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Abstract  

Syftet med denna studie är att undersöka hur kön, genus och sexualitet framställs i förlaget Olikas 

barnböcker som ingår i vad förlaget kallar Pridepaketet. Tidigare forskning har visat att barnböcker 

både upprätthåller och avviker från rådande normer kring kön, genus och sexualitet och att vuxna 

i större grad än barn följer genuskodade mönster i karaktärsskildringarna. Genom en 

bilderboksanalys och med ett queerteoretiskt perspektiv har studien undersökt på vilka sätt 

barnböckerna i förlaget Olikas pridepaket bryter och upprätthåller normer kring kön, genus och 

sexualitet. Analysen är gjord på två bilderböcker och en pekbok ur Olikas pridepaket för barn 

mellan 0-3 år. Resultatet visar på att pridepaketet följer ett mönster där bara mammor kan ses vara 

representerade i böckerna och inga pappor. Ett annat mönster som upptäckts i studien är att 

homosexualitet normaliseras i texten men att mammornas sexualitet kan ha påverkat hur kvinnorna 

framställs i bilderna. Studien visar också att de studerade barnböckerna kan ses framställa 

samkönade förhållanden som en parrelation vilket kan kopplas till normen om att leva i en 

tvåsamhet; som är en del utav heteronormativiteten. Barnen i pridepaketets böcker framställs dock 

som mindre tydligt könade än de vuxna karaktärerna. 

 

Nyckelord:  

barnlitteratur, bilderböcker, genus, heteronormativitet, heterosexuell matris, kön, sexualitet, 

queerteori 
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1. Inledning  
 
Enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö98) står det att förskolan ska sträva efter att varje barn 

utvecklar förståelse för alla människors lika värde där sexuell läggning är inräknat (Skolverket, 

2016). I Socialstyrelsens strategi Att främja hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter (2015) 

menar de att förskolan är en viktig arena för att ge barn goda uppväxtvillkor, med normer 

och rutiner som inkluderar hbtq1 (Socialstyrelsen, 2015). Vidare anser socailstyrelsen att det finns 

ett behov av ytterligare kunskap, fortsatta studier och information om hbtq-frågor i bland annat 

förskolan, särskilt angående transpersoners situation i samhället (Socialstyrelsen, 2015). 

Skolinspektionen slår fast in sin rapport Förskolans arbete med jämställdhet (2017) att drygt tre 

fjärdedelar av de granskade huvudmännen och förskolecheferna brister i sitt arbete med att 

motverka traditionella könsmönster och könsroller, något som i förlängningen också kan anses 

påverka hbtq-personer. 

 

Även i forskningsvärlden argumenterar man för ett behov av ökad kompetens om hbtq-frågor, 

bland annat i antologoin HBTQ+ Psykologiska perspektiv och bemötande, skriven av Tove 

Lundberg, Anna Malmquist och Matilda Wurm (2017). Här anser författarna att det är väsentligt 

att miljön i förskolan är inkluderande för att undvika diskriminering och osynliggörande av bland 

annat barn som lever i regnbågsfamiljer2 eller har en normbrytande könsidentitet: 

 

Att det finns tillgång till böcker som täcker andra perspektiv än det cis- och heteronormativa kan då 

bidra till att barnen får en mindre snäv bild av vad begreppet familj kan innebära och till att deras 

bild av könsidentitet blir mer mångfasetterad (Lundberg, Malmquist och Wurm, 2017, sid 211). 

 

Precis som nämns i citatet har litteraturen en stor roll att spela när det gäller att öppna upp för en 

bredare mångfald i förskolan vad gäller kön, genus och sexualitet. Därför finns det ett värde i att 

rikta sina blickar mot de barnböcker som uppfattas som queera3 och se på vilka sätt de bryter mot 

                                                 
1 På svenska används ofta förkortningen hbtq, som står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera 

(Lundberg, Malmquist och Wurm, 2017, sid 9) 
2 Hbtq -familjer kallas ofta för regnbågsfamiljer. Men begreppet ”regnbågsfamilj” rymmer många olika former av 

familjestrukturer inom hbtq-spektrumet (Lundberg, Malmquist och Wurm, 2017). 

 
3 “Queer” kan ses som ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och andra identiteter som 

omfattas av hbtq+ -akronymen, och innefattar alla som på olika sätt bryter mot hetero- och cisnormer (Lundberg, 

Malmquist och Wurm, 2017, sid 126) 
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eller upprätthåller normer kring kön, genus och sexualitet. Det finns flera förlag som säger sig ha 

ett queert utbud, ett av dem är bokförlaget Olika (Jönsson, 2017). På sin hemsida beskriver de sig 

själva som ett förlag som arbetar för jämställdhet och jämlikhet och ett socialt hållbart samhälle 

genom att utmana rådande stereotyper i barnlitteratur (Olika, 2019). På så sätt vill förlaget belysa 

och diskutera frågor om normer och strukturer som exicterar i samhället. Olika ger också utbildning 

i normkritik (Olika, 2019). I sitt sortiment har de ett så kallat “pridepaket” som riktar sig till barn, 

0-3 år, i förskolan. Paketet innehåller tre böcker vilka är Vi tvättar bilen (Vegna & Tolke, 2017), 

Varför finns jag? (Salmson & Lina Sandquist, 2016) och Titta havet (Mendel-Hartvig & Hurme, 

2017). Förlaget Olika använder begreppet “pride” vilket närmast kan associeras med 

Pridefestivalen som är en festival för att uppmärksamma hbtq-personers mänskliga rättigheter 

(SAOL, 2015). Genusstudier om bilderboken är begränsad och ofta riktar sig denna forskning 

främst mot barnböcker för 3-6 åringar. Därför har jag valt att i min studie belysa barnböcker som 

riktar sig till 0-3 åringar (jfr Österlund, 2012, Jönsson, 2017). Idag vet vi att normer kring kön, 

genus och sexualitet sätts redan i barnets tidiga år, till och med redan från födslen (Butler, 1990). 

På så sätt blir även barnböcker för de yngre barnen relevant i detta hänseende.  

 

 

1.1 Syfte och frågeställning  

 
Syftet med mitt examensarbete är att undersöka hur kön, genus och sexualitet framställs i förlaget 

olikas barnböcker som ingår i pridepaketet. Mina frågeställningar är följande:  

- På vilka sätt bryter barnböckerna i Olikas pridepaket mot normer kring kön, genus och 

sexualitet? 

- På vilka sätt upprätthåller barnböckerna i Olikas pridepaket mot normer kring kön, genus 

och sexualitet? 
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2. Teoretiska begrepp 
 

I detta kapitel redogörs de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för analysen i studien av 

de utvalda barnböckerna i förlaget Olikas pridepaket. Teoretiska begrepp som kommer behandlas 

är queerteori, kön, genus, den heterosexuella matrisen, heteronormativitet. 

 

2.1 Queerteori 

Queerteori är en blandning av olika teorier som både berör perspektiv på kultur, samhälle och 

identitet (Ambjörnsson, 2018). Huvudfokus ligger på föreställningar om normalitet och avvikelse 

och ställer frågor om vad som ses som normalt, hur normer uppstår och upprätthålls samt 

skärpunkten mellan normalt-avvikande och vilka konsekvenser det får på privat, social och 

kulturell nivå (Ambjörnsson, 2018).  

 

2.2 Kön och genus  

Enligt Judith Butler (1990) så finns det en föreställning att vi antingen är födda biologiskt manliga 

eller kvinnliga. Det biologiska könet ses därför som en primär och grundläggande substans där 

könskategorierna “man” och “kvinna” sedan sätts i olika fack med tillhörande egenskaper och 

attribut som kommer att forma dessa könskategorier till mer “maskulina” eller “feminina”. Vidare 

menar Butler att det också förutsätts att könen “man” och “kvinna” står i en binär relation till 

varandra och att de åtrår varandra. Butler motsätter sig denna föreställning och menar att den 

allmänna uppfattningen om kön, genus, kropp och begär har byggts upp på grund av en stark 

sanningsregim som är instiftad och legitimerad av ett maktpolitiskt system som, genom påbud och 

förbud, har format och styrt våra identiteter. I detta maktpolitiska system skapas diskurser som på 

ettt perfomativt sätt definierar idén om “det naturliga och biologiska könet” och dess 

gränsdragningar med hjälp av språk och symboler. Med andra ord har vi blivit formade att tro att 

våra könsidentiteter är av naturen givna och att det existerar ett inneboende könsväsen. Här menar 

Butler att det påstådda biologiska könet är en genuskonstruktion där människor försöker sträva mot 

att efterlikna ett genusideal genom att yttra ålagda tal- och kroppshandlinagar för att på så sätt 

framställa sig som begripliga subjekt (Ambjörnsson, 2018, Butler, 1990). Alltså är kön inte en 

orsak till hur vi lever och agerar utan snarare en effekt av diskursiva praktiker (Ambjörnsson, 2018, 
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Butler, 1990). Det jag intresserar mig för i denna studie är att se vilka köns- och genusnormer som 

går att finna i de utvalda prideböckerna från Olika. Butlers teori om genuskonstruktion används för 

att synliggöra hur kön/genus görs i materialet. 

 

2.3 Heterosexuell matris  

Enligt Butler (1990) ser hon den heterosexuella matrisen som en slags förståelseram där endast de 

två separerade könskategorierna “man” och “kvinna” kan existera. I denna ram särskiljs det 

maskulina från det feminina när det gäller kropp, genus och begär som en förutsättning för en 

heterosexuell attraktion (Butler, 1990). Det som Butler intresserar sig för är när vi träder över 

gränslinjen för vad som accepteras som rätt sorts kopplingar mellan kropp, genus och begär (Butler, 

1990).  

 

Butler lyfter också fram i sin forsking att personer som enligt rådande normer bryter mot 

föreställningen om antingen manligt eller kvinnligt kön ses som förvirrande, störande och till och 

med skrämmande (Butler, 1990). Ett exempel är när läkarvetenskapen könsstympar intersexuella 

barn för att på så sätt “rätta till” barnets kön eftersom det annars skulle skapa en förvirring kring 

barnets “korrekta” kön, inte för att det nödvändigtvis behövs en medicinsk motivering, menar 

Ambjörnsson (Ambjörnsson, 2018). Exemplet visar att den heterosexuella matrisen blir synlig för 

oss när föreskrivet genus och sexualitet överträds men också att den normativa heterosexualiteten 

är nära sammankopplad med könsförväntningar (Ambjörnsson, 2018). Ett annat exempel är Butch-

femme4 förhållandet (Ambjörnsson, 2018). Butchen kan sägas frikoppla maskulinitet från kropp 

genom att klä sig i manskläder och samtidigt ha bröst och vagina. På detta sätt framvisas det att en 

kvinna kan vara maskulin, vilket stör den heterosexuella matrisen som säger att det ska gå en rak 

linje mellan kropp, genus och begär. Femmen å sin sida har en feminin klädstil men ifrågasätter 

samtidigt föreställningen om att den feminint smyckade kvinnan skulle vara ett sexuellt objekt för 

den manliga blicken. På så sätt återskapar inte butch-femme-paret ett heterosexuellt begär 

(Ambjörnsson, 2018). I min analys av prideböckerna kommer jag se om det görs en koppling 

mellan kön, genus, kropp och begär och ifall böckerna bryter eller följer den raka linjen.  

                                                 
4 Butch är en beteckning på en lesbisk kvinna som klär sig i manskläder och manliga attribut medan femme 

betecknas som en lesbisk kvinna med feminin klädstil och kvinnliga attribut (Ambjörnsson, 2018). 
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2.4 Heteronormativitet   

Precis som alla former av social organisering är heterosexualiteten kulturellt, socialt och historiskt 

skapad (Ambjörnsson, 2018). Men genom performativa handlingar upprätthålls heterosexualitet 

som något naturligt och allomfattande av institutioner, lagtexter, samhällsstrukturer och det dagliga 

mötet mellan människor (Ambjörnsson, 2018). På så sätt tas heterosexualitet för givet medan 

homosexualitet görs till dess motsats och uppfattas följaktligen som onaturlig (Ambjörnsson, 

2018). I själva verket har både homo- och heterosexualitet ansetts vara olika former av perversitet, 

exempelvis har hetersexuellt sex utan syfte att skaffa barn ansetts som perverst (Ambjörnsson, 

2018). Men under 1900-talet så skedde det en dikotomisering mellan de båda läggningarna vilket 

innebar en “befrielse” för heterosexualiteten som i sin tur skapade nya gränser för vad som ansågs 

vara acceptabelt och inte (Ambjörnsson, 2018). På så sätt blev homosexualitet stämplat som något 

perverst och betraktat som samhällsfara (Ambjörnsson, 2018). Just homosexualitet är också nära 

förbundet med den västerländska civilisationens framväxt vilket visar på att sexuella identiteter är 

kulturellt, socialt och historiskt betingade (Ambjörnsson, 2018). Det är alltså de performativa 

handlingarnas kraft som skapat dessa sexuella identiteter som vi människor upplever som självklara 

(Ambjörnsson, 2018). Heteronormativiteten kan sägas innehålla två grundläggande beståndsdelar 

där den heterosexuella attraktionen mellan man och kvinna är en del och gränsdragningen de båda 

könen emellan är den andra beståndsdelen (Ambjörnsson, 2018).  

 

Men heteronormativiteten är också kopplad till normer om tvåsamheten där homosexuella familjer 

som lever i linje med det heterosexuella kärnfamiljsidealet har nått en högre acceptans i samhället 

än andra hbtq-personer som har en annan samlevnadsform (Ambjörnsson, 2018). Anledningen till 

den ökade acceptansen handlar dock om på att majoritetssamhället, genom att inkludera 

homonormativitet, i själva verket stärker normen kring tvåsamheten och utmanövrerar alternativa 

samlevnadsformer (Ambjörnsson, 2018). Det blir alltså ett ytterligare erkännande av den 

heteronormativa levnadsstilen på bekostnad av avvikarens sexuella frihet (Ambjörnsson, 2018). 

Ett annat problem med heteronormativiteten är stereotypiseringen av de som avviker från normen. 

Medan det normala (alltså det heteronormativa) framställs som något universellt och självklart så 

katigoriseras ofta homosexuella in en särskild kategori som är förutsägbar och fast (Ambjörnsson, 

2018). I min studie vill jag se ifall pridepaketböckerna som jag har studerat innehåller normer kring 

heterosexualitet och på vilka sätt det yttrar sig i text och bild.  
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3. Tidigare forskning  

 
I detta kapitel kommer jag gå igenom den tidigare forskning som finns kring normer om genus, 

kön och sexualitet i barnböcker. Här pekar jag också på de skillnader som finns mellan tidigare 

studier i ämnet och min egen studie, för att motivera för min studies relevans. 

 

Det har gjorts en del forskning kring genus, sexualitet och kön inom barnlitteraturen. Maria Jönsson 

(2017) har skrivit en studie om normer i normkritisk barnlitteratur för att ta reda på hur förlag 

förhåller sig till sexualitet, kön och genus i sina policydokument. De förlag som hon undersökt är 

Vombat, Sagolikt bokförlag och Olika. Jönsson (2017) har också gjort nedslag i enskilda 

barnböcker som påstår sig vara normkritiska för att sedan göra en jämförelse med bilderböcker 

som inte utger sig för att vara normkritiska. Studiens resultat visar på att de ovan nämnda förslagen 

är inkonsekventa i sin syn på barnet och litteraturen som fördomsfri kontra fördomsfull (Jönsson, 

2017). Det finns också en motsättning mellan de olika förlagens policydokument. Medan Sagolikt 

bokförlag menar att barnen ska räddas från vuxenvärldens verklighet och vardag eftersom vuxna 

är de som bär på fördomar, så ser förlaget Olika snarare litteraturen som fördomsbäraren som 

behöver ta in perspektiv från samhällets mångfald. I sin studie har Jönsson (2017) också sett att 

förlagen har olika strategier för sina normkritiska böcker. Sagolikt arbetar med sagans 

rollbesättning men inte sagans struktur. Olika arbetar å sin sida med att föra in mångfald som något 

självklart och naturligt i berättelsen. Jönsson (2017) menar dock att de studerade böckerna aldrig 

problematiserar begreppet kärlek vilket i sin tur bidrar till en slags mystifiering av kärleken som 

något naturgivet. Detta kopplar hon till en stark kärleksretorik som råder i den svenska kulturen 

och som blir en förutsättning för att lyfta fram mångfalds-eller jämlikhetsfrågor. Medan Jönsson 

(2017) har gjort en jämförelsestudie mellan olika barnboksförlag som riktar in sig på normkritik 

och mångfald så fördjupar sig min studie i ett avgränsat pridepaket som tillhör förlaget Olika. 

Jönssons studie analyserar också barnböcker från Olika men riktar istället in sig på böcker som 

riktar sig till 3-9 åringar medan min studie har ett fokus på bilderböcker för barn mellan 0-3 år.  

 

I artikeln Regnbågsfamiljer och könsöverskridande barn Bilderbokens nya invånare undersöker 

Eva Heggestad hur barnböcker gestaltar barn och föräldrar som avviker från heteronormer 
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(Heggestad, 2013). Hon intresserar sig delvis för queerböckers tilltal men även böckernas 

paratexter, det vill säga titlar, förord, efterord och baksidestexter. Heggestad (2013) ställer sig 

frågan ifall barnböcker med queermotiv verkligen utmanar rådande föreställningar om kön, 

sexualitet och genus eller om böckerna egentligen reproducerar heteronormen. Materialet hon 

använt sig utav är bilderböcker som publicerats i Sverige mellan åren 1999 och 2013 och som 

ifrågasätter heteronormen genom att skildra alternativa samlevnadsformer och/eller alternativa 

sexuella eller genusrelaterade identiteter.  Heggestad (2013) konstaterar att majoriteten av de 

studerade barnböckerna representerar en samkönad familj, men det finns inget som bryter mot 

kärnfamiljens ideal. Det finns exempelvis inga ensamstående homosexuella fäder eller mödrar 

representerade i böckerna (Heggestad, 2013). På så sätt bekräftar böckerna den rådande 

tvåsamhetsnormen i samhället enligt Heggestad (2013). Vidare visar studien att de vuxna 

karaktärerna i majoriteten av de studerade barnböckerna inte överträder traditionella genusgränser 

medan barnkaraktärerna gör det i större utsträckning (Heggestad, 2013). Min studie liknar 

Heggestad i syfte och frågeställning. Däremot har jag fokus på ett specifikt förlag, Olika, och ett 

specifikt urval barnböcker som finns i ett pridepaket för åldern 0-3 år.  

 

En annan studie som också undersökt hbtq-tematiska bilderböcker är Jasmine Z. Lester (2014).  I 

sin studie har Lester (2014) gjort en intersektionell analys av 68 queer-tematiska bilderböcker och 

undersökt om det går att finna heteronormativa mönster som repruduceras i de (Lester, 2014). 

Studien har valt att fokusera på bilderböcker som har getts ut i fyra olika västerländska länder under 

de senaste tre decennierna. Resultatet i Jasmine Z. Lesters studie visar bland annat på att 

majoriteten av de studerade bilderböckerna innehåller representationer av hbtq-karaktärer som 

snarare upprätthåller den heteronormativa diskursen än bryter mot den (2014). I majoriteten av de 

68 bilderböckerna framställs de representerade karaktärerna som könsbinära, monogama, 

reproduktiva och uppvisar ett förväntat könsmönster (alltså att manliga karaktärer är maskulina och 

kvinnliga karaktärer är feminina). Vidare menar Lester (2014) att även om icke-normativa 

genusrepresentationer och identiteter är representerade i studiens material, så presenteras 

karaktärerna fortfarande som problematiska i böckerna och behöver därför kompensera för detta 

på ett annat sätt för att bli accepterade i historien. Således marginaliserar icke-normativa hbtq-

personer i det undersökta materialet (Lester, 2014). I min studie så har jag i likhet med Lester 

(2014) valt att fokusera på hbtq-bilderböcker för att undersöka på vilket sätt de bryter och 
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upprätthåller normer kring sexualitet och kön. Däremot har jag i min studie valt att avgränsa mitt 

material till att enbart undersöka ett specifikt pridepaket inom ett specifikt förlag för att på så sätt 

få syn på vilka normer som finns där. Min studie analyserar, till skillnad från Lesters (2014) bara 

böcker som släppts efter 2016 vilket gör att den fångar den nutida uppfattningen om hbtq-personer 

i hbtq-böcker på ett mer aktuellt sätt. Dessutom fokuserar min studie enbart på svensk 

barnbokslitteratur. Slutligen har min studie en annan analysmetod som ställer kritiska frågor kring 

relationen mellan text och bild, vilket inte Lesters studie gör (Lester, 2014, Österlund, 2012).  

 

Lena Kåreland (2015) har studerat barnlitteratur i förskolan utifrån ett genusperspektiv. Kåreland 

(2015) belyser genus kopplat till läsningens roll i förskolan och barns syn på kön.  

I boken framkommer det att, likt Heggestad (2013), vuxna är tecknade efter traditionella 

könsschabloner. Även om vissa böcker leker med könsrollerna så menar Kåreland (2015) att det 

fortfarande går att se en könssegregering i böckerna. Bland annat nedvärderas kvinnliga karaktärer 

i vissa böcker, både av sig själva men också av manliga karaktärer. Skillnaden mellan Kåreland 

(2015) och Heggestad (2013) är att Heggestad fokuserar på normkritiska barnböcker medan 

Kåreland studerar allt från barnböcker till ungdomslitteratur som inte titulerats specifikt som 

normkritiska. Kåreland är också mer intresserad av vad läsningen av böckerna gör med barn 

generellt snarare än att gå in i en djupare diskussion om hbtq-perspektivet såsom Heggestad gör.  

 

Mia Österlund (2012) har i sin studie gjort en queerfeminsitsisk barnboksanalys av Pija 

Lindenbaums bilderbok Kenta och Barbisarna där aspekter som bipersoner, blick, 

berättarperspektiv, betydelsebärande attribut som barbiedockan, samt lek och inre leklandskap 

diskuteras. Österlund (2012) kommer fram till att sexuella normer både rubbas och upprätthålls i 

bilderboken och detta sker samtidigt då heteronormativiteten innehåller queera läckage. I min 

studie kommer jag använda mig utav Österlunds metodanalys men även ta hjälp utav Nikolajevas 

schema över manliga och kvinnliga egenskaper (Österlund, 2012, Nikolajeva, 2000). Även 

Österlund väljer att analysera barnböcker som är riktade mot 3-6 åringar. Min studie fångar ett 

annat perspektiv eftersom den riktar in sig mot yngre barn.  

 

En annan forskare som gjort studier kring genusstrukturer i bilderböcker är Maria Nikolajeva 

(2000). I Bilderbokens pusselbitar (2000) analyseras bilderbokens miljöskildring, personskildring, 
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berättarperspektiv ur ett genusperspektiv. Nikolajeva (2000) anser det angeläget att diskutera dold 

sexism i ett antal utvalda bilderböcker. Hon väljer också att rikta in sin analys på “performativt 

genus” där pojkar och flickor uppvisar ett föreskrivet beteendemönster som avslöjar deras 

genustillhörighet (Nikolajeva, 2000). I studien konstateras det att protagonistens kön inte är 

avgörande för handlingen i bilderboken och att den på så vis förefaller relativt genus-neutral 

(Nikolajeva, 2000). Studiens förklaring tycks ligga i att bilderboken riktar sig formellt till gruppen 

barn där genus-skillnaderna inte är viktiga. Samtidigt påpekar studiens resultat på att det istället 

skapas förväntningar på att bilden ska framhäva personens genus i utseende (kläder, frisyr, och 

dylikt) och beteendemönster på ett överdrivet könsstereotypiskt sätt (Nikolajaeva, 2000). Eftersom 

jag använder queerteorin kan min studie gå djupare och diskutera könet som en social konstruktion 

och samtidigt göra en queer tolkning av mitt material genom att använda begrepp som 

“heterosexuell matris” och “heteronormativitet” (Butler, 1990).  
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4. Metod och material  

I detta kapitel kommer jag presentera den metod jag valt att använda till min analys. Jag kommer 

börja med att förklara min analysmetod och varför jag just valt den som metod. I den andra delen 

kommer jag motivera varför jag har valt att analysera pridepaket. I den tredje delen presenterar jag 

de böcker jag kommer att analysera.  

 

4.1 Analysmetod  

Den analysmetod som kommer att användas i denna studie är en bilderboksanalys inspirerad av 

boken Queera läsningar (Österlund, 2012) som både bygger på narratologi, bilderboksanalys och 

queerfeminism. Denna analysmodell har ett särskilt fokus på bilderbokens verbala och visuella 

berättande och hur kön, genus och sexualitet på så vis gestaltas. Vidare uppmärksammar 

metodanalysen läsaren på hur visuella bilder kan upprätthålla och till och med stärka normen kring 

kön, genus och sexualitet i bilderboken. Varför analysmetoden intresserar sig för såväl 

framställningen av karaktärens handlingingsmönster i bild som text är för att det i bilderboken finns 

ett dubbelt budskap i form av ett textuellt och visuellt berättande. Därför är det viktigt att också 

titta på relationen mellan text och bild i en bilderboksanalys. En queerfeministisk bilderboksanalys 

har också förmågan att synliggöra hur förhandlingar om heteronormativitet hos barnkaraktärer kan 

avläsas i bilderboken. Metoden tittar då på karaktärens utseende, handling och miljön den befinner 

sig i. För att synliggöra dessa olika perspektiv i mitt utvalda material kommer det därför att ställas 

frågor kopplade till pridepaketsböckernas innehåll och form som är hämtade från den metodanalys 

som Mia Österlund använder sig utav i sin metodstudie Queerfeministisk bilderboksanalys – 

exemplet Linderbaum (2012): 

 
1. Hur gestaltas pojkar och flickor? Hur avbildas avvikelser från köns- och sexualitetsnormer i ord och 

bild? 

2. Vem berättar? Vem fokaliseras? Hur gestaltas ögonkontakt i bild? 

3. Hur skildras bipersoner? Vilka relationer skildras? 

4. På vilka sätt har miljöbeskrivningen med kön och sexualitet att göra?  

5. Hur utnytjas berättelsens sanningshalt eller modalitet?  

6. Spelar heteronormativiteten in i berättelsens uppbyggnad och upplösning? 

(Österlund, 2012, sid 261-262)  
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På grund av tidsbegänsningen för denna studie har jag valt att fokusera på frågorna 1, 2, 3, 4, och 

6. Dessutom kan de ses vara mer kopplade till de teoretiska begreppen som presenterats i denna 

studiens teoretiska avsnitt. Av samma anledning har jag också valt att inte fokusera på begreppet 

fokalissering i fråga två då det skulle innebära att jag var tvungen att sätta mig in i ett ytterligare 

begrepp vilket det inte fanns tid för i denna studie.  

 

 Eftersom kvinnliga och manliga egenskaper bygger på motsatser enligt den heterosexuella 

matrisen så kommer min studie också att följa ett abstrakt schema över “manlighet” och 

“kvinnlighet” för att på så vis undersöka ifall det finns ett stereotypt könsmönster i mitt utvalda 

material. Schemat är hämtad från boken Bilderbokens byggklossar (Nikolajeva, 2017).    

Schemat ser ut som följer: 

 

Flicka/kvinna pojke/man 

vackra stark 

aggressionshämmade  våldsamma  

emotionella, milda känslokalla, hårda 

lydiga aggressiva 

självuppoffrande  tävlande 

omtänksamma, omsorgsfulla rovgiriga 

sårbar skyddande 

beroende självständiga  

passiv aktiva 

syntetiserande  analyserande 

tänker kvalitativt tänker kvantitativt  

intuitiva  rationella  

 

Detta schema ska inte ses som något absolut eftersom gränserna för vad som är manligt och 

kvinnligt ständigt omförhandlas. Det behöver inte heller betyda att alla karaktärerna i mitt utvalda 
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material följer detta schema, men det kan underlätta i bedömningen i hur stereotypa personer 

skildras i bilderböckerna (jfr Nikolajeva, 2017).  

 

4.2 Urval 

Jag har valt att analysera tre bilderböcker som ingår i förlaget Olikas så kallade “pridepaket”, 

Paketet innehåller böckerna Vi tvättar bilen (Vegna & Tolke, 2017) Varför finns jag? (Salmson & 

Lina Sandquist, 2016) Och Titta havet (Mendel-Hartvig & Hurme, 2017) som beskrivs av förlaget 

som hbtq-vänliga barnböcker riktade mot förskolan (Olika, 2019). Det är Olika som gjort urvalet 

av bilderböckerna till pridepaketet och inte jag. Olika förlags urval är i sig analytiskt intressant 

eftersom det synliggör förlagets uppfattning om vilka böcker som kan kvalificera sig till att ingå i 

ett pridepaket. På så sätt kan min studie få fram resultat kring vilka könsnormer som bryts eller 

upprätthålls i ett specifikt koncept som faktiskt kategoriserats som ett pridepaket. Därför har jag 

valt att begränsa mitt material till de tre böcker som jag presenterat ovan och inte tittat på ett större 

sortiment.  

 

4.3 Material 

Här presenteras en kort beskrivning av böckerna som finns i förlaget Olikas pridepaket som 

kommer analyseras i nästa kapitel.  

 

Titta havet (Mendel-Hartvig & Hurme, 2017) 

Detta är en pekbok som handlar om ett barn som är på stranden med sina mammor och Nana. I 

boken upptäcker barnet stranden på egen hand genom alla sina sinnen. Barnet tittar på måsen, 

lyssnar på vågorna, känner på stenen, luktar på tången, smakar på foten.  

 

Vi tvättar bilen (Vegna & Tolke, 2017) 

I denna bilderbok får vi följa med när ett barn får testa på att tvätta bilen tillsammans med sina 

mammor. Barnet lär sig att använda en tvättsvamp, upptäcker att smutsen försvinner om man 

gnuggar den med tvättsvampen. Barnet får använda vattensprutan och sprutar både på bilen, trädet, 

katten, mammorna och sig själv.  
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Varför finns jag? (Salmson & Lina Sandquist, 2016) 

Detta är en barnbok som skildrar ett samtal mellan en förälder och ett barn när de diskuterar hur 

barnet blev till genom en assisterad befruktning. Det är barnets frågor som styr berättelsen och 

föräldern får förklara hur befruktningen gick till från början till det att barnet föddes.  
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5. Resultat och analys  

I denna del kommer barnböckerna i pridepaketet vilka är Varför finns jag? (Salmson & Lina 

Sandquist, 2016), Titta havet (Mendel-Hartvig & Hurme, 2017) och Tvätta bilen (Vegna & Tolke, 

2017) att analyseras. Med hjälp av Judith Butlers queerteori kommer begreppen från teoriavsnittet 

användas för att se på vilka sätt de utvalda barnböckerna i pridepaketet upprätthåller eller bryter 

mot normer kring kön, genus och sexualitet. Metodmodell är hämtad från boken Queera läsningar 

(Österlund, 2012) som ställer frågor kring barnböckernas innehåll och form, samt Nikoljevas 

schema över manliga och kvinnliga egenskaper för att underlätta bedömningen hur stereotypa 

personer skildras i barnböcker. Studien kommer att behandla en bok i taget för att sedan jämföra 

mina analyser av samtliga böcker för att kunna göra en helhetsbedömning av pridepaketet och se 

om det finns generella mönster kring hur böckerna upprätthåller och-eller bryter mot normer kring 

kön och genus.  

 

5.1 Varför finns jag? 

 

I boken Varför finns jag? befinner sig karaktärerna i en privat inomhusmiljö som kan tolkas som 

deras hem. Kvinnor kan ses som omsorgsfulla i hemmiljö vilket Nikolajeva (2000) visar i sitt 

schema över hur kvinnliga karaktärers egenskaper framställs i barnböcker. Föreställningar om 

kvinnor och mäns olika sätt att vara, vilken inne- eller utemiljön de vistas i är också en del av 

heteronormativitetens mall över ett heterosexuellt tvåpartsförhållande där mannen och kvinnans 

egenskaper, (och i förlängningen platser) görs åtskilda (Butler, 1990, Amjörnsson, 2018). I miljön 

där barnet och föräldern befinner sig hänger det också tavlor på barnet med vad som ser ut att vara 

dess äldre släktingar. Tavlan kan tolkas representera normer om reproduktion då barnet kan tolkas 

visas upp som barnbarn till vad som kan framstås vara hens morföräldrar. Att släktingarna på 

tavlorna tolkas som morföräldrar och inte farföräldrar kan kopplas till att föräldern i boken framstår 

som kvinnlig. Samtidigt sker det en omförhandling av genus i tavlan då den kvinnligt kodade 

släktingen (eventuella mormorn) syns bära slips som kan ses bryta mot det feminina genuset. 

Barnet har också ett lila gosedjur som liknar en dinosaurie med krona på huvudet. Det går att tolka 

leksaken på olika sätt. På ett sätt kan en leksak föreställande en dinusaurie ses kopplas till kategorin 

vilda djur där forskning visast på att pojkar i viss utsträckning leker mer med den kategorin av 
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leksak än flickor gör (Nelson & Svensson, 2005). Samtidigt framställs leksaken som ett gossdjur 

och barnet använder den för att kramas med vilket går emot föreställningen om pojken som 

aggressiv och våldsam i leken (Nikolajeva, 2000). Det är också viktigt att se på relationen mellan 

leksak och barn eftersom vi tolkar leksaken annorlunda beroende på vilket kön barnet som leker 

med leksaken tituleras med. Ifall vi tolkar barnet som en pojke kommer vi förmodligen tolka 

leksaken på ett annorlunda sätt än om vi tolkar barnet som en flicka. Ett barn som tolkas som en 

pojke kan ses som normbrytande om det leker ”mjukt” med dinosaurien medan ett barn som tolkas 

som en flicka kan ses upprätthålla normer för ”flickskap” där omsorg om leksaken kan ses som att 

det är ett sätt att göra flickgenus (Nikolajeva, 2000).  

 

I boken får vi också möta barnets tankar kring det föräldern berättar om hur barnet kom till genom 

insemination. Här målar barnet upp bilder i huvudet efter det föräldern säger, alltså skapas 

förälderns berättelse ur ett barnperspektiv. Det som syns i barnets tankebubblor berättar något om 

hur barnet ser på sin förälder som har betydelse för min analys av genus och kön. Flertalet aktiveter 

(baka, laga mat, handla) som framställs i boken kan ses tillhöra ett hushållsarbete. I 

forskningsrapporten Lönsamt arbete: familjeansvarets fördelning och konsekvenser (2014) skriver 

forskarna Katarina Boye och Magnus Nermo att kvinnor gör kön genom att utföra hushållsarbete 

vilket kan relateras till det Butler menar är en föreställning att vi antingen är födda biologiskt 

manliga eller kvinnliga (Butler, 1990). I boken tänker barnet också på tomten och där har 

illustratören lekt med kön och genus genom att tomten inte avbildats med skägg och byxor utan 

med långt hår och klänning. Tomten benämns inte heller som “han” eller “hon”.  

 

Om vi istället tittar på hur karaktärsskildringarna är gjorda så har författaren valt att inte köna 

barnet i texten. Berättelsen utgår från barnets frågor och funderingar kring hur det blev till. Barnets 

idéer kring sin födsel kan ses framställas som både rationellt och intuitivt grundade. Barnet kan 

sägas testa sina hypoteser utifrån sin förståelse om omvärlden samtidigt som dess hypoteser kan 

ses som att de bygger på barnets känslor kring det den får höra från föräldern. Om vi tittar på 

Nikolajevas tabell över manliga och kvinnliga egenskaper så beskrivs intuitiv som en kvinnlig 

egenskap medan att vara rationell ses som en manlig egenskap (Nikolajeva, 2000). Samtidigt 

framgår det både i text och bild att barnet är lugn och omtänksam i sin förälders närvaro som är 

kvinnligt kodade egenskaper om vi ser till Nikolajevas schema (Nikolajeva, 2000). Exempelvis 
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kan barnet förstås som kärleksfullt i sin i sin blick till föräldern, hur det håller om och kramar 

föräldern. Barnet leker en lugn lek vid matbordet som inte tycks störa föräldern.  När barnet är 

färdig med sin mat hjälper den föräldern att plocka undan sin tallrik, vilket framställer barnet som 

omtänksamt (Nikolajeva, 2000). Dock finns det inte en självklar koppling mellan kläder, kropp och 

kön i boken när det gäller barnet som har halvlångt hår, en rödvitrandig tröja och gråa byxor. 

 

Den andra karaktären som fokuseras i boken är barnets förälder som inte heller benämns som 

“mamma” eller “pappa”. Också här väljer författaren det mer neutrala begreppet “förälder”: 

 

– Ja, sen fanns du! Och jag blev din förälder! (föräldern) 

– Och jag blev ditt barn (barnet) 

 

(Salmson & Lina Sandquist, 2016, sid 23) 

 

Däremot får vi reda på att barnets förälder har livmoder, ägg och äggledare och att hen har varit 

gravid med barnet. Föräldern kan ses som normbrytande i och med sitt reproduktionssätt då hen 

får ett barn genom insemination och inte genom heterosexuellt samlag. I boken kan föräldern ses 

som föräldern självständig eftersom hen visas som enda förälder. Enligt Nikolajevas schema (2000) 

är egenskaper som självständig manligt kodade. Men samtidigt görs karaktären till en 

ensamstående förälder, och därför den ensamma omsorgspersonen i familjen, vilket gör föräldern 

mer kvinnligt kodad. Egenskapen ”omsorgsfull” är nämligen en kvinnligt kodad egenskap enligt 

Nikolajevas schema (Nikolajeva, 2000).  

 

Det går att läsa ut i bilden att föräldern är en omsorgsfull person till barnet i hur hen ser på barnet, 

vilket kroppsspråk hen har till barnet och på mimiken dem emellan. Föräldern ler mycket när hen 

rör och ser på barnet. I denna omsorg finns också emotionell sida hos föräldern som blir tydlig i 

kroppsspråk, blick och mimik. Dessutom framställs föräldern som mild och lugn. På så sätt har 

karaktären många egenskaper som listas som kvinnligt kodade enligt Nikolajevas schema 

(Nikolajeva, 2000). Eftersom berättelsens kretsar kring en inseminering så hamnar den kvinnligt 

kodade kroppen i fokus vilket kan ha påverkat framställningen av föräldern i bilden. På en bild 

framställs föräldern som gravid och med framträdande bröst samtidigt som hen har en lila klänning 

på sig, randiga tights, mellanlångt hår och ett gult diadem - en framställning som överensstämmer 

med föreställningen om att ett kvinnligt kön och ett feminint genus hänger samman. När vi sedan 
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lägger ihop bild och text blir detta än tydligare eftersom föräldern talar om sin äggledare, sitt ägg 

och sin livmoder och samtidigt bär på feminina attribut och har en “kvinnlig” kropp. Dock avslöjas 

aldrig karaktärens sexuella läggning eftersom hen är den enda vuxna karaktären som fokuset nämns 

i boken. På så sätt bryter föräldern mot heteronormativiteten. Att föräldern framställs som 

ensamstående och att hen skaffat barn genom inseminering utan att det presenteras som speciellt 

eller avvikande i boken kan ses bryta den heteronormativa bilden av hur en kärnfamilj ska vara 

utformad (Amjörnsson, 2018). 

 

5.2 Titta havet  

Boken Titta havet (Mendel-Hartvig och Hurme, 2017) utspelar sig på en badstrand vilket är en 

offentlig miljö där människor ofta exponerar sina kroppar. Här får illustratören möjligheten att visa 

upp olika sorters kroppar där kön och genus får en central roll. Detta eftersom det finns normer 

kring “manliga” och “kvinnliga” kroppar samt feminina badkläder (bh, baddräkt) eller maskulina 

badkläder (badbyxor). Liksom i “Varför finns jag” (Vega och Tolke, 2017) könas inte barnet i den 

här boken. Istället är det barnet som blir själva berättaren när den utforskar stranden med sina olika 

sinnen. På så sätt går det inte att koppla barnets kön med varken något genus, en kropp eller ett 

begär. Inte heller färgen på barnets kläder kan sägas framställa barnet på ett könsstereotypiskt sätt. 

Barnet illustreras med en grönprickig mössa, vit t-shirt och röda shorts/badkläder/trosor. Barnet 

framställs med plagg som både är gröna och röda vilket bryter mot föreställningen om vilka fäger 

pojkar och flickor ska bära (Ambjörnsson, 2011).  

 

Karaktären Nanna har en otydlig roll i boken. I boken framställs det som att barnet har en nära 

relation till Nanna. På bilderna utdelar de många glada blickar och miner till varandra. De är också 

väldigt fysiska med varandra i bilden då de både håller handen och kramas. Samtidigt benämner 

aldrig barnet Nanna som sitt syskon, släkting eller vän vilket gör att deras relation blir outsagd. Det 

finns också en motsättning mellan bild och text i framställningen av Nannas kön och genus. Namnet 

“Nanna” är ett nordiskt kvinnonamn (Näsström, 2009) vilket talar för att karaktären kan tolkas som 

en kvinna. Samtidigt står det inget i texten om Nanna är en pojke eller flicka. Nanna har på sig en 

badtröja och ett par badshorts som båda är mörkblå vilket en maskulint kodad färg. Men sen bär 

hen också ett grönt armband som är en accessoar som är mer kvinnligt kodat. Dock könas barnets 

föräldrar i texten eftersom de benämns som mammor. Att mammorna ingår i ett samkönat 
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förhållande är inget som görs till något avvikande i texten, istället normaliseras de i och med att de 

benämns som “mammor” på samma sätt som boken benämner “gräslök” eller “änder”. Eftersom 

text och bild har barnets perspektiv genom hela boken så framställs de två vuxna karaktärerna som 

barnets mammor. I bilden syns också mammorna hålla om varandra samtidigt som deras blickar är 

riktade mot barnets håll där det leker. På så sätt framställs mammorna och barnet som en familj. 

På så sätt bryter boken mot den heterosexuella familjenormen. Däremot framställer bilden två olika 

typer av mammor när det gäller yttre attribut. Den ena mamman framställs på ett sätt som kan 

tolkas motsvara ett kvinnligt ideal när det gäller hur hennes kropp är illustrerad samt vilka attribut 

hon bär. Mamman har långt hår, solhatt, stora gula solglasögon, bikini och tydliga bröst. Den andra 

mamman framställs på ett mer manligt sätt eftersom hon har kort hår. Dock har den andra mamman 

en baddräkt vilken ofta ses som ett kvinnligt plagg.  

 

Genom att den ena mamman har en kropp och bär på attribut som är kvinnligt kodade samtidigt 

som hon åtrår en kvinna går hon emot normen att genus, kön och begär hänger samman. På samma 

sätt separerar den andra mamman på genus och kön genom att ha kort hår. Men även om 

mammorna ingår i ett samkönat förhållande så framställs de som ett par i boken vilket upprätthåller 

normen kring tvåsamhet och kärnfamilj (Amjörnsson, 2018). 

 

5.3 Vi tvättar bilen  

I boken Vi tvättar bilen får vi följa med när ett barn och hens två mammor tvättar sin bil. Att det är 

kvinnor som fixar med bilen och inte en man bryter mot föreställningen om vad kvinnor förväntas 

göra eftersom bilen som föremål är med andra ord maskulint kodad (Ambjörnsson, 2018). Även 

sett till karaktärsskildringarna så bryter boken mot förväntade könsmönster.  Det finns en del 

likheter mellan Vi tvättar bilen (Vegna & Tolke, 2017) och Titta havet (Mendel-Hartvig & Hurme, 

2017) eftersom barnets föräldrar är könade som mammor, att mammorna är i ett samkönat par som 

kan associeras till ett butch-femme förhållande (som diskuterades på sida 7). Ena mamman i Vi 

tvättar bilen har långt hår, keps, en svart t-shirt, jeansshorts som är blå och ett par gröna stövlar. 

Den andra mamman har kort hår, ett blått linne, hår under armarna, ett par korta gula shorts samt 

rosa flip flops. Ingen av mammorna bär smink och båda mammorna har håriga ben. En analys av 

mamman med långt hår visar att hon delvis upprätthåller normen kring kvinnliga attribut och 
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samtidigt bryter mot den. Hon upprätthåller normen genom att ha en kvinnligt kodad kropp 

eftersom hon bär bh under sin tröja vilket inte en stereotypisk manlig karaktär skulle ha haft på sig. 

Hon framställs också med långt hår vilket är en könsmarkör för feminint genus. Däremot finns det 

attribut som också bryter mot köns- och genusnormer för kvinnor. Hennes ben är håriga och istället 

för trosor så har hon svarta kalsonger under sina jeansshorts. Låt oss nu göra en bildanalys av den 

andra mamman som har kort hår. Den här mamman har både kort hår, håriga ben och hår under 

armarna vilka är manskodade attribut. I boken framhävs inte heller mammans bröst lika mycket 

som mamman med långt hår. Däremot har mamman med kort hår ett par rosa flip flops vilket kan 

tolkas som mer feminint kodade (Amjörnsson, 2011).  

 

 I bilden ses alltså mammorna både upprätthålla och bryta mot rådande köns- och genusnormer när 

det gäller attribut. Om vi istället ser till mammornas egenskaper finns det en viss skillnad dem 

emellan. Mamman med långt hår framställs som en omsorgsfull förälder. När barnet bränner sig 

på det varma vattnet är hon där för att trösta, hon visar barnet hur det ska tvätta bilen, hon visar 

med blicken att hon inte uppskattar när barnet sprutar ner henne och katten med vatten. Egenskaper 

som lydig och omsorgsfull är kvinnligt kodade vilket de uppräknade exemplen visar på hos 

mamman. Den andra mamman (med kort hår) har mer bus i blicken och är samtidigt inte lika synlig 

med barnet i de uppfostrande situationerna då barnet exempelvis tvättar bilen och sprutar vatten 

omkring sig. Mamman med kort hår framställs alltså på ett mer manligt kodat sätt - både 

utseendemässigt men också hur hennes handlande framställs. Dock kan mammornas blickar läsas 

som att de har en nära relation till barnet eftersom de tittar mycket åt barnets håll och ler mycket 

när de tittar på barnet.  

 

I texten görs inte mammornas relation till något avvikande utan som något självklart. Eftersom 

mammorna framställs med både kvinnligt- och manligt kodade attribut och egenskaper bryter de 

också mot den heterosexuella matrisen där det kvinnliga könet är kopplat till ett feminint genus 

och åtrår en man. Mammorna representerar alltså ett förhållande mellan två kvinnor som har olika 

egenskaper och utseende. Samtidigt görs framställningen av mammorna i det samkönade paret till 

en omvänd femininitet som hänger tätt samman med stereotypiseringen kring homosexualitet, där 

icke-hetero kvinnor ses som mindre feminina (Butler, 1990). Boken upprätthåller också bilden av 
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en heteronormativ familjesammansättning då mammorna lever i en parrelation tillsammans med 

sitt barn.  

 

Precis som i de två andra pridepaketsböckerna så nämns varken barnets kön eller sexualitet i texten 

och i bilden går det att se olika könsmönster. I boken framställs barnet som aktivt och ganska 

busigt, det sprutar ner både katt, träd och mammorna med vatten. Barnets blick är busig medan 

föräldrarna inte uppskattar att bli nedsprutad. Denna framfusighet och olydnad hänger samman 

med föreställningen om ett manligt beteende enligt Nikolajevas schema över manliga och kvinnliga 

egenskaper. Visuellt sätt har barnet en rödbrun t-shirt, ett par blåsvart randiga shorts och ett par 

svarta stövlar. Barnet har halvlångt hår som sitter uppe i en tofs. Just tofsen blir dock en feminin 

markering vilket går emot den heterosexuella matrisens ramar eftersom barnet också framstår som 

busigt och aktivt. Detta eftersom barnet bryter mot förväntningen om att ett feminint genusuttryck 

ska innebära ett visst beteende.  

 

5.4 En helhetsanalys av pridepaketet 

Efter analysen av alla barnböcker från Olikas pridepaket går det att hitta generella mönster i hur 

paketet som helhet upprätthåller och/eller bryter mot normer kring kön, genus och sexualitet. Ett 

mönster som kommer fram i min analys av materialet är att samtliga böcker i pridepaketet öppnar 

upp för många olika tolkningar av karaktärerna eftersom de både medvetet och omedvetet 

upprätthåller och samtidigt bryter mot föreställningar om kön, genus och sexualitet vilket i sig 

öppnar upp för queera tolkningar av karaktärerna (Butler, 1990).  

 

I pridepaketet kan det dock tolkas som att mammor görs till normen för vad som är en förälder. På 

sin hemsida beskriver förlaget Olika att pridepaketet innehåller böcker som handlar om bland annat 

två pappor. Olika beskriver sitt pridepaket på följande sätt “Låt regnbågen ta plats i bokhyllan! Två 

mammor, två pappor, storfamilj och lillfamilj blir extra kul – vi önskar er en gnistrande jul!” (Olika, 

2019). Men till skillnad från vad som står på förlagets hemsida finns det i pridepaketsböckerna bara 

föräldrar som antingen är kvinnligt könskodade i text- och eller i bild. I både Titta havet och Vi 

tvättar bilen benämns de vuxna karaktärerna som mammor, medan föräldern i Varför finns jag? är 

illustrerad på ett kvinnligt kodat sätt. Dessutom representeras inte familjer utan barn i pridepaketets 

böcker. Med andra ord upprätthåller pridepaketet det heteronormativa idealet om att en normal 
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familj är en kärnfamilj, samt att mammor framstår som de enda föräldrarna vilket också hänger 

ihop med föreställningen om kvinnan som omsorgsperson (Ambjörnson, 2018, Nikolajeva, 2000). 

Ett annat mönster som kommit fram i min analys av Titta havet och Vi tvättar bilen är att icke-

heteronormativitet normaliseras i texten. Dock ser det ut som att mammornas sexualitet kan ha 

påverkat hur kvinnorna framställs i bilderna. Tre av fyra mammor bär nämligen på såväl maskulina 

som feminina attribut vilket bryter mot den heterosexuella matrisens norm som säger att kvinnligt 

kön och feminint genus hänger ihop. Samtidigt upprätthåller böckerna en föreställning om icke-

hetero kvinnor som mindre kvinnliga, alltså en stereotypisering av homosexuella.  

 

I analysen kommer det fram att de samkönade paren i Vi tvättar bilen och Titta havet skrivs fram 

som ett par vilket kan kopplas till normen om att leva i en tvåsamhet som är en del utav ett 

heteronormativt mönster (Ambjörnsson, 2018). Alltså finns det ett mönster i dessa två böcker att 

homosexualitet normaliseras genom att ingå i ett kärnfamiljsmönster. Men mammorna kan också 

ses representera ett samkönat förhållande som inte följer den heterosexuella matrisens ramar då 

kvinnorna inte är heterosexuella samt bär på attribut som separerar kön från genus. Inte heller 

boken Varför finns jag? följer heteronormens riktlinjer då föräldern är ensamstående och hens 

sexuella läggning är outtalad. Men som redan sagts så görs tydligare koppling mellan förälderns 

kropp som är kvinnligt kodad och förälderns attribut som är feminint kodat. Men inte heller här bli 

förälderns normbrytning gjort till något avvikande.  

 

Studiens resultat visar också att barnkaraktärerna i pridepaketet varken tituleras med ett kön eller 

sexualitet i böckerna. Inte heller böckernas uppbyggnad eller upplösning är heteronormativt 

bunden, barnens sexualitet är okommenterad och dessutom är deras föräldrar icke-heterosexuella 

och-/eller ensamstående. Ett generellt mönster i pridepaktet är att barnen är mindre könade än de 

vuxna karaktärerna i bilden. Det sker ständigt en könsförhandling i valet av färger på barnens 

kläder, barnens kroppar och barnens handlande i böckerna. Dock är alla barnkaraktärer målade 

med antingen långt eller mellanlångt hår, barnet i Vi tvättar bilen har till och med en tofs. Frisyrerna 

får därför tolkas som mer feminint kodade.  

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur kön, genus och sexualitet framställs i förlaget Olikas 

barnböcker som ingår i pridepaketet. I detta kapitel har resultatet i denna studie visat på att förlaget 
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Olikas pridepakets barnböcker både upprätthåller och bryter mot normer kring kön, genus och 

sexualitet. Därför anser jag syftet i denna studie är besvarad. Låt oss nu titta på den tidigare 

forskningen och se hur resultaten kan relateras till studiens resultat.  
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6. Diskussion  

Den här studien har syftat till att undersöka hur kön, genus och sexualitet framställs i förlaget Olikas 

barnböcker som ingår i ett så kallat pridepaket för barn mellan 0 till 3 år. De utvalda barnböckerna 

har sedan analyserats med Judith Butlers queerteori för att svara på två frågeställningar: På vilka 

sätt bryter barnböckerna i Olikas pridepakete mot normer kring kön, genus och sexualitet? På vilket 

sätt upprätthåller barnböckerna i Olikas pridepaket mot normer kring kön, genus och sexualitet? I 

detta kapitel diskuteras resultatet av bilderboksanalysen av pridepaketsböckerna för att sedan 

jämföras med tidigare forskning på området. I den andra delen diskuteras metoden och materialet. 

Avslutningsvis presenteras förslag till vidare forskning och diskussion kring de möjliga 

konsekvenser mitt resultat kan medföra för den framtida yrkesrollen. 

 

6.1 Resultatdiskussion  

I studiens resultat framkommer det att pridepaketsböckerna framställer samkönade par på ett sätt 

som inte får dem att framstå som avvikande. Detta kan jämföras med andra studier om barnböcker 

där samkönade par finns med men också framställs som avvikande (Jfr Kåreland, 2015). Däremot 

tillskrivs de samkönade paren ett kärnfamiljsmönster där de icke-heterosexuella mammorna 

stereotypiseras genom att de framställs som mer maskulina. Här kan det också tolkas som att 

mammorna framställs som butch-femme par vilket enligt Jasmine Z. Lesters studie (2014) skulle 

tyda på en efterlikning av ett heterosexuellt par. Judith Butler (1990) menar dock att butch-femme 

paret kan förstås som subversivt och därför blir analysen av mammorna i denna studie att de istället 

bryter mot den heterosexuella matrisens ideal. I Jönssons studie kommer det fram att Olika arbetar 

med att föra in mångfald som något självklart och naturligt i berättelsen men studien nämner inget 

om motsägelsen i denna självklarhet (Jönsson, 2017). Maria Jönsson (2017) menar också i sin 

studie att Olika aldrig problematiserar begreppet kärlek vilket i sin tur bidrar till en mystifiering av 

kärleken som något naturgivet. Även om materialet i min studie inte fokuserar på hur 

kärleksrelationer görs i böcker så går det att se att kärleksrelationerna i pridepaketsböckerna inte 

problematiseras utan mammornas relation är en självklarhet i böckerna. Hur mammorna träffades, 

varför de blev kära - är frågor som aldrig ställs i det material som undersökts i studien. Däremot 

visar min studie att det finns en tvåsamhetsnorm som framställs i pridebokspaketet som också det 

normaliseras utan någon vidare förklaring (jfr Lester, 2014).  
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I likhet med Heggestad (2013) och Lester (2014) konstaterar min studie att de studerade 

barnböckerna representerar samkönade familjer, men att de samtidigt inte bryter mot kärnfamiljens 

ideal. Men till skillnad från Heggestad (2013), och Kåreland (2015) för den delen, så visar min 

studie på att det finns ensamstående föräldrar representerade bland de analyserade materialen där 

sexualiteten inte är fastställd och därmed öppnar upp för en queer tolkning av förälderns sexualitet. 

På så sätt både bekräftar och bryter pridepaketsböckerna den rådande tvåsamhetsnormen i 

samhället enligt min studie. Vidare skiljer sig min och Heggestads resultat (2013) när det gäller de 

vuxna karaktärerna. Heggestads studie visar att de vuxna karaktärerna i majoriteten av de studerade 

barnböckerna inte överträder traditionella genusgränser medan min studie konstaterar att de vuxna 

karaktärerna är normbrytande på flera olika sätt genom exempelvis klädsel, kropp och 

handlingsmönster. Samtidigt kommer det fram i min studie att de vuxna karaktärerna är mer könade 

än barnkaraktärerna vilket stämmer överens med Heggestads resultat i sin studie (2013). Heggestad 

menar alltså att barnkaraktärer är normbrytande vilket delvis liknar resultaten i denna studie. Min 

studie visar dock att det finns spår av normer kring kön och genus även hos barnkaraktärerna. 

Lester (2014) menar att normbrytande barnkaraktärer också görs till problematiska i barnböcker 

men det är inget som kommer fram i det undersökta materialet i denna studie. Ett av resultaten i 

Kårelands studie kring genusperspektiv i barnböcker är att det görs en skillnad i hur manliga och 

kvinnliga karaktärer framställs, där kvinnliga karaktärer exempelvis nedvärderas (Kåreland, 2015). 

Men min studie fann inga spår av denna norm, istället kan resultatet konstatera att 

pridepaketsböckerna följer en norm där mammor framstår som föräldrar. Mammorna var i sin tur 

både kvinnligt och manligt kodade karaktärsdrag och utseende. Eftersom barnkaraktärerna inte var 

könade i mina analyserade böcker så går det inte att dra någon slutsats i denna fråga.  

 

Likt Österlund (2012) kommer min studie alltså fram till att sexuella normer både rubbas och 

upprätthålls i bilderboken och detta sker samtidigt i text och bild. Ett exempel på det är hur de icke-

heterosexuella mammorna framställs i böckerna. Även om de till sitt utseende och handlande 

mestadels bryter mot heteronormativa mönster så framställs de i böckerna som monogama 

barnfamiljer vilket förstärker normen om (den heteronormativa) kärnfamiljen (Ambjörnson, 2018). 

Även Jasmine Z. Lesters studie (2014) menar att majoriteten av bilderböcker har hbtq-karaktärer 

som är monogama. Dock anser också Lesters att hens studerade bilderböcker innehåller 
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representationer av hbtq-karaktärer som snarare upprätthåller den heteronormativa diskursen än 

bryter mot den genom att de bland annat uppvisar ett förväntat könsmönster. Men som min studie 

kunde visa så både upprätthåller och bryter karaktärerna i de tre studerade böckerna mot förväntade 

genusuttryck. Vidare menar Lester (2014) att icke-normativa genusrepresentationer och identiteter 

som är representerade i bilderböcker framställs som problematiska vilket inte är fallet i min studie. 

I pridepaketet så normaliseras snarare icke-normativa genusrepresentationer och identiteter.  

 

I Nikolajevas studie (2000) konstateras det att protagonistens (alltså huvudkaraktärens) kön inte är 

avgörande för handlingen i bilderboken och att den ofta förefaller relativt genus-neutral eftersom 

bilderboken riktar sig formellt till gruppen barn där genus-skillnaderna inte är lika avgörande. Min 

studie visar också, likt Nikolajeva, att karaktärerna som framställs i mitt undersökta material 

förfaller genusneutrala. Dock menar Nikolajeva att barnkaraktärerna framställs på ett överdrivet 

könsstereotypiskt sätt i utseende och beteendemönster i bilden för att på så sätt kompensera för den 

könsneutrala beskrivningen av karaktären i texten (Nikolajeva, 2000).  Detta går emot min studies 

resultat eftersom pridepaketets barnböcker inte sätter etiketter på barnkaraktärernas kön eller 

sexualitet vilket öppnar upp för queera tolkningar av deras kön och sexualitet.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Jag har gjort en bilderboksanalys. Det som har varit utmanande med denna metod är få till en så 

objektiv analys som möjligt eftersom jag som läsare riskerar att påverkas av mina egna 

föreställningar om kön och sexualitet vilket kan påverka mitt resultat. Min erfarenhet som 

homosexuell kan ha spelat in i min tolkning av materialet eftersom jag riskerar att bli bemött på ett 

annat sätt än heterosexuella män blir. Därför anser jag att det hjälpt mig i mitt analysarbete att titta 

på Nikolajevas schema över manliga och kvinnliga egenskaper för att på så sätt kunna gör en mer 

nyanserad undersökning av karaktärerna (Nikolajevas, 2000). De teorier och den analysmetod som 

jag använt i studien kan inte heller säga något om föreställningar om kön och sexualitet på 

ett internationellt plan eftersom normer ser olika ut beroende av vilken kontext studien görs, här 

spelar miljö och kultur roll för hur bilderböckerna kan tolkas (Amjörnson, 2018).  
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Även mitt val att endast analysera tre bilderböcker har gett mig en begränsad inblick inom genren 

hbtq-tematiserade bilderböcker. Därför kan inte några generella slutsatser om normer kring kön 

och sexualitet dras utifrån mitt resultat. Om ett större omfång av barnlitteratur analyserats hade 

mitt resultat blivit bredare och visat en större helhetsbild av hur normer om kön och sexualitet bryts 

eller upprättats i hbtq-bilderböcker. Men eftersom jag ville gå på djupet i relation mellan bild och 

text så gjorde studiens begränsning att ett mindre urval framstod som lämpligt.  

 

6.3 Studiens betydelse för yrkesrollen 

En följd av min studie skulle kunna bli att förskollärare får en större medvetenhet kring hur det går 

att tolka bilderböckers framställning av kön och sexualitet i text och bild. Studiens resultat kan 

alltså stödja förskollärare som arbetar med yngre barn att se vilka normer som reproduceras eller 

bryts i barnböcker ämnade för denna målgrupp. På så sätt kan förskollärare göra mer nyanserade 

val vid inköp av ny barnbokslitteratur till förskolans småbarnsavdelningar. Förskollärare kan börja 

ifrågasätta hur karaktärer framställs inom barnlitteratur och aktivt arbeta för att skapa medvetenhet 

kring kön och sexualitet i förskolan.  

 

6.4 Framtida forskning  

Till framtida forskning kan det vara fruktsamt att fortsätta diskutera vilka föräldrar som 

representeras i barnböcker som tituleras som normkritiska. Är det så att det är övervägande 

mammor som framställs som föräldrar till barn? En annan framtida studie skulle kunna jämföra 

ifall det finns fler barnboksförlag som säljer liknande pridepaket, eller har andra liknande former 

av etiketter på bokpaket, och jämföra innehållet i dessa pakets barnböcker för att synliggöra andra 

eventuella köns- och sexualitetsmönster. Det skulle också vara möjligt att göra en jämförelsestudie 

med Olikas pridepaket för äldre barn och se om den skiljer sig mot pridepaketet för barn mellan 0-

3 år. På så sätt skulle det gå att göra en bredare undersökning om hur förlaget Olika framställer 

hbtq-karaktärer i deras påstådda normkritiska material. Det hade också varit fruktsamt att bedriva 

forskning kring hbtq-barnböcker sett över tid och se om det finns någon skillnad i hur karaktärer 

framställs i dessa barnböcker. Likt Lester (2014) hade forskning kunnat göras kring svenska hbtq-

böcker ur ett intersektionellt perspektiv för att på så sätt få syn på normer kring exempelvis klass, 

etnicitet och funktionsvariation.  
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