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 Sammanfattning 
 
Analysen undersöker vilka stereotypa egenskaper och beteenden som 
karaktärerna i böckerna har utifrån hur de beskrivs och agerar i text samt hur 
de tecknas i bild. Syftet med undersökningen är därmed att se vilka stereotypa 
roller som förekommer hos kvinnliga och manliga karaktärer i fyra böcker om 
Lasse-Majas detektivbyrå.  
 
Resultatet av analysen var att huvudkaraktärerna Lasse och Maja var de som 
mest förekommande bröt mot stereotypa roller. Maja visar på mod och Lasse 
är den som visar rädsla. Begreppen pojkflicka och flickpojke syftar till 
kontrasten mellan de karaktärerna och hur pojkar och flickor uppfattas efter 
stereotypa roller. Bland de övriga karaktärerna var det främst de kvinnliga 
som gavs utrymme till att kliva ifrån den traditionellt kvinnliga rollen, medan 
de manliga inte bröt mot stereotypa roller i samma utsträckning. Många av 
karaktärerna följde stereotypa roller för kvinnor och män, till exempel där 
kvinnorna i större utsträckning gavs utrymme till att visa känslor och inte 
männen. I samtliga böcker var det fler manliga karaktärer än kvinnliga, men 
de kvinnliga karaktärerna var mer framstående och aktiva i texten.  
 
Nyckelord: Genus, stereotyper, Lasse-Majas detektivbyrå 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 



 

 

ii 
 

Innehållsförteckning 
 
Sammanfattning................................................................................................i 
Inledning ...........................................................................................................3 

Bakgrund ...........................................................................................................3 

Genus i skolan................................................................................................3 

Textanalys.......................................................................................................4 

Bildanalys .......................................................................................................6 

Teori....................................................................................................................7 

Genus ..............................................................................................................7 

Historisk återblick .........................................................................................8 

Teoretisk utgångspunkt................................................................................9 

Syfte ..................................................................................................................10 

Metod och material ........................................................................................11 

Analysmetod................................................................................................11 

Urval..............................................................................................................12 

Metodproblem .............................................................................................12 

Presentation.....................................................................................................13 

Analys...............................................................................................................14 

Analys av böckerna.....................................................................................14 

Sammanfattning av analysen ....................................................................23 

Diskussion.......................................................................................................24 

Karaktärerna Lasse och Maja.....................................................................24 

Övriga karaktärer ........................................................................................26 

Avslutande kommentarer ..........................................................................30 

Referenser........................................................................................................31 

Skönlitterära verk ........................................................................................31 

Övriga källor ................................................................................................31 

 
 
 



  

 

 3 

Inledning  
Jag har under min utbildning till grundskolelärare funnit ett ökat intresse för 
genus. Skoltiden ska vara en tid då barn kan få växa upp till de personer de 
vill, utan att behöva anpassa sig efter hur de ska vara utefter deras biologiska 
kön. Böcker och annan media bidrar till en del i det identitetssökande som 
barn genomgår. Genom det vi läser kan vi känna samhörighet, eller avstånd, 
till eller ifrån karaktärer och händelser. Utifrån det blir det viktigt att böcker 
som barn får möta kan skildra både kvinnor och män, flickor och pojkar på ett 
sätt där barn känner att de har möjligheter istället för begränsningar i hur de 
kan vara och vad de kan vara i sina liv. 
 

 Bakgrund 
I min studie kommer jag att studera barnböcker ur ett genusperspektiv. Då 
böckerna riktar sig till barn blir det relevant att redogöra för hur genus formas 
i skolan och hur det påverkar barns vardag. Avsnitt ett behandlar därför 
forskning kring genus i skolan. Avsnitt två behandlar forskning kring 
textanalys och det sista kring bildanalys.  

Genus i skolan 

 
I samhället och därmed i skolan har jämställdheten och genusordningen 
förändrats från förr till idag. Under ”Skolans värdegrund och uppdrag” i 
dagens läroplan står att skolan aktivt och medvetet ska arbeta för män och 
kvinnors lika rättigheter (Skolverket, 2011:8). Det står även att bemötandet mot 
elever i skolan påverkar deras uppfattning om vad som är kvinnligt och 
manligt (Skolverket, 2011:8). Detta gör att hur aktörer inom skolan agerar och 
hur de väljer att arbeta behöver vara på ett sådant sätt att jämställdheten 
främjas. Inga Wernersson skriver i antologin Lärande, skola, bildning (2012:394) 
om vad könstillhörighet betyder i klassrum och beskriver då ett förändrat 
perspektiv på hur genusordningar skapas. Förändringen som skett är att 
kvinnor och män inte längre har bestämda roller att anpassas efter i samhället. 
Det leder till att de genusroller som fortfarande finns i klassrummen inte 
grundar sig i hur människor behöver vara för att klara sig i samhället, utan 
snarare efter äldre tankar och idéer som lever kvar.   
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Wernersson (2012:394-395) fortsätter om hur genusordningen i klassrum 
överlag ser ut idag, flera studier visar på att pojkar är mer slarviga och flickor 
mer skötsamma. Men samtidigt som flickorna ses som mer skötsamma i skolan 
och ges fler positivt laddade egenskaper så värderas de manliga egenskaperna 
högre. Utifrån det som läroplanen säger om att jämställdhet ska vara en del i 
arbetet på skolan för att pojkar och flickor ska ges samma möjligheter kan man 
se att elever blir begränsade av att det finns olika normer för hur ett förväntat 
beteende ska se ut (Skolverket, 2011:8). 
 
De böcker som barn möter i skolan har en möjlighet att förstärka eller försvaga 
tankar om genusmönster. I böcker kan barn finna förebilder för hur de vill 
vara, eller hur de ska vara, och det är viktigt att de ges möjlighet att finna dessa 
förebilder. Ya-Lun Tsao skriver i artikeln ”Gender issues in young children’s 
literature” (2008:113) om hur genus är det som konstruerar små barns sociala 
verklighet, hur de interagerar med andra och hur de skapar sina egna 
identiteter. Böcker blir ett möte med hur världen är uppbyggd. Tsao (2008:113) 
menar vidare att det kan vara meningsfullt att barn möter böcker med olika 
genusroller för män och kvinnor för att kunna upptäcka vilka mönster som 
finns och därmed kunna göra en jämförelse. Men för att en jämförelse ska 
kunna ske måste det finnas böcker som både visar på stereotypa och 
normbrytande karaktärer.   
 

Textanalys 

 
I analysen kommer böcker med både text och bild att analyseras. Då böckerna 
är för barn i åldrarna 6-8 är det mer text än bilder, men bilderna bidrar som ett 
stöd eller komplement till texten. Lena Kåreland och Agneta Lindh-Munther 
undersöker i kapitlet ”(S)könlitteraturen i förskolan” ur boken Modig och stark- 
eller ligga lågt (2005:121) karaktärer i barnböcker, där karaktärernas kön och 
egenskaper samt funktion i böckerna analyseras. Syftet med analysen var att 
visa på typiska teman om hur manliga och kvinnliga karaktärer framställs. De 
fann att kvinnor var underrepresenterade i böckerna, endast 20 procent av 
karaktärerna i böckerna var av kvinnligt kön. Att läsa är till stor del att känna 
samhörighet med karaktärer och händelser i böcker, men att inte möta det man 
identifierar sig med i böcker kan leda till en känsla av oviktighet. Även Lars 
Brink (2005:201) skriver i samma bok ett kapitel om boksamtal, att barn väljer 
böcker med huvudkaraktärer av samma kön som de själva och att det är något 
de behöver för att hitta sin identitet.  
 
McCabe et al. gör en liknande undersökning som Kåreland och Lindh-
Munther i artikeln ”Gender in twentieth-century children's books: Patterns of 
Disparity in Titles and Central Character” (2011:199). Den genomfördes i USA 
där barnböcker under 1900-talet analyserades. Resultaten blir samma som i 
Kåreland och Lindh-Munther, den visade att manliga karaktärer överlag var 
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mer förekommande i böckerna (McCabe et al., 2011:209-210). Enligt McCabe et 
al. (2011:199) förmedlar barnböcker en idé om hur vår kultur är uppbyggd, vad 
som är rätt och fel, vackert och fult. McCabe et al. skriver vidare att under 
barndomen märker människor vilket av de två könen de tillhör och hur de 
anses passa in efter de traditionella roller som det biologiska könet ger. Den 
litteratur som barn får läsa bidrar därmed till hur de uppfattar världen och den 
kultur de vistas i. Utifrån detta är det av stor betydelse att barn känner sig 
representerade i böcker och att den värld som böcker visar är en avspegling av 
ett mångsidigt samhälle.   
 
Skillnaden mellan hur kvinnliga och manliga karaktärer framställs ofta 
omedvetet. Bronwyn Davies skriver i boken Hur flickor och pojkar gör kön 
(2003:67) att pojkar ofta kan framställas som ledare och mer kunniga. Flickorna 
framställs i sin tur som mer oroliga, de som rör sig försiktigt fram med 
osäkerhet. Några exempel på traditionella könsmönster som länge har varit 
återkommande för flickor och pojkar är att pojkar förväntas vara starka och 
aktiva, medan flickor förväntas vara snälla och passiva. Vilket hänger ihop 
med mönstret av manliga karaktärer som ledare. När könsmönster i hur 
karaktärer agerar skrivs om till att flickor är högljudda och starka och pojkar är 
omvårdande och blyga ändras bemötandet. Många har hört begreppet 
pojkflicka, som ofta ses som ett positivt laddat ord, men sällan hör man om en 
flickpojke. Kåreland och Lindh-Munther (2005:133) skriver att en pojke som 
har ett feminint beteende eller utseende ofta får negativ uppmärksamhet. Detta 
visar på att normen är de stereotypiskt manliga egenskaperna, vilka uppfattas 
som positivt för både flickor och pojkar. Judith Butler talar i boken 
Genustrubbel: feminism och identitetens subversion (2007:214) om begreppet 
performativt genus. Detta kan användas för att analysera karaktärer, genom att 
deras handlingar och beteenden synliggör deras genustillhörighet. De 
karaktärer som följer stereotypa roller visar därmed på ett performativt genus.  
 
I avhandlingen Modern, svensk och jämställd - Om barn, familj och omvärld i 
grundskolans läseböcker 1962-2007 av Angerd Eilard (2008:24) undersöks 
barnböcker med syfte att analysera hur genus, etnicitet och generation 
konstrueras i grundskolans läseböcker från 1960 fram till början av 2000-talet. 
Med kritisk diskursanalys som metod och strukturalism samt 
poststrukturalism som vetenskaplig teori analyserar hon läseböcker och tyder 
hur dessa förändrats. I den här resan som forskaren gör genom litteratur i 
skolan märks den politik och de sociala förändringar som skett i samhället. 
Familjesituationer i böcker förändras, föräldrar har under de senare åren inte 
de stereotypa mamma- och papparollerna längre. Flickorna tillåts att ta mer 
plats till en viss gräns. Pojkarna får även andra egenskaper, istället för att vara 
modiga och starka kan de nu porträtteras som svaga och mindre självständiga, 
men att pojkar framsälls med feminina egenskaper kommer först i de senaste 
böckerna (Eilard, 2008:417). I och med att jämställdhet introduceras i 
Läroplanen 1969 märks att böckerna är mer medvetna om genus. Det som 
Eilard (2008:422) främst såg var att det var kvinnorna i läseböckerna som 
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genomgick en förändring, från att de skulle röra sig inom hemmets väggar 
skulle de nu ut i den mansdominerade arbetarvärlden där andra, manliga 
egenskaper var normen. Då de skulle passa in i annan slags miljö 
eftersträvades alltså de manliga egenskaperna, femininiteten som kvinnorna 
tidigare hade var inte längre passande. Inom hemmets väggar var fortfarande 
kvinnan den som bestämde, mannen i hemmet porträtterades snarare som 
någon som egentligen inte skulle vara där, det var humoristiskt hur mannen 
snubblade sig fram i den miljö han inte hörde hemma i (Eilard, 2008:423). 
 
Den manliga normen blir även synlig då många böcker, filmer, bilder skapas 
utifrån det manliga, vita perspektivet. När det upprepas blir det en vana och 
faller under kategorin för det vi anser vara neutralt (Eilard, 2008:62). Mannen 
blir i stort sett osynlig och helt enkelt en människa medan kvinnan är de som 
avviker. Maria Nikolajeva (2004:133) talar i Barnbokens byggklossar om 
karaktärer som beskrivs som kvinnliga men som har manliga egenskaper. 
Karaktären har då ofta det vackra utseendet kvar men visar på styrka och mod. 
I de fallen ses boken utifrån det manliga perspektiv som Eilard (2008:62) talade 
om. Kvinnans utseende blir det enda som fortfarande består i en annars manlig 
historia. Hon spelar en manlig roll där hon fortfarande finns till för den 
manliga heterosexuella blicken.  

Bildanalys 

 
I min analys kommer även bilder att tolkas tillsammans med texten, de bidrar 
till intrycket som läsaren får av boken. I artikeln ”Att formge en flicka – 
flickskapets transformationer hos Pija Lindenbaum och Stina Wirsén” (2013) 
av Mia Österlund analyseras samtida bilderböcker för att se hur flickor 
framställs i dem. Österlund (2013:168) menar att det blir betydelsefullt att titta 
på bland annat perspektiv och situationer i bilder eftersom det spelar roll för 
hur vi uppfattar flickorna i böckerna. Hur flickor, och pojkar, bildas i böcker 
kan fastställa de stereotyper som finns, men böcker har samtidigt möjligheten 
att förändra stereotyperna (Österlund, 2013:171).  
 
Några frågeställningar som Österlund (2013:171) tar upp som jag kommer att 
använda i min analys för att tolka bilderna av karaktärerna är: 
 

 Hur tecknas flickan: storlek, form, perspektiv? 
 I vilken situation framträder hon och i vilken relation? Förändras hon? 
 Vilket kroppsspråk har hon? Hur gestaltas hennes anatomi: blick, 

kroppsspråk, munnen som talar eller tiger? 
 Vilka kläder bär hon? 

 
Genom dessa frågor menar Österlund (2013:171) att man kan se de mönster 
som bidrar till en föreställning om hur flickor stereotypiskt avbildas. Dessa 
frågor är ställda utifrån en analys av flickor i litteratur, men då jag avser att 
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analysera både flickor och pojkar i de böcker jag valt kan dessa frågor 
appliceras även på pojkar. Hur de framställs speglar också hur den stereotypa 
pojken eller mannen ska vara.  
 

Teori 
Avsnittet behandlar den teori som jag utgår ifrån i min analys. Det första 
avsnittet handlar om begreppet genus, därefter är det en historisk återblick på 
genus i samhället och tillsist den teoretiska utgångspunkt jag utgår ifrån där 
konstruktivism och genusperspektiv förklaras.   

Genus 

I varje samhälle finns en genusordning, något som anger hur normen för 
kvinnor och män bör vara, vem som bestämmer och hur vi uppfattar oss själva 
(Höglund, 2000:12). Det grundar sig i en föreställning om att män och kvinnor 
är varandras motsatser och att det biologiska könet anger hur man ska vara 
som människa. Genus är dessa tankar, idéer och föreställningar som olika 
samhällen skapar. Höglund (2000:18) menar att det är vad vi gör med dessa 
tankar som blir relevant. Tankarna är så normaliserade och vardagliga att de 
många gånger är osynliga. Att inse att dessa normer finns och att det inte är 
något som är självklart gör att man kan rubba på dessa föreställningar om 
kvinnligt kontra manligt. Ett sätt att se på genusskillnader är att det är något 
som är naturligt och biologiskt. Den kropp som människan föds i kommer med 
bestämda attribut. Föreställningen som finns kvar om mäns och kvinnors 
skillnader och vad som är naturligt skapar bilden av vad som är bra och dåligt. 
Connell (2015:19) menar att denna syn på genusskillnader även leder till att 
bland annat homosexualitet ses som något onaturligt. För att vara rätt slags 
människa och följa med det naturliga bör man därmed hålla sig till rätt 
genusmönster. 
 
Enligt Connell (2015:24) är genus i den vanligaste användningen skillnaden 
mellan kön. Detta, menar Connell (2015:24-25) kan bli problematiskt då fokus 
på skillnader blir begränsande för vad genus faktiskt är. Det innebär att i de 
fall där det inte finns någon skillnad finns heller inte genus. Istället bör 
relationen mellan könen vara det betydande, det är i det sociala samspelet 
mellan människor som genus får ett syfte.  
 
Människan skapar sin personlighet i samklang med de sociala normer som 
existerar. Kvinnligt och manligt kopplas samman med de egenskaper och 
andra attribut som människor förväntas socialiseras in i. Det finns många listor 
om stereotypa kvinnliga och manliga drag, och många sätter upp kvinnor och 
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män som varandras motsatser. Connell (2015:59) tar upp några föreställningar 
om vad som många gånger ses som naturliga och biologiska skillnader för 
kvinnor och män. Män anses vara intresserade av sport, vara bra på teknik 
samt vara starka och aggressiva. Kvinnor anses då vara intresserade av 
skvaller, vara bra på petgöra, och vara svaga och omvårdande. Det som dessa 
föreställningar säger är inte endast något om hur människor ska vara, utan 
även hur de inte ska vara. Det skulle göra det onaturligt för en kvinna att vara 
stark och en man omvårdande. De skillnader som finns får mer styrka i att 
människor överlag är olika, än att det finns speciella attribut som män och 
kvinnor ska leva upp till.  
 
Connell (2015:111) skriver om att de sociala normer som finns inom genus 
skapas av människan i den genusordning man befinner sig i. Den är kulturellt 
och historiskt styrd. Connell (2015:111) menar vidare att om de mönster som 
finns i genusordningen skulle vara kortvariga skulle de inte vara 
problematiska. Men genom att den hela tiden upprätthålls så bildas en 
struktur som man enkelt tar för given och inte ifrågasätter eller bryter.  

 

Historisk återblick 

 
De genusmönster vi idag kan se har formats genom historien. Alla de ord, 
tankar och föreställningar om hur kvinnor och män bör vara ligger som ett 
bakgrundsbrus, som Hirdman (2003:23) uttrycker det, från historien in i nutiden.  
Människors vilja är således det som bör styra hur vi väljer att leva våra liv. 
Men den vilja som bör vara viktig genomsyras av den kvarstående normen om 
rätt och fel. Hirdman beskriver det som en kulturellt nedärvd, styrd 
överenskommelse (2003:84) där båda könen tvingas till att anpassa sig efter de 
normer som finns.  
 
Under 60-talet får Sverige en politik som kämpar för jämställdhet. Det väcker 
hopp om att gamla genusmönster ska brytas. Man ville få bort ojämnställda 
löner och diskriminering mot kvinnor. Under den tiden skapas en ny 
stereotyp, pojkflickan (Hirdman, 2003:177). Kvinnan ska komma in på den 
manliga arbetsmarknaden och med det forslas in och anpassas efter de 
manliga normerna. Alla de egenskaper som ansågs feminina förkastades, till 
och med ordet kvinna sågs nu som negativt laddat (Hirdman, 2003:177). 
Kanske något motsägelsefullt blev det då jämställdhetsfrågorna samtidigt 
väckte diskussionen om män och kvinnors olikheter (Hirdman, 2003:180). Man 
ville leva i ett jämställt samhälle, där genusmönster skulle brytas. Men 
könsskillnaderna sågs fortfarande som relevanta, som något människan 
behöver mer kunskap om för att dessa olikheter ska få en positiv effekt. Den 
grundläggande maktordningen fanns kvar och genus fortsatte att genomsyra 
stora delar av samhället (Hirdman, 2003:181).  Det verktyg som fanns 
lättillgängligt för att kämpa mot ojämställdhet var att tala om det. Men att tala 
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om kvinnor och mäns olikheter kan få den motsatta effekten, det kan leda till 
att glappet förstärks. Segregeringen mellan genuset kvinna och man växer sig 
större genom att man återupprepande talar om det (Hirdman, 2003:182). 
 
Idag är det på många platser mer en självklarhet att män och kvinnor kan 
arbeta på samma arbetsplatser. Men de högsta positionerna på de mest 
framgångsrika företagen upptas fortfarande främst av män. Connell (2015:15) 
menar att hur siffrorna kring uppdelningen presenteras kan bidra med olika 
bilder av verkligheten. Att säga att män utgör 95,6 procent av världens 
företagsledare säger mer än som det ofta presenteras: att kvinnor utgör 4,4 
procent. Genusskillnaderna bidrar inte bara till ojämnställdhet i yrken utan i 
många situationer blir respekten snedfördelad. Connell (2015:21) använder ett 
exempel där män utövar sport och kvinnor utövar cheerleading. Kvinnorna 
utgör där ett sidospår från den verkliga huvudattraktionen och finns mest till 
för det manliga begärets skull. Den femininitet som då utmärker kvinnan blir 
utifrån det manliga perspektivet. Den grundläggande maktordningen är inte 
jämställd, vilket visar sig i mindre aspekter av människors liv.  

Teoretisk utgångspunkt 

Min studie är en feministisk genusanalys, då ett könsperspektiv appliceras på 
böckerna. En feministisk genusanalys av barntexter ska enligt Davies (2003:68) 
söka efter mer än det som uttryckligen står i texten. De djupare, dolda 
signalerna i makt och relationer är vad en sådan analys ska nå fram till. Den 
teoretiska utgångspunkten är till viss del konstruktivistisk då genus ses som 
socialt konstruerat. De sociala normer som existerar är ingenting självklart som 
tas för givet, utan skapas och upprätthålls, ibland omedvetet, konstant. Butler 
(2007:58) skriver att när genus ses som en konstruktion kan kropparna framstå 
som passiva objekt utan en egen vilja. Butler menar vidare att allt är 
konstruktioner, frågan blir därför vilken påverkan genus har i skapandet av 
kroppar (Butler, 2007:58).  
 
Genom att jag valt att analysera endast ur ett genusperspektiv synliggörs inte 
andra viktiga aspekter som bidrar till skapandet av normer och stereotyper. 
Till dessa hör bland annat klass, etnicitet och sexuell läggning. I min analys 
nuddar jag vid normer, där jag berör heteronormen och därmed täcker en del 
av de andra aspekterna. Jag har inte lagt någon vikt vid historiska aspekter 
eller författarens perspektiv, då jag valt att analysera böckerna endast ur 
perspektivet genus.  
 
Eilard (2008:38-39) har i sin avhandling använt sig av Susanne V. Knudsens 
(2005:80) tre metoder för att analysera läromedelstexter. Dessa anser jag till 
viss del går att applicera även i min analys. Knudsen skriver i artikeln  
”Dancing with and without gender–reflections on gender, textbooks and 
textbooks research” (2005:80) om en trestegsmetod för genusanalys. Där 
analyseras genus som kategori, konstruktion och dekonstruktion.  I en analys 
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av genus som kategori staplas endast feminina och maskulina egenskaper upp 
som motsatser. I en konstruktion ses genus som något konstruerat, där 
relationen mellan könen blir väsentligt. Nackdelarna med detta menar hon är 
att risken finns att stereotypa roller endast förstärks. Genom dekonstruktion 
blir det möjligt att synliggöra de könsroller som inte kopplas till kvinnligt eller 
manligt. Genom att koppla egenskaper till både kvinnor och män och se hur 
historien hade förändrats om rollerna varit ombytta kan man upptäcka sådant 
som annars kan bli osynligt. 

 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka om stereotypa kvinnliga och manliga 
roller förekommer i några utvalda böcker i serien om Lasse-Majas 
detektivbyrå. Jag vill med det öka medvetenheten om stereotypa roller och hur 
upprepande mönster kan visa på större strukturella problem. De böcker som 
barn möter riskerar att förstärka eller ge möjlighet att bryta föreställningar om 
stereotypa roller för kvinnor och män.  
 
 De frågeställningar jag utgått från i analysen är  
 
Vilka stereotypa egenskaper och beteenden förekommer hos de kvinnliga och manliga 
karaktärerna? 
 
Vilka stereotypa egenskaper och beteenden bryts hos de kvinnliga och manliga 
karaktärerna?  
 
Som stöd för att svara på frågorna har jag även gjort en kvantitativ 
undersökning över hur många av karaktärerna som var kvinnliga respektive 
manliga i böckerna.  
 
För analysen av hur stereotypa roller kan analyseras i bild har jag utifrån 
Österlunds frågor (2013:171) skapat frågeställningen: 
 
Hur tecknas karaktärerna i böckerna utifrån perspektiv, situation, kroppsspråk och 
kläder? 
 
De frågor som Österlund (2013:171) tar upp syftar till en djupanalys av hur 
flickor tecknas i litteratur. Då min analys riktar sig mot alla karaktärer och 
även innefattar text har jag valt ut några av hennes frågor och slagit dem 
samman till en frågeställning.  



  

 

 11 

 Metod och material 
Analysmetod 

Jag har gjort en kvalitativ undersökning för att få reda på hur stereotypa 
könsroller syns i en av de mest populära serierna i barnböcker just nu. Det 
finns inslag av kvantitativa ansatser då jag gjort beräkningar om uppdelning 
av antalet kvinnliga och manliga karaktärer i böckerna. De karaktärer som 
räknades var de som förekom på både bild och i text. De karaktärer som 
endast nämndes i texten men som inte gjorde något aktivt räknades inte med. 
Böckerna analyserades genom karaktärerna, hur de beskrivs och agerar samt 
hur de framställs i relation till varandra. I analysen av texten har Nikolajevas 
Barnbokens byggklossar (2004) varit ett stöd. Hennes schema över stereotypa 
kvinnliga och manliga egenskaper användes för att tolka karaktärerna i text.  
                                    
 
 

 
 
 

Nikolajeva 2004:129 
 
Schemat fungerar som ett stöd i att finna stereotypa roller hos karaktärerna. 
Den tidigare forskning och teori jag nämner i kapitel två används även som 
underlag för analysen. Undersökningen analyserar både text och bild. Till 
analysen av bilderna utgår jag ifrån Österlunds (2013:171) frågor hon ställde i 
artikeln ”Att formge en flicka- Flickskapets tranformationer hos Pija 
Lindenbaum och Stina Wirsén”. Frågorna tar upp hur karaktärerna är 
tecknade utifrån perspektiv, situationer, kroppsspråk och kläder. Då vissa av 
böckerna hade färgbilder och andra inte har jag helt uteslutit en analys om 
färger.  

Män / pojkar Kvinnor/ flickor 
Starka 
Våldsamma 
Känslokalla 
Aggressiva 
Tävlande 
Rovgiriga 
Skyddande 
Självständiga 
Aktiva 
Analyserande 
Tänker kvantitativt 
Rationella 

Vackra 
Agressionshämmade 
Emotionella 
Lydiga 
Självuppoffrande 
Omtänksamma 
Sårbara 
Beroende 
Passiva 
Syntetiserande 
Tänker kvalitativt 
Intuitiva 



  

 

 12 

Urval 

Min analys gjordes på fyra böcker i serien om Lasse-Majas Detektivbyrå. Med 
hjälp av en bibliotekarie på det största biblioteket i min kommun fick jag en 
lista över de 50 mest lånade barnböckerna under 2016. På listan fanns alla 
barnböcker, från pekböcker och bilderböcker till kapitelböcker. Min 
ursprungliga tanke var att analysera olika författares kapitelböcker. Men då jag 
såg att de enda kapitelböcker som fanns på listan var Widmarks serie om Lasse 
och Maja valde jag att ändra analysen till att endast innefatta de böckerna. Från 
listan läste jag igenom böckerna som befann sig bland de 30 mest populära och 
gjorde sedan mitt val efter de böcker som jag fann mest relevanta för en 
genusanalys. De böckerna innehöll karaktärer och situationer med stereotypa 
drag som jag anser vara intressanta att analysera närmare. Denna analys visar 
därmed inte på genomgående stereotyper i hela spannet av serien. Tanken är 
inte heller att värdera böckerna, syftet är att synliggöra genusmönster som 
annars framstår som vardagliga.   

Metodproblem  

Under min analys har jag valt ut de delar ur böckerna som jag ansett varit 
relevanta för en genusanalys. Jag är därför medveten om att mina tolkningar 
kan skilja sig ifrån andras, att innehållet kan tolkas på flera sätt.  Jag har läst av 
texten tillsammans med tidigare forskning som utgångspunkt för mina 
analyser. Mina tidigare erfarenheter, både som människa och kvinna kan 
avspeglas i analysen. Knudsen (2005:78) menar att en analys av karaktärer av 
samma kön som en själv kan leda till en identifikation eller sympatisk 
tolkning. De delar med text jag valt ut kan även skapa en viss, sann eller osann 
bild av hur böckerna ser ut för läsaren.  
 
Att kategorisera kvinnor och män efter stereotypa roller kan vara 
problematiskt, då det inte bara belyser stereotypa skillnader utan även 
förstärker dem. Min avsikt är att analysen leder till större medvetenhet om 
normer och stereotyper och inte skapar ett större glapp mellan synen på 
kvinnors och mäns olikheter. Genusanalysen kan ibland verka extrem, men jag 
hänvisar till Eilard (2004:245) som menar att det kan vara nödvändigt för att 
synliggöra mönster som finns inom genus. De små delarna som upplevs som 
vardagliga och betydelselösa behöver bli uppmärksammade för att sättas i 
samband med de större strukturerna.  
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 Presentation 
Här kommer jag att kort redogöra för handlingen i de böcker jag analyserat. 
Jag redovisar även hur många manliga och kvinnliga karaktärer jag fann i 
varje bok. Samtliga böcker är skrivna av Martin Widmark och bilderna är 
gjorda av Helena Willis. De första böckerna ur serien gavs ut år 2002 och sedan 
dess har författaren fram till 2016 släppt totalt 24 böcker i serien. Alla böcker 
har ett liknande upplägg och kretsar kring samma huvudpersoner. Lasse och 
Maja är två vänner som har en detektivbyrå. Tillsammans hjälper de 
polismästaren i staden Valleby att lösa brott. Böckerna är inte berättade utifrån 
deras perspektiv utan i tredjeperson så att man stundvis får veta mer om 
karaktärernas egna känslor. I varje bok sker ett brott som Lasse och Maja löser 
genom detektivarbete. Man får möta invånare i staden Valleby och följa 
ledtrådarna som leder fram till den skyldige. 
 
Cafémysteriet (2003) 
På Vallebys café har pengarna i kassan försvunnit. Det är de tre anställda, Sara, 
Ulla och Dino och ägaren av caféet, Steve, som är misstänkta. Lasse och Maja 
lyckas lösa brottet med hjälp av ledtrådar från stadens medborgare. Ulla och 
Steve hade rånat sitt eget café.  
I boken fanns 5 manliga och 4 kvinnliga karaktärer.  
 
Guldmysteriet (2006) 
En stor mängd guld anländer till Valleby och banken tar emot lasten. Samma 
natt försvinner allt guld och Lasse och Maja letar ledtrådar. Till slut visar det 
sig att det var alla de tre som arbetade på banken, vaktchefen, bankdirektören 
och kamreren som hade genomfört stölden.  
I boken fanns 6 manliga och 2 kvinnliga karaktärer.  
 
Födelsedagsmysteriet (2012) 
En av invånarna i staden har ordnat en födelsedagsfest för sin man. På festen 
anordnas en tävling där tre konditorer ska tävla om vem som bakar den 
godaste tårtan. Anita, Renate och Leopold är de tre sockerbagare som tävlar. 
Anita går vinnande ur tävlingen. Men under fyrverkerierna efteråt släcks ljuset 
och arrangörens halsband försvinner. Efter Lasse och Majas detektivarbete 
finner de att det var Renate som hade stulit halsbandet.  
I boken fanns 8 manliga och 6 kvinnliga karaktärer.  
 
Fängelsemysteriet (2015)  
På fängelset ordnas en föreställning där tre fångar ska spela upp en scen ur 
Hamlet. Allting går inte som det är tänkt och fångarna flyr ifrån fängelset. När 
Lasse och Maja tillsammans med polismästaren och fängelsedirektören hittar 
fångarna har de fullt upp med att rädda djur ifrån en affär där det börjat 
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brinna. Fångarna tas tillbaka till fängelset, men får kortare straff eftersom de 
varit så godhjärtade.  
I boken fanns 15 manliga och 7 kvinnliga karaktärer.  

 Analys 
Analysen är uppdelad i två delar, där jag analyserar text och bild var bok för 
sig under en rubrik. Den sista delen är en sammanfattning av de större 
genusstrukturer som jag kunnat urskilja från alla böcker tillsammans i 
analysen. 

Analys av böckerna 

Cafémysteriet  
 
Det förekommer få konflikter mellan Lasse och Maja i böckerna. Det 
utmärkande scenariot är att de båda håller med varandra och tänker likasinnat. 
I Cafémysteriet sker en mindre konflikt mellan dem där Maja inte tycker om vad 
Lasse tänker göra: 
 

Lasse tar genast fram kameran. Han har fått syn på något i polismästarens ansikte 
som han gärna vill fotografera. Maja förstår genast vad han tänker göra. Hon stirrar 
strängt på honom, och sträcker sig fram och torkar bort en liten klick grädde från 
polismästarens näsa. (Widmark, 2003:16) 

 
I citatet märker man en skillnad mellan Lasse och Majas beteenden. Han tycker 
att det är lustigt och vill ta ett kort men Maja ser på honom strängt och hjälper 
istället polismästaren. Hon får en hjälpsam, omvårdande roll och gör något 
som kan förväntas av henne som en flicka. Hon har samtidigt övertaget i 
situationen och bestämmer över vad Lasse får och inte får göra. Det kommer 
inga protester ifrån Lasse, något som i så fall hade varit ett sätt för honom att få 
tillbaka makten över situationen. 
 
En karaktär med flera feminina attribut är Sara som arbetar på caféet. Det har 
skett ett rån men hon är den enda som gråter över det. De orden som 
karaktärerna använder när de talar om henne visar på hur genuset formas i 
situationen: 
  

De betalar till den unga tjejen i kassan, som är mycket tystlåten och verkar ledsen 
över något. Lasse och Maja ser att hon har gråtit.  
 […] - Då var det därför flickan i kassan var så ledsen, säger Maja.  
– Ja, lilla Sara Bernard är alldeles chockad. Det är ju hon stackaren, som tvingas 
lämna över pengarna till rånaren svarar polismästaren (Widmark, 2003:15,18) 
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Sara beskrivs som liten, tjej, flicka och stackare. Alla de är ord som i situationen 
gör henne mindre på grund av att hon är ledsen.  De andra på caféet visar inte 
liknande känslor. Dino som hon arbetar med verkar oberörd i situationen. Han 
och Sara framstår även som lika gamla, men han benämns som man och hon 
som flicka samt tjej. Genom att det är i samband med att hon gråter ges hon ord 
som visar på att hon är skör och svag. Hon är inte en ung kvinna, utan en ung 
tjej.  
 
Saras mamma Ulla har ett stereotypiskt maskulint beteende. Hon framstår som 
bestämd och arg: 
 

Ulla arbetar med bestämda rörelser. Hon vet tydligen exakt hur hon vill ha det.       
– Sluta tjuta! fräser hon plötsligt över axeln till Sara, som står och snyftar i kassan. 
(Widmark, 2003:24) 

 
Men även hon får vid några tillfällen stereotypt kvinnliga attribut. Hon tar upp 
en spegel och läppstift ur sitt förkläde då polismästaren tittar på henne.  
Polismästaren blir generad och rodnar när han ser på henne. Den femininitet 
hon får är baserat på hennes utseende, vilket vinklar det utifrån det manliga 
perspektivet. Det kan då tolkas som att hon faller in tillbaka in i sin kvinnoroll, 
det blir än en gång riktat mot kvinnans utseende fast hon har en maskulin 
personlighet. Detta går i enlighet med vad Nikolajeva (2004:133) menade om 
kvinnor som har övervägande maskulina egenskaper, men fokus ligger 
fortfarande till viss del på karaktärens utseende (se ovan under avsnittet 
bakgrund).  
 
Det är ett trassligt kärleksdrama i denna bok. Polismästaren är förälskad i Ulla 
som är förälskad i Steve som i sin tur är förälskad i Dino. På slutet när det 
avslöjas blir karaktärernas reaktioner olika. Polismästaren blev inte ledsen när 
han fick reda på att känslorna inte var besvarade. Istället blev han, liksom 
Steve arg, medan Ulla började gråta:  
 

- Jag lovar, käre Steve…, säger Ulla och börjar gråta. Det var inte jag. Det var 
barnen… - Käääre Steve…, härmar polismästaren. Är det så det hänger ihop? En 
kärlekshistoria. […] Se – det var ett kärlekspar det. Fy fanken vilka uslingar! 
(Widmark, 2003:72) 

 
Både polismästaren och Ulla bryter mot genusmönster i början, med en 
generad polismästare som visar kärlek och en arg Ulla som tycker dotterns 
tårar är löjliga. Senare faller de tillbaka i stereotypa genusmönster med att 
polismästaren blir arg och Ulla blir ledsen.  
 
En norm som är värd att uppmärksamma som finns genomgående i böckerna 
är heteronormen. Det blir därför betydelsefullt att lyfta det exempel som finns 
som bryter mot den normen. I boken är karaktären Steve homosexuell. 
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Karaktären ges inga speciella attribut för att han är homosexuell och inte heller 
läggs några värderingar i texten på att han är kär i en man. Det kommer dock 
som en överraskning för karaktärerna och de andra tror först att han är kär i en 
annan kvinna där, vilket fortfarande visar på att heteronormen genomsyrar 
karaktärerna: 
 

 […] visst är jag kär i någon här på konditoriet, men inte i Ulla. Alla inne på caféet 
tittar då på Sara, som tittar oförstående tillbaka. […] - Visst är Sara söt och trevlig, 
men hon är ingenting mot min italienske chokladpralin, säger Steve och vänder sig 
mot Dino Panini! Dino Panini tar ett stort steg bakåt och håller upp bägge händerna 
i luften. Steve Marsaans starka känslor var tydligen en överraskning även för 
honom. (Widmark, 2003:74)  

 
Det är normbrytande på det sätt att det existerar en homosexuell karaktär och 
att det inte görs någon stor sak av det. Men deras reaktion, samt Dinos 
reaktion med att han håller upp händerna i luften som att försvara sig, visar på 
att det neutrala och väntade hade varit att han var kär i en kvinna. I samklang 
med genusmönster blir även heteronormen synlig.  
 
Skillnaden mellan kvinnor och män framhävs i vissa situationer tydligt i text. 
En kvinna uttalar sig om vad hon kan äta och vad hennes manliga kollegor kan 
äta: 
 

Muhammed och Ture brukar vilja ha var sin kanelbulle, men jag nöjer mig oftast 
med ett enkelt rån. […] Ja, hur skulle det se ut, om jag åt en hel kanelbulle varje 
dag? Även en dam i min ålder måste tänka på figuren. (Widmark, 2003:40)  

 
Det som meningen säger är inte endast att hon måste hålla sig borta ifrån 
bullar för att behålla vikten, utan också att damer i alla åldrar bör tänka på 
figuren och att män som inte behöver oroa sig för sitt utseende kan äta som de 
vill. Olika regler gäller därmed för de olika könen och skillnaderna mellan 
könen blir det relevanta. 
 
Både Lasse och Maja är klädda i tröja och byxor. Det som gör att man kan 
utskilja deras kön är Majas långa hår och Lasses korta. De förekommer ofta på 
samma sida och tecknas då med liknande kroppsspråk, oftast identiska. Båda 
karaktärerna förekommer ofta i samma situationer. Ett fall då de avviker ifrån 
det i denna bok är när Lasse använder både en dator och en kamera för 
detektivarbetet, medan de föremål som Maja använder är ett anteckningsblock 
och en penna. På en bild (Widmark, 2003:44-45) sitter Maja med 
anteckningsblocket och Lasse vid datorn. Enligt Connell (2015:59) kan det 
maskulina kopplas till att innefatta tekniska sysslor, medan det feminina hör 
samman med mindre, petigare sysslor. Lasse använder kameran för att ta 
bilder och Maja leker fotomodell framför kameran. Fotomodell är ett yrke som 
på flera sätt förknippas med utseendet och genom det femininitet, därmed är 
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det mer troligt att Maja skulle vara den som leker fotomodell än att Lasse 
skulle göra det.  
 
Polismästaren blir generad när han ser på Ulla, vilket tecknas med ett 
stereotypiskt feminint kroppsspråk med blicken sänkt och rosiga kinder. Ulla 
tecknas på samma uppslag med spegel och läppstift i handen (Widmark, 
2003:26-27). Det som sker är att intresset med det feminina utseendet stärks i 
situationer och det är på grund av det som polismästaren visar en svagare 
sida. De övriga karaktärerna i boken tecknas i samspel med texten. Genom att 
Sara beskrivs som ledsen, tecknas hon även i sådana positioner som uttrycker 
rädsla och sorg. Hon är den enda som tecknas som ledsen. Ulla tecknas inte 
som det, fast det står i texten att hon gråter. När karaktärer blir rädda beskrivs 
de som det och deras kroppsspråk skiljer sig inte mellan olika kön. 
 
 
Guldmysteriet 
 
Det är främst Lasse, Maja och polismästaren som man följer i Guldmysteriet, de 
övriga karaktärerna ges inte lika stor plats. De tre karaktärerna som är 
brottslingarna i boken är två äldre män och en kvinna. Kvinnan, Maria är 
vaktchef. Av de tre ges Maria mest utrymme. Hennes egenskaper 
kommenteras mycket utav övriga karaktärer, vilket kan tolkas som att det är 
något ovanligt som bör kommenteras. Hon beskrivs som ”noggrann och 
mycket duktig” (Widmark, 2006:12) av bankdirektören. Polismästaren tycker 
mycket om Maria och talar gott om hennes styrka: ”- Och stark, säger 
polismästaren beundrande. De där lådorna var inte lätta. Det syntes!” 
(Widmark, 2006:12). Att vara stark är en stereotypisk manlig egenskap, vilket 
Maria bryter emot. Men det kan samtidigt förväntas av någon som arbetar som 
vaktchef.  
 
Maria kastar sig vid ett tillfälle i armarna på polismästaren och börjar dansa 
med honom:  
 

-[…] Señor, ni skulle bli en utmärkt flamencodansare. Vaktchefen trycker sig intill 
polismästaren, som blir generad - Nja, jag vet inte, svarar han blygt. Jag har aldrig 
varit så mycket för att dansa. Polismästaren sväljer och fortsätter. – Jag tycker bättre 
om brottning… Jag kanske ska visa ett par grepp? (Widmark, 2006:13). 

 
Polismästaren blir generad när Maria kommer nära och föreslår istället för 
dans den mer maskulina sporten brottning. Han blir både generad och blyg, 
vilket kopplas mer till svaghet och ödmjukhet. Genom att istället göra något 
som han är bra på, brottning får han tillbaka makten över situationen.  
 
I flera situationer i boken visar både Lasse och Maja rädsla. ”Inne i valvet tittar 
Maja på de bägge tomma lådorna. Det är nästan lite kusligt, tänker hon, att 
tänka sig att kamrern satt i den där lådan och väntade på att stjäla guldet. ” 
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(Widmark, 2006:28). Maja uttrycker inte sina känslor högt, men hon tänker 
dem nästan. Än en gång är det inte helt självklart att tycka att situationer är 
skrämmande. Maja blir senare instängd ensam i ett rum. Lasse är då den som 
högt utrycker sina känslor ”- Stackars Maja, säger Lasse. Det är säkert 
jätteläskigt att sitta instängd där inne! ” (Widmark, 2006:29). Man får inte följa 
Maja som sitter inlåst, istället får man veta hur Lasse tror att det är för henne 
som får en omvårdande och orolig roll. Situationen blir på ett sätt stereotypisk 
då det är Maja som är den som behöver räddas. Senare är det hon som 
uttrycker oro över hur det hade kunnat gå för henne:  
 

- Och vad hade hänt med mig då, säger Maja olustigt och ryser till lite trots värmen. 
- Det har sina risker att vara detektiv, säger Lasse glatt. Men nu sticker vi och badar, 
eller hur?”. (Widmark, 2006:32) 

 
De växlar mellan sina roller, Lasse är orolig för Maja när man inte får veta hur 
hon känner och när hon ryser till av obehag pratar Lasse istället glatt till henne. 
Här vänds rollerna igen då Maja får en stereotypiskt kvinnlig roll som orolig 
medan Lasse är den som viftar bort det och byter ämne.  
 
I likhet med Cafémysteriet är det de manliga karaktärerna, Lasse och även 
polismästaren som i denna bok sitter vid en dator.  
 
På första uppslaget finns alltid bilder av de karaktärer som kommer ha 
relevans i boken. I denna bok är bankdirektören, kamreren och vaktchefen 
avbildade på första sidan (Widmark, 2006:7). Bilderna bryter mot stereotyper 
då de två männen ser rädda ut, med armarna framför sig i en försvarande 
position. De positioner som karaktärerna är tecknade i skiljer sig från det 
performativa genuset i bilderna. Kvinnan ser självsäker ut och står med 
armarna i kors. Männen är klädda i kostym och hon är klädd i uniform. 
Samma mönster fortsätter igenom boken där de två männen står i rädda 
positioner, med händerna uppåt i skräck. Kvinnan tecknas i aktiva positioner 
där hon arbetar. På bilden där de tre har fångats ser kvinnan arg ut medan de 
andra två fortfarande ser rädda ut (Widmark, 2006:32). Detta bryter mot 
stereotyperna, då kvinnan är den med maskulina egenskaper, vilket även 
binds samman med hennes yrke där det krävs att hon är modig.  
 
Födelsedagsmysteriet  
 
Ett stereotypiskt mönster i böcker överlag är att männen är de som har makten. 
De tar beslut och är modiga, vilket sätter dem i en högre position än de som 
visar på svagare egenskaper. Lasse och Maja delar ofta samma känslor, men 
några gånger skiljer de sig åt. Ett exempel är då Lasse söker stöd i Majas mod 
när han är rädd: 
 

 – Aldrig i livet! Säger Lasse. Du är inte klok. Det är ju livsfarligt! 
 […] -Titta säger Maja och tar några steg på avsatsen. Det är inte farligt. 
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 – Det är så mycket duvbajs, försöker Lasse. […] Lasse gör som Maja säger. Hans 
ben darrar […] Hela tiden tittar han in i Majas ögon. (Widmark, 2012:79-81). 

 
Det är mycket troligt ett medvetet val att Lasses rädsla och Majas mod 
framhävs. Det bryter mot bilden av mannen som ledare och kvinnan som den 
osäkra, som Davies (2003:67) ansåg vara ett ofta förekommande mönster (se 
ovan under avsnittet bakgrund). Lasse blir även tillfångatagen i boken, och 
Maja hittar honom fastbunden med en handduk över munnen. Maja är den 
som räddar honom vilket än en gång bryter mot det stereotypa mönstret om 
att kvinnan är den som behöver räddas. Det tillfälle där det är Lasse som styr 
är då de använder en mobiltelefon för att söka information. Det är Lasse som 
äger telefonen och som använder den. När han tar upp den ur fickan frågar 
Maja ”- Har du internet på den där, säger hon och nickar mot Lasses telefon.” 
(Widmark, 2012:63). Sättet som Maja uttalar sig om det säger underförstått att 
det för henne är ointressant, eller något hon har mindre kunskap om.  
 
Några karaktärer utmärker sig efter stereotypa egenskaper och beteenden.  Det 
finns situationer där karaktärerna visar på stereotypa roller utefter deras kön. I 
texten bestäms kön utefter namn och pronomen, men de gånger som könen 
visar på stereotypa karaktärsdrag blir det performativa genuset tydligt. I 
boken blir konditorn Anita mycket uppskattad på grund av sitt utseende. Hon 
beskrivs upprepande som vacker och söt av de manliga karaktärerna. De 
kvinnliga nämner inte hennes utseende, istället uppstår situationer där en 
kvinnlig karaktär visar avund mot Anita. Genom att den vackra kvinnan är 
där så blir det till en tävling mellan kvinnorna. Skönhet blir inte något 
subjektivt, det blir något som är bestämt och gäller för alla: 
 

Anita går fram till platsen framför Muhammed. Så böjer hon sig fram. Det ser ut 
som att hon ska pussa Muhammed! Barbros ögon smalnar till springor. Men så 
blåser den vackra Anita snabbt ut ljuset som brinner i ljusstaken. (Widmark, S.24-
25) 

 
Genom att även författaren benämner henne för den vackra Anita trycks det mer 
på att det är något bestämt. Det är inte endast några som finner hennes yttre 
vackert, utan även läsarna ska förstå och tycka att hon är vacker. Enligt 
Nikolajevas schema är vacker en stereotyp egenskap för kvinnor. Det säger 
både något om perspektivet och om de värderingar som finns bakom det. 
Skönheten kommer även med andra positiva fördelar i boken. De säger att 
Anita vann tävlingen för att hon bakade den godaste tårtan, men all 
uppmärksamhet som hon fick av alla på festen gjorde att det kan tolkas som 
att hennes utseende spelade en stor roll i att hon blev så omtyckt och därmed 
vann. I sagor och böcker är det vanligt att kvinnor benämns som vackra och 
rankas som mer värda än de som inte är det. Speciellt när skönheten blir det 
som utmärker kvinnan. Det manliga perspektivet blir det neutrala, där 
männens åsikter om utseendet hos karaktärerna följer det som läsaren ges som 
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utmärkande drag i övriga texten. Genom hennes utseende sätts hon på en 
piedestal av karaktärerna:  
 

Den söta Anita Fatima räcker upp handen och föreslår: - Kanske för att vi skulle se 
fyrverkerierna bättre? – Hon är inte bara söt och duktig, säger prästen till Ronny 
Hazelwood. Hon är väldigt klok också.  
(Widmark, 2012:39-40) 
 

Först används orden söt och duktig, som kategoriserar den stereotypa flickan, 
sedan kommenteras att hon även är klok. Det framställs som något 
beundransvärt och kanske annorlunda att denna kvinna kunde vara både så 
söt och klok. Hon har även en försiktig framtoning, hon räcker upp handen för 
att få ordet. Även det blir en stereotyp, när kvinnan inte tar plats på samma 
sätt som männen. I samma bok visas att männen inte tar samma hänsyn till 
andra när de ska tala. Under början av födelsedagsfesten ska frun hålla tal till 
mannen som fyller år: 
 

- Kära gäster. Kära Vallebybor.  
- Fantastico! skriker plötsligt Dino och kastar slängkyssar till Barbro 
- Schh, viskar polismästaren.  
- Lámore, kärleken! suckar Dino och fortsätter med sina slängkyssar. Jag känner 
den i luften.  
Barbro skakar på huvudet, ler och säger.  
- Kära alla ni! Jag skulle vilja… 
Då snyftar plötsligt Ronny Hazelwood till. Alla tittar på ägaren av stadshotellet.  
- Ursäkta, säger han.  
- […] Tyst nu, säger polismästaren. I lagens namn. Sluta tjuta Ronny. Och du med 
Dino och prästen och alla ni andra. Låt Barbro få tala till punkt. 
- Tack Randolf, säger Barbro. (Widmark, 2012:14-15) 

 
Den försiktighet som Anita visade när hon talade blir en kontrast till det 
utrymme som andra tog för sig när de avbröt kvinnan som skulle hålla tal. I 
samma citat bryts även en annan stereotyp gällande manliga karaktärer. 
Ronny Hazelwood blir så rörd att han börjar gråta. Det mottas inte som något 
positivt, då polismästaren snabbt säger till honom att sluta tjuta. Den 
stereotypa bilden av mannen som stark och känslolös bryts, men genom att 
den genast viftas bort stämplas den samtidigt som löjlig.  
 
Bland de tävlande konditorerna finns två kvinnor och en man. Mannen 
Leopold läggs det ingen större vikt på i boken, istället är det de båda 
kvinnorna som får många speciella egenskaper och som målas upp som 
varandras motsatser. Kontrasten mellan Anita och den andra konditorn Renate 
visar värderingar gällande vad som är bra och vad som är dåligt. Om man ser 
till hur de blir beskrivna utifrån deras utseende är det stereotypiskt att den 
som beskrivs som ful också är sur och elak, medan den som beskrivs som 
vacker också är duktig och snäll:  
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- Vad smutsig hon är, viskar Lasse. Den korta sockerbagaren kliar sig i örat. Hon tar 
sedan ut fingret och tittar på något som verkar ha fastnat under nageln. – Och 
slutligen har vi Anita Fatima. – Vilken ängel! stönar prästen. Med det håret och de 
runda kinderna. (Widmark, 2012:24) 

 
Efter presentationen av Renate påpekar Lasse hur smutsig hon är, och efter 
presentationen av Anita uttrycker prästen hur vacker hon är. Anita är den 
omtyckta, vackra, tidigare utnämnda lucian och Renate är smutsig, kort och 
beter sig i sammanhanget som avskyvärd. Ingen vill ens smaka på hennes 
tårta.  
 
Den manliga konditorn Leopold är i jämförelse med de kvinnliga karaktärerna 
i boken nästintill osynlig. Han får ingen större plats i berättelsen förrän mot 
slutet. När de alla ska ta av sig mössorna vill han inte göra det. Det visar sig att 
han är flintskallig på huvudet och skäms över det. ”Då sliter Leopold plötsligt 
av sig mössan. Gästerna i matsalen hajar till. Vallebys egen sockerbagare är 
flintskallig som en potatis under bagarmössan!” (Widmark, 2012:50) 
Riktningen mot utseendet hos det manliga könet samt att han får en 
underlägsen roll gentemot gästerna avviker ifrån den manliga stereotypen.  
 
Sättet som karaktärerna tecknades på i samband med beteende och handling i 
texten bidrog till att kontrasten mellan karaktärer blev tydligare. På bilderna 
målas Anita med ljust lockigt hår, liten näsa och stora ögon. Renate har mörkt, 
kort och rakt hår med en större näsa och mindre ögon. Anita målas efter en 
stereotyp bild av en vacker kvinna, något som återkommande syns i sagor och 
böcker. Renate och Anita målas fram som varandras motsatser både i bild och i 
text.   
 
Alla manliga karaktärer tecknas med lite hår, eller inget hår alls på huvudet 
och kvinnorna har tjockt ofta långt hår. De manliga karaktärerna framstår som 
äldre än de kvinnliga. Den enda kvinnliga karaktären som inte har längre 
fylligare hår är Renate. Hon förändras genom boken, i slutet av boken har hon 
endast några hårstrån på huvudet. Anledningen till det framgår inte i texten. 
Att kvinnorna tecknas som yngre och mer detaljerade i utseendet kan kopplas 
ihop med stereotypen om kvinnan som den vackra och har även en vinkling 
mot det manliga perspektivet.   
 
Den situation där Lasse och Maja skiljer sig åt i bilder är när de ska klättra 
utanför fönstret. I enlighet med texten ser Lasse rädd ut och Maja sträcker ut 
en hand mot honom och ser glad ut.  
 
Fängelsemysteriet  

 
Liksom i Födelsedagsmysteriet är det än en gång Lasse som först visar att han är 
rädd. När de ska gå in till fängelset ser Maja att Lasse är rädd och frågar 
honom om det. Han mumlar endast till svar, och Maja erkänner att hon också 
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är det (Widmark, 2015:23).  Sättet de för konversationen på visar att det inte är 
helt accepterat för dem att känna sig rädda. Maja måste erkänna att hon är rädd 
medan Lasse inte ens ger ett tydligt svar på frågan. I och med att det är en 
hjältehistoria där karaktärerna förväntas vara modiga krävs det att de inte 
visar sig svaga.  
 
Ett stereotypiskt kvinnligt drag är att vara emotionell vilket leder till att den 
stereotypa motsvarigheten för män blir att vara känslokalla och inte tillåtas 
visa känslor. I Fängelsemysteriet är det två manliga karaktärer som gråter. Men 
reaktionerna från andra karaktärer skiljer sig åt de gånger kvinnorna gråter 
och de gånger männen gråter. I Fängelsemysteriet rinner det tårar nedför 
polismästarens kind när djuren har räddats ifrån branden: 

 
Lasse och Maja tittar på polismästaren. Antagligen är det röken som har irriterat 
hans ögon, för det rinner ett par tårar nerför Randolf Larssons kind. (Widmark, 
2015:103) 

 
Efter hur författaren framställer situationen i texten förklaras polismästarens 
tårar bort med att det var brandrök som irriterat hans ögon, istället för att han 
blev rörd av brottslingarnas godhet. Tidigare i boken blir prästen arg och 
börjar gråta, alla i publiken blir då förvånade: 

 
Då börjar prästen gråta. Alla i publiken tittar förvånat på honom. – De har lurat 
mig, snyftar prästen och snyter sig ljudligt i sin basker. Vilka uslingar! De ville 
säkert vara med i min teater bara för att kunna rymma. Att göra så mot mig… och 
Hamlet! Jag som bara ville liva upp dem. (Widmark, 2015:63) 

 
Prästen gråter och snyftar, samtidigt som hans tårar mest verkar komma från 
ilska mot fångarna: vilka uslingar! Ingen lägger någon vikt vid att han gråter 
eller uttrycker att det är synd om honom. 
 
Genom att det maskulina ses som det neutrala och osynliga, blir det 
anmärkningsvärt och annorlunda då en man har kvinnliga attribut. När 
fångarna på fängelset ska spela teater ska en av männen spela Ofelia i 
föreställningen Hamlet. På bilden ser man tre män varav en har en blond 
peruk på sig:  
 

Rektor Ahlberg ser riktigt rolig ut som Ofelia. – Hamlets flickvän, viskar Maja och 
kopplar ihop två sladdar. De blir ett fint par! Lasse svarar ingenting men skakar 
leende på huvudet där han sitter uppflugen på en stege med en strålkastare. 
(Widmark, 2015:38-39) 

 
En manlig karaktär med kvinnliga attribut uppfattas som rolig, det blir något 
ovanligt vilket uppfattas som lustigt. Även heteronormen blir synlig i citatet, 
då det påpekas med en ton av humor att han spelar flickvän till Hamlet.  
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Fängelsedirektör Agata framgår som en aktiv och bestämd karaktär. Hon 
bryter mot den stereotypa kvinnorollen med sin auktoritära roll. Hon framstår 
inledningsvis som en maskulin karaktär, hon går med raska steg och svarar 
kort till Lasse och Maja, för att sedan få en mer omvårdande, feminin roll när 
hon kommer med fika till alla. ”Då kommer fängelsedirektör Agata Kula med 
en bricka i händerna. – Nu blir det fika, säger hon och ler. Varsågoda!” 
(Widmark, 2015:43) På bilden ser man sedan alla utom Agata sitta och fika. Det 
framgår av texten att hon sitter med och fikar, men avsaknaden av henne i 
bilden gör att det enda man får se är när hon ger dem fika och inte när hon 
själv äter och dricker av det.  
 
När brandkåren kommer för att se på föreställningen används ordet 
brandsoldater istället för brandmän. En av de tre brandsoldater som finns i boken 
är en kvinna, vilket kan vara anledningen till att ordet brandman inte används 
som kan syfta till att yrket stereotypt består av en manlig arbetsstyrka.  
 
Det finns även gånger då karaktärerna bryter mot normer med samtidigt följer 
stereotypa roller. Ivy Roos har tittat på brottning och säger ”De är ju så stiliga 
de där brottarna i sina trikåer, inte sant?” (Widmark, 2015:88) Det framstår som 
att hon inte tittar på brottningen av intresse för sporten, utan mer för att se på 
brottarna i trikåer. Det framgår inte i text att brottarna är manliga, men genom 
att hon som kvinna uttalar sig om dem i en genomgående heteronormativ bok 
blir det underförstått så. Genom att ordet stilig används kopplas det till ett 
positivt uttryck om det manliga utseendet, till skillnad från ord som söt eller 
vacker som är mer feminina.  
 
Männen tecknas överlag som äldre än kvinnorna. De har avskalat med hår, 
endast en man har mer hår, och fler rynkor. Kvinnornas mer detaljerade 
utseende, med smink, ögonfransar, accessoarer och blommor på klänningarna 
gör att deras yttre markeras som mer viktigt och genomtänkt än männens. Den 
enda kvinnan som inte tecknas som feminin i ansiktet är fängelsechefen Agata. 
Hon har en kjol på sig, vilket gör att hon kodas som en kvinna. En av fångarna 
har på sig en lång, blond peruk vilket blir något som man i boken skrattar åt.  
 

Sammanfattning av analysen  

Efter vad McCabe et al. (2011:209-210) och Kåreland och Lindh-Munther 
(2005:121) fann i sina undersökningar, fann även jag att antalet manliga 
karaktärer var fler än de kvinnliga i samtliga böcker. Eftersom alla böcker 
innehåller samma tre karaktärer, varav en är kvinnlig och två är manliga är 
antalet ojämnt redan där.  
 
De manliga karaktärerna visar ibland på stereotypiskt kvinnliga egenskaper. 
Men det är i likhet med Eilards (2008:422) undersökning främst kvinnorna som 
intar olika roller där stereotyper får brytas. Det finns manliga karaktärer som 
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gråter och visar känslor, men de framkallar inte samma reaktioner som när en 
kvinna gör det. Prästen gråter av ilska i Fängelsemysteriet, polismästarens tårar i 
samma bok förklaras bort och Ronny i Födelsedagsmysteriet blir nertystad av 
polismästaren när han gråter.  
 
Det finns dock manliga karaktärer som genomgående i boken visar på ett 
stereotypiskt feminint beteende. I boken Guldmysteriet tecknas de två manliga 
karaktärerna som arbetar på banken som rädda. När brottslingarna fångas på 
slutet ser de rädda ut, medan kvinnan ser arg ut.  
 
 Enligt vad Tsao (2008:113) uppmärksammade så är det viktigt för barn att 
möta karaktärer med olika egenskaper oavsett kön. Lasse och Maja visar på 
mer avvikelser ifrån stereotypa roller än vad de vuxna karaktärerna gör. 
Kvinnorna värderas efter sitt feminina utseende och männen efter sin manliga 
personlighet. Efter vad bilderna i flertalet böcker visade tecknades männen 
som äldre än kvinnorna. Kvinnorna hade även ett mer detaljerat utseende, 
med mönster på kläder och synliga ögonfransar. Detta leder till att deras yttre 
får en mer central roll än för de manliga karaktärerna. Kroppsspråket i 
bilderna följer med texten och både kvinnor och män tecknas i liknande 
positioner som följer deras känslor. Alla karaktärer tecknas i liknande höjd och 
storlek.  
 
Det manliga perspektiv som Eilard ( 2008:62) uppmärksammade blir till det 
neutrala i samma anda som heteronormen (Connell, 2015:19) blir. Utifrån de 
beteenden och reaktioner som karaktärerna visar i situationer finns 
underliggande föreställningar om vad som är det naturliga och neutrala.  

Diskussion  
Genus i böcker bidrar till hur barn konstruerar sin sociala verklighet (Tsao, 
2008:113). Analysen har därför riktat sig mot hur barnböcker framställer, 
bryter och förstärker genus i karaktärer. Min analys grundar sig endast på fyra 
böcker, det är få i jämförelse mot alla de böcker som finns tillgängliga för barn 
att läsa. Barnboksserien om Lasse och Maja är en av de populäraste för barn 
just nu. Det leder till att de möten som barn får med karaktärerna blir en del av 
konstruktionen av verkligheten som de genomgår.  
 

Karaktärerna Lasse och Maja 

De fyra böcker som ingått i min analys har visat på flera exempel där 
stereotypa genusroller både bryts och förstärks. Historien i sig är en manlig 
historia, huvudkaraktärerna Lasse och Maja är detektiver som ska vara starka 
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och modiga för att kunna hjälpa invånarna i staden. De egenskaper som är 
mest värda och framstående är stereotypiskt manliga. Huvudkaraktären Maja 
är därmed anpassad efter en manlig miljö, på ett liknande sätt som Eilards 
(2008:423) fann i sin undersökning. Feminina egenskaper är inte passande för 
detektiven Maja, men för barnet Maja lyser ibland ett mer feminint genus fram. 
Det är i många situationer Lasse som följer och hon som leder i deras 
detektivarbete. Lasse bryter mot den stereotypiskt manliga rollen och Maja 
mot den kvinnliga. Maja är med sitt mod och ledande egenskaper en 
pojkflicka, och Lasse med sina kontrasterande egenskaper mer en flickpojke.      
 
Connell (2015:24-25) menar att det är problematiskt att tänka att om det inte 
finns några skillnader finns det heller inget genus. Mellan Lasse och Maja finns 
inga speciella skillnader överlag, men det gör inte att genus blir betydelselöst. I 
relationen mellan Lasse och Maja syns normer och stereotyper även där 
skillnaderna mellan egenskaper och handlingar är små. Många gånger beter 
sig Lasse och Maja som en enhetlig person när de tänker, beter sig och känner 
likadant. De avslutar ofta varandras meningar när de löser brotten så läsaren 
får känslan av att de gör det tillsammans. De skiftar roller i några utav 
böckerna, från att den ena varit orolig till att den andra blir det. I vissa böcker 
är Maja den som blir räddad och andra gånger är det Lasse. Detta gör att fast 
de i utvalda situationer uppvisar ett performativt genus är det inte ett 
genomgående mönster i böckerna. De får en mångsidighet i likhet med det 
Tsao (2008:113) menade var viktigt för barn att möta. En mångsidighet i 
genusroller blir meningsfullt då det öppnar upp för nya tankar och 
föreställningar kring genus.  
 
Majas mod i boken kan vara ett medvetet val för att bryta den stereotypa 
bilden av att de kvinnliga karaktärerna är de som blir räddade av de manliga. I 
Cafémysteriet avviker hon en gång ifrån de tidigare stereotypa maskulina 
egenskaperna hon haft när hon torkar bort mat ifrån polismästaren. Hon har 
fortfarande kontroll och makten över situationen och Lasse, när hon 
bestämmer vad han får och inte får göra. Hennes roll mot Lasse blir maskulin, 
men mot polismästaren blir det stereotypiskt kvinnligt med omvårdande drag 
när hon ser efter och hjälper polismästaren. Hon intar vad man kanske kan 
kalla för en mammaroll. 
  
I den här mångsidigheten fanns det tillfällen då huvudkaraktärerna föll in i 
stereotypa genusroller. Enligt Connell (2015:59) är en föreställning om män att 
de är teknikkunniga, och genom det att det inte är något för kvinnor. De 
gånger som Lasse utmärkte sig med ett stereotypiskt maskulint beteende var 
främst genom att de tre gångerna som teknik användes i böckerna var Lasse 
den som använde dem. Han är den som använder kameran, datorer och sin 
mobiltelefon för att lösa brotten. Maja uppvisar istället genom sättet hon pratar 
på ett ointresse, för i alla fall mobiltelefonen. När Lasse fotograferar är det hon 
som står framför kameran och leker fotomodell. Lasse får den aktiva rollen 
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som kretsar kring en färdighet medan Maja får en mer passiv roll som kretsar 
kring utseendet.  
 
Lasse och Maja tecknas väldigt lika. Till utseendet skiljer de sig endast åt med 
att Maja har långt hår och att hon i vissa böcker har kjol på sig, vilka alla är 
stereotypiskt kvinnliga attribut. Deras kroppsspråk skiljer sig sällan åt, istället 
tecknas de ofta i identiska positioner. Maja kan klä sig i både kjol och byxor, 
medan Lasse inte har kjol i någon bok. Kåreland och Lindh-Munther (2005:133) 
menade att pojkar med feminint utseende får negativ uppmärksamhet, vilket 
kan kopplas till Lasses och Majas kläder. Kvinnokläder blir väldigt laddade 
om de är på en manlig kropp men inte manliga på en kvinnlig kropp. Detta 
leder till att det inte ses som konstigt att Maja har kjol och byxor men inte 
Lasse. Man kan ställa sig frågan om hur reaktionerna hade varit ifall Lasse 
hade löst brott i en kjol eller klänning istället.  
 

Övriga karaktärer 

I samtliga böcker var de manliga karaktärerna fler i antal än de kvinnliga. I 
varje bok är Lasse och Maja samt polismästaren. Polismästaren är den 
karaktären som genomgående i alla böcker visar på de mest stereotypa 
maskulina egenskaperna. Efter Nikolajevas schema (2004:129) över stereotypa 
män passar de allra flesta attributen in på den karaktären. Han framstår som 
stark, stundvis våldsam, skyddande, tävlande för att nämna några. Han blir 
vid två tillfällen förälskad i kvinnliga karaktärer, som båda är starka, bestämda 
kvinnor. Av de kvinnliga karaktärerna som jag ansåg avvika från stereotypiskt 
kvinnliga attribut var de två dem med en manlig personlighet men kvinnligt 
utseende som han föll för. Genom att just de kvinnorna blir föremål för hans 
uppmärksamhet blir de samtidigt reducerade till att utgå ifrån det manliga 
begäret, i enlighet med Connell (2015:21). Även han visar vid några tillfällen 
mer känslomässiga sidor som en kontrast till den stereotypa mansrollen han 
annars har. Två gånger när han är i närheten av kvinnor som han är förälskad i 
rodnar han. I boken Fängelsemysteriet blir han rörd av brottslingarnas godhet 
och det tonas inte ner av honom själv. Istället är det Lasse och Maja som antar 
att tårarna inte kommer av emotionella skäl, utan av brandrök. Polismästaren 
blir en karaktär som till viss del är mångsidig då han stundvis visar på icke-
stereotypa manliga karaktärsdrag. Men hans auktoritära roll bidrar ändå till att 
han främst blir en stereotypt manlig karaktär.  
 
Bland de övriga karaktärerna i böckerna är det främst kvinnorna som bryter 
mot stereotyper. Varje bok har minst en kvinna som bryter mot stereotyper, 
Ulla i Cafémysteriet, Maria i Guldmysteriet, Agata i Fängelsemysteriet och Renate i 
Födelsedagsmysteriet. Tre av dem visar sig vara brottslingen som de på slutet 
griper. Överlag så visar det sig att de kvinnor som bryter mot feminina 
stereotyper visar sig vara brottslingar. Agata som är den enda av de kvinnorna 
som inte visar sig vara elak, hon hjälper även till när de letar efter 
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brottslingarna vilket gör henne till en bidragande del av handlingen. De tillåts 
alla vara starka, modiga, elaka eller arga och se ut på olika sätt utan att det 
kommenteras i klartext. Deras utseenden hamnar i vissa situationer omedvetet 
i centrum för dem i positiva och negativa bemärkelser. Den manliga normen 
blir genom kvinnorna tydlig, då flera kvinnliga karaktärer betraktas från en 
manlig heterosexuell vinkel. Utseendet är det som utmärker henne 
(Nikolajeva, 2004:133). Polismästarens kärlekskänslor mot de feminina och 
starka karaktärerna gör att kvinnorna blir betraktade från det perspektivet. Det 
tydligaste exemplet på den manliga normen fanns i beskrivningen och 
kommentarerna om Anita i Födelsedagsmysteriet. Det var inte endast i repliker 
från karaktärer som utseendet blev väsentligt, utan i resten av texten benämns 
hon som den vackra Anita. Därmed blir det underförstått inte endast en åsikt, 
utan en fast synpunkt där även läsaren skulle tycka att hon är vacker.  
 
Det bildas en fin gräns mellan att fortfarande få vara feminin men inte vara en 
kvinna som spelar en mansroll. Ulla i Cafémysteriet har stereotypt maskulina 
egenskaper. De gånger som hon visar på en feminin sida är när hon tar upp en 
spegel och ett läppstift för att sminka sig samt att hon gråter när en annan 
karaktär blir arg på henne. Utefter perspektivet om den manliga miljön blir 
smink ett sätt att trycka på kvinnans utseende. Hon tar upp det för att bättra 
på sitt utseende och anpassar sig efter den manliga blicken. Smink kan vara en 
del av att uttrycka femininitet. Det är då ett objekt i den feminina världen, 
fristående från den manliga blicken. Men i sammanhanget med att 
polismästaren rodnar när han ser på henne bidrar det till tanken om att 
kvinnans utseende gör henne mer värd. Den stereotypa och vanliga bilden av 
en kvinna är att hennes utseende ska och bör spela en stor roll i hennes liv. 
Hennes andra feminina sida är hennes känslomässiga reaktion. Ullas tårar när 
hon blir rädd och avvisad av en annan karaktär kan ställas mot polismästaren 
som istället blir arg när han blir avvisad. Ulla som tidigare var en stereotypt 
maskulin karaktär byter sida när det handlar om kärlek. Polismästaren vänder 
åt andra hållet. Han visar på ett stereotypt feminint beteende, för att sedan bli 
arg i den stunden han inte får som han ville.  
 
Det manliga utseendet blir sällan ett centrerat ämne i böckerna. Den manliga 
konditorn Leopold i Födelsedagsmysteriet blir osäker över sitt utseende när han 
ska ta av sig mössan. Han visar då på en svag sida, osäker och rädd över vad 
de andra ska tycka. I de andras reaktioner ligger en viss negativ värdering. De 
blir överraskade över att han inte har något hår på huvudet, fastän i stort sätt 
alla andra manliga karaktärer inte heller har det. Det bryter mot det stereotypt 
manliga då Leopold både visar sig svagare, en oro över vad de andra ska tycka 
om honom samt en riktning mot det manliga utseendet.  
 
Genom att kvinnorna oftare ges en större roll i böckerna, och fler egenskaper, 
kan det vara därför som de framstår som mer normbrytande. Detta blir även 
en kontrast till att de är färre i antal. I Födelsedagsmysteriet ges den manliga 
bagaren knappt några utstickande egenskaper alls, medan de två kvinnliga får 
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många. I Guldmysteriet är två av de anställda män, men de ges liten plats i 
själva historien medan kvinnan är den som läsaren får veta mest om. I 
Cafémysteriet skiljer sig inte antalet kvinnliga och manliga karaktärer sig åt så 
mycket, de manliga är en fler till antal. Trots det så är det främst de kvinnliga 
karaktärerna som man får följa och veta mer om. Steve, ägaren av caféet får 
man inte se förrän i slutet av boken och Dino som arbetar där har endast några 
få repliker. I Fängelsemysteriet är Prästen och de tre fångarna betydande 
karaktärer för historien, men fängelsechefen Agata följde med Lasse, Maja och 
polismästaren när de skulle fånga brottslingarna. Det arbetade även en man på 
fängelset men han hade inga repliker. I samtliga böcker var kvinnorna färre än 
männen men de var samtidigt de som gavs mer utrymme. Detta är ett 
genomgående tema i böckerna, vilket blev märkbart för mig i min analys. De 
karaktärer som främst getts plats i min analys är de kvinnliga, eftersom det är 
de som fått utstickande egenskaper och aktiva roller i böckerna medan 
männen ofta var mer passiva karaktärer. 
 
Karaktärer visar ofta känslor i böckerna. Det är olika mellan kvinnor och män 
hur de visar känslor och hur andra reagerar på deras känslor. Att det inte är 
lika tillåtet för männen att vara ledsna framgår tydligt igenom böckerna. De 
gånger som kvinnor gråter är det synd om dem, medan det uppstår förvåning 
eller förklaras bort de gånger som männen gör det. När prästen börjar gråta är 
det för att han är arg, men när Sara eller Ulla gråter är det för att de är ledsna. 
De manliga karaktärerna får några stereotypt feminina egenskaper men det är 
inte på samma villkor som när en kvinnlig karaktär har dem.  
 
I min analys av böckerna anser jag att männens yrkesskickligeter tas mer för 
givet än kvinnornas. Det kommenteras inte om att männen är starka eller 
duktiga på sitt jobb. Genom vad som stereotypt förväntas utifrån karaktärers 
kön kommenteras olika egenskaper. Den mansnorm som Eilard (2008:62) 
beskriver blir synlig i de fallen. Då det stereotypt är männen som har arbeten 
som kräver styrka och mod reageras det som något ovanligt i de fall det är en 
kvinna. Skillnaderna mellan könen förstärks genom att det kommenteras om 
att de var starka och duktiga. Könsskillnaderna blir även tydliga då kvinnan i 
Cafémysteriet talar om vad hon tycker sig kunna äta gentemot vad männen kan 
äta.  Det är små detaljer som i ett större perspektiv bildar en uppfattning om 
skillnaderna mellan könen, vad man förväntas göra och inte för att vara en 
kvinna eller en man.  
 
Utefter den tid som dessa böcker är skrivna i kan man dra slutsatsen att 
författaren är medveten om genus, och ger därmed kvinnorna mer utbredda 
roller och mer plats i böckerna. Männens distans i böckerna kan både tolkas 
som att de fortfarande är normen, där karaktärerna blir osynliga genom att 
vara normala och därmed inte behöver ges annorlunda eller starka egenskaper 
för att få plats. Men det kan även tolkas som att de får kliva tillbaka ett steg för 
att kvinnorna ska vara de som aktivt styr handlingen framåt och tilldelas 
utrymme.  
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Det stora utrymme som kvinnorna får om man ser till tid, egenskaper och 
aktiv del i handlingen bryts ibland med det utrymme som de tar i mindre 
delar. Det utrymmet som karaktärerna tar skiljer sig framförallt åt i 
Födelsedagsmysteriet där kvinnorna mer försiktigt ber om att bli hörda. 
Utrymmet är mer självklart för männen där de kan ropa och avbryta, fastän 
det är positiva utrop så måste tillslut polismästaren säga till alla att vara tysta. 
Det blir ett maktspel där kvinnan försöker att prata men blir avbruten och där 
en person med högre makt måste säga till. Detta är inte endast för att han är en 
manlig karaktär, eftersom han är polis har han högre makt genom sitt yrke. 
Men skillnaden märks även när Anita sedan räcker upp handen när hon ska 
tala, vilket visar på att hon behövde be om tillåtelse innan hon pratade, istället 
för att bara tala rätt ut.  
 
I bilderna finns ingen skillnad mellan perspektiv på kvinnor och män, och de 
förkommer ofta i samma situationer. Om man ser till den skillnad som fanns i 
utseendet mellan kvinnliga och manliga karaktärer så tecknas männen ofta 
som äldre än kvinnorna. Efter en stereotyp om att kvinnor mest värderas efter 
sitt utseende så blir en ung, vacker kvinna mer värderad än en äldre. En äldre 
man förknippas då istället med makt och kunskap. Men äldre kvinnor 
förekommer några gånger i böckerna, istället blir det en lucka i avsaknaden av 
yngre män. Ett exempel på skillnaden mellan ålder för kvinnor och män blev 
synligt i Cafémysteriet, där Sara och Dino såg ut att vara i samma ålder, men 
Sara beskrevs som ung tjej och Dino som man. Eftersom ålder inte skrivs ut i 
texten vet inte läsaren hur gamla karaktärerna är. Men det bildas en attityd om 
att det egentligen blir egenskaperna som avgör om en feminin karaktär är en 
kvinna eller tjej. Genom att Sara gråter får hon en viss titel och Dino en annan. 
För att understryka skillnaden kan man undra ifall Dino hade kallats för kille 
istället för man om han hade varit ledsen. Det kan jämföras med begreppen 
pojkflicka och flickpojke där det finns underliggande värderingar och normer 
som följer begreppen. Ordet tjej har i det här fallet en annan laddning och kan 
användas för en kvinna som är ledsen, medan ordet kille inte blir lika lämpligt 
för en man.   
 
Karaktärernas kläder följer deras genus. Eftersom i stort sätt alla karaktärer är 
kopplade till deras yrken har de ofta kläder som passar till det. Kvinnorna är 
klädda i kjol, klänning eller byxor och tröja och männen i byxor och tröja. Den 
enda gången som en man har på sig stereotypt feminina kläder är i teatern i 
boken Fängelsemysteriet. Alla tre fångarna är utklädda till karaktärer i pjäsen, 
men den enda som blir uppmärksammad är mannen som ska spela Ofelia.  
Genom att det ses som något humoristiskt stärks skillnaden mellan kvinnor 
och män och vad som är det normala.  
 
I samma bok påpekas det även att fången ska spela flickvän till en av de andra, 
vilket framställs som något humoristiskt. Den situationen bestämmer på 
samma vis som med kläderna hur något är när det är normalt. Frågan som man 
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kan ställa är ifall Maja hade kommenterat skådespelarparet ifall Ofelia hade 
spelats av en kvinna. Det finns en heterosexuell norm i böckerna och i detta 
fall, där det blir ett humoristiskt inslag när två män ska spela ett kärlekspar, 
spär det på den normen. Detsamma gäller till viss del i boken Cafémysteriet där 
det i slutet av boken visar sig att Steve är kär i Dino. Där blir inte reaktionerna 
från de andra karaktärerna som att det är något roligt, men som något oväntat. 
Dino verkar rädd när Steve berättar sina känslor, vilket både kan tolkas som 
att han är rädd för att han var kär i honom eller för att han var en farlig rånare.  

Avslutande kommentarer 

I analysen har karaktärer som både bryter mot och följer med stereotypa roller 
funnits. Mina frågor om vilka egenskaper och beteenden som förekom hos 
karaktärerna blev besvarad. Många av sidokaraktärerna visade på beteenden 
som följde stereotypa roller, så som att kvinnorna var mer ledsna och männen 
mer arga. Frågan om vilka stereotypa roller som bröts svarades även på. En 
upptäckt bland de kvinnliga karaktärerna var att de som bröt mot feminina 
roller även var dem som var brottslingar. De kvinnliga var även de som gick 
ifrån genusroller mer även fast de var färre i antal. De manliga var spridda, 
men den mest återkommande manliga karaktären, polismästaren, följde ofta 
med i stereotypa roller. De manliga och kvinnliga karaktärerna skiljde sig åt i 
bild efter hur de såg ut, men inte i hur de målats efter perspektiv och situation. 
Bilderna följde texten där karaktärerna tecknades utefter hur de var i texten.   
 
Huvudkaraktärerna Lasse och Maja är de viktigaste karaktärerna i böckerna, 
då de är barn och även eftersom de så klart har de största rollerna i böckerna. 
Något som jag under min analys fastnade för var begreppen pojkflicka och 
flickpojke. Eftersom de manliga egenskaperna ofta kan ses som mer värda i flera 
situationer är begreppet pojkflicka mer etablerat än flickpojke. Maja kan ses 
som en pojkflicka och Lasse som en flickpojke efter deras egenskaper och 
beteenden i böckerna. Kanske är det därför dags att försöka få de båda 
begreppen till att bli lika positivt laddade, eftersom Lasse inte på något sätt är 
en elak eller sämre karaktär än Maja. Istället så behövs det manliga karaktärer 
som kan visa svagheter utan att det blir negativt laddat.  
  
För att få en mer heltäckande bild av genus i bokserien vore en undersökning 
som tar upp ett större omfång av böckerna om Lasse och Maja betydelsefull. 
Det som undersökningen visat på är vilka stereotypa roller som karaktärerna i 
böckerna har. De strukturer och normer som finns i samhället finns även i 
böckerna som jag analyserat. Men som Tsao (2008:113) menade så är inte 
lösningen på bestämda normer att totalt avlägsna böcker som kan vara 
problematiska utifrån ett genusperspektiv. Istället behövs verktyg för att 
samtala om strukturer som finns och varför de kan vara begränsande för 
människor. Böckerna om Lasse-Maja är skriva för barn och därmed vore det 
även betydelsefullt med en undersökning som ser till hur barn faktiskt 
uppfattar karaktärerna i dessa böcker.  
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