lidbeck och Mårten Sanden, gott. Det betyder att det 

finns böcker som förmedlar en bild av kön som når upp till de demokratiska värden som skolan 

vilar på med avseende på genus (se avsnitt 2.3).  

Därutöver synliggör studien det genussystem som genomsyrar samhället. Till exempel 

upprätthålls tanken av att det finns en skillnad mellan 'kvinnligt' och 'manligt' om man skapar 

en kvinnlig karaktär som tar en manlig roll enbart för att hon uppvisar manliga karaktärsdrag. 

Likaså bekräftar studien att det finns en isärhållning mellan könen, inte fysiskt utan med 

avseende på roller. I ett större sammanhang visar det att genussystemet är en levande 

företeelse. Ingen lärare bör därför anta att genusfrågan kommer besvara sig själv. Lärare måste 

aktivt ta sitt ansvar att motverka stereotypa ideal för vad som är 'manligt' och 'kvinnligt'. 

Följaktligen måste lärare, även om det finns böcker som problematiserar den stereotypa bilden 

av kön, vara medvetna om könens framställning i böcker, speciellt med tanke på böckernas 

betydelse i klassrummet.  

Vikten av att visa upp en nyanserad bild av kön framhålls av det faktum att den verklighet som 

skildras i litteraturen inte alltid stämmer överens med den verklighet vi lever i. Det som inte 

kan visas i verkligheten kan därför visas i böcker. Således bör litteraturen användas av lärare 

som en pedagogisk resurs snarare än ett redskap som används för att fylla tidsluckor i schemat.  
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