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Sammanfattning 
 

Syftet i den här uppsatsen är att undersöka könsfördelningen bland upphovspersoner av 

normkreativ, genusmedveten och/eller normkritisk barnlitteratur. Undersökningen foku-

serar på barnlitteratur som anses vara normbrytande och analyserar om den agerar nor-

maliserande eller problematiserande. 

 Metoden jag använder är både kvantitativ och kvalitativ då jag undersökt 

antalet upphovspersoner i olika urval men också försökt utröna innehåll i några exempel 

från barnlitteraturen och tidigare forskning. Intervjuer har också genomförts på bokför-

lag inom uppsatsens ram. 

 Resultatet påvisar att det förekommer en skev könsfördelning bland upp-

hovspersoner till barnlitteratur inom ramen för uppsatsen. Det går att se kopplingar mel-

lan upphovspersoners kön och deras utgivna verk, och det sambandet har betydelse för 

såväl bokens handling som protagonist. Analyserad litteratur påvisar mönster i hur nor-

mer problematiseras eller normaliseras. Att det i sin tur inverkar på läsaren och lyssna-

ren framställs i uppsatsen. Även genus och barns formande av identitet utifrån vad de 

möts av i litteraturen diskuteras. Inkluderande och normkreativ barnlitteratur ökar på 

den svenska barnboksmarknaden. Uppsatsen ger en inblick i hur den typen av barnlitte-

ratur förhåller sig till regeringens uppställda mål mot jämställdhet.  

 

Nyckelord: Normkreativ, genusperspektiv, normalisering, problematisering, barnlittera-

tur 
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1.Inledning 

Det övergripande målet för svensk jämställdhetspolitik är att kvinnor och män ska ha 

samma makt att forma samhället och sina egna liv. I grunden handlar arbetet om att om-

fördela makt och resurser för att uppnå målen (Jämställdhetsmyndigheten 2019a).  

Jämställdhetsmyndigheten (2019b), som inrättades 1 januari 2018, ska säker-

ställa att regeringens jämställdhetspolitiska prioriteringar får genomslag genom att bidra 

till ett effektivt genomförande av jämställdhetspolitiken. På deras hemsida står att läsa:  

att flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller 

personlig utveckling handlar om jämställda förutsättningar att utveckla 

intressen, ambitioner och att nå sin fulla potential utan att hindras av 

strukturer, fördomar och stereotypa föreställningar utifrån kön.  

 

Att läsning är viktigt, det vet vi. Att tidig läsning av och för barn är central för hur vi 

deltar i samhället och möjliggör oss våra demokratiska rättigheter står att läsa i antolo-

gin Unga Läser (Hedemark & Karlsson red. 2017). Inom barnlitteraturen har det över 

tid skett stora förändringar. Idag är det allt vanligare med förlag och barnlitteratur som 

anses vara normkritisk1, normkreativ eller särskilt genusmedveten skriver litteraturveta-

ren Lena Kåreland (2009). Det är de förlagen och den litteraturen jag fokuserar på i 

denna undersökning. Jag har tittat närmare på förlagens könsfördelning vad gäller upp-

hovspersoner (författare och illustratörer) och ser att en övervägande majoritet av upp-

hovspersonerna är kvinnor. Detta stämmer överens med det faktum att det är fler kvin-

nor som skriver barnböcker generellt (Kåreland 2001). Enligt 2018 års bokprovning 

utförd av svenska barnboksinstitutet var 71% av bilderbokens upphovspersoner kvinnor 

och 29% var män (Sbi 2018). Uppsatsens undersökning inkluderar även intervjuer med 

två bokförlag med syftet att belysa förlagens egen syn på den skeva könsfördelningen, 

normalisering och problematisering. 

Mot bakgrund av att fler böcker inom ramen för uppsatsen (se definition under 

avgränsning) där upphovspersonerna är män upplevs problematiserande kring normer 

förefaller det som om böcker producerade av kvinnor är mer normaliserande i sitt ut-

tryck. Med regeringens mål om jämställdhet som inledning och riktning vill jag under-

söka det som anses normbrytande och således jämställdhetsfrämjande (?) inom barnlit-

teraturen. Läromedelsutvecklaren och skolbibliotekarien Maria Heimer (2018) skriver 

                                                 
1
 Normkritik är det perspektiv vi använder för att få syn på normer och deras konsekvenser medan norm-

kreativitet definieras som handlingar och förhållningssätt med syftet att förändra normer (Salmson & 

Ivarsson 2015). 
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att normer kan problematiseras eller normaliseras i böcker. Normaliserande är när det 

som är olika tillåts vara självklart och jämlikt medan bokens handling fortskrider. Pro-

blematiserande böckers innehåll agerar utpekande mot det normbrytande, det är då 

handlingens fokus. 

För att över tid skapa normer som är mer tillåtande måste vi låta det som 

är olikt vara självklart. Problematiserande böcker vidgar inte våra nor-

mer utan leder till att vi på avstånd tolererar det som avviker från nor-

men. (a.a s.8) 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka könsfördelningen bland upphovspersoner av 

normkreativ, genusmedveten och/eller normkritisk barnlitteratur, i enlighet med det som 

definierar dessa kategorier. 

Frågeställningarna är som lyder:  

1. Hur ser könsfördelningen av upphovspersoner ut på förlag som anses vara normbry-

tande? 

2. Är normkreativ, genusmedveten och/eller normkritisk barnlitteratur normaliserande 

eller problematiserande? 

3. Hur ser sambandet mellan upphovspersonernas kön och normaliserande eller proble-

matiserande verk ut? 

 

2. Bakgrund 

I avsnittet presenteras för uppsatsen relevant historia kring barnlitteratur samt tidigare 

rådande barnsyn. I barn och identifikation belyses den spegling och det kunskapande 

som möjliggörs genom barns möte med barnlitteratur. Vidare presenteras de maktposit-

ioner som anses relevanta att belysa för uppsatsens undersökning och senare i avsnittet 

belyses barnboken i nutid. 

 

2.1 Barnbokens historia 

Tidigare forskning om barnlitteratur och om hur den följer tidens syn på barn finns i 

stor utsträckning att ta del av. Kåreland (2009) skriver om de historiska skiftningar som 

ligger till grund för den nutida barnsynen. Hon menar att litteratur för barn inte kan stu-
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deras isolerat utan påverkas av sin kontext, sitt historiska sammanhang, tidens rådande 

barnsyn och samhällets utveckling i övrigt.  

 Barn sågs under 1700-talets upplysningstid som ett oskrivet blad där vux-

nas uppgift var att uppfostra barnet till att bli en god medborgare i samhället. Där kunde 

barnboken ses som ett medel för målet. Dåtidens läsning för barn bestod av sagor och 

fabler, korta dynamiska berättelser. Filosofen Jean- Jacques Rousseau influerade genom 

sin bok Èmile från 1761 till en mer romantisk syn på barnuppfostran där barn upphöj-

des, ansågs rena och äkta. Barnen skulle nu själva utforska och uppmuntrades till nyfi-

kenhet och frigörelse.  

1842 infördes allmän skolplikt i Sverige och behovet av litteratur för barn ökade 

i och med det. Samhället såg nu på barn som mer kompetenta och viktiga i sig, inte bara 

någon att forma till en god medborgare (a.a). Vid 1800-talets slut inleddes en litteratur-

pedagogisk insats genom Barnbiblioteket Saga. Syftet var att boken skulle göras till-

gänglig för alla barn skriver Kåreland (2017 nr. 1). Litteratur för barn ansågs vara alltför 

uppfostrande och moralisk av kritikerna. De vuxnas inställning till barns läsande var 

heller inte alltid positiv då barnen förväntades hjälpa till hemma och det ansågs inte 

nyttigt att läsa för mycket. Barnbiblioteket Saga var en motreaktion på det och ville 

främja barns möte med det sköna och vackra i litteraturen. Inget av de första banden 

som gavs ut av Barnbiblioteket Saga handlade om barns samtida vardagsliv, då barn 

inte ansågs vara intresserade av att läsa om sig själva (a.a).  

Vid tiden för sekelskiftet 1900 utgavs ungefär 100 titlar per år och marknaden 

dominerades av kvinnliga författare. Till år 1950 hade barnboksutgivningen ökat till att 

omfatta 428 titlar det året (Kåreland 2009). Det var också vid den här tiden som ett nytt 

tilltal började användas i barnboken, författarna talade utifrån barnet, inte som tidigare, 

över huvudet på dem. Detta synsätt var helt i linje med samhällets övriga syn på barn-

uppfostran, att vara mer lyhörd och lyssna på barnet. Under 60- och 70-talet började 

barnlitteraturen granskas ur ett kön- och genusperspektiv och begrepp som könsstereo-

typer dyker upp i samband med barnlitteratur (Nikolajeva 2004).  

1976 infördes “En bok för alla” som bidrog till ökad utgivning och spridning av 

litteratur i Sverige. Bakgrunden var att bokhandlarnas försäljning av skönlitteratur 

minskat och försäljningen av pockets i kioskhandeln ökat. Kioskhandelns utbud ansågs 

inte hålla samma kvalité på litteratur. Syftet med “En bok för alla” var ursprungligen att 

skapa bättre möjligheter för flera människor att läsa god litteratur och utvecklades i 

samarbete mellan regeringen och Stiftelsen Litteraturfrämjandet (Arleskär u.å). Med 
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statligt bidrag kunde kvalitetsböcker ges ut till ett lågt pris. Utgivningen utökades tre år 

efter införandet till att inkludera även barn- och ungdomslitteratur och hade betydelse 

för ökningen av den svenska barnboksutgivningen som helhet (Kåreland 2009). 

Samhällets sociala förändringar har, som tidigare nämnts, genom tid speglats i 

barnbokens utveckling. Förändrade familjekonstellationer presenteras i barnlitteraturen 

där inte bara kärnfamiljen får ta plats. “Både ensamföräldern och olika varianter av s.k. 

regnbågsfamiljer finns det numera många exempel på i barnböckerna” (a.a s.43). I tid-

skriften Barnboken uttrycker docent Mia Österlund (2012) “att normkritik blivit den nya 

normen” (s.2). Hon menar att regnbågskonstellationer finns i alla genrer inom barnlitte-

raturen idag. Liknande skriver litteraturvetaren Maria Jönsson (2017) om att det finns en 

högre medvetenhet om jämställdhet idag och att jämställdheten har blivit en del av me-

delklassidentiteten. Barnböcker med medvetenhet kring frågor om genus och etnicitet 

efterfrågas i större utsträckning (a.a).   

 

2.2 Barns läsning och identifikation 

Att läsa mycket ger en mängd alternativ för att förstå och få grepp om den egna tillvaron 

(Kärrholm & Tenngart red. 2012). Läsaren ges möjlighet att tillägna sig språk, tankar 

och insikter om andra världar genom litteraturen. Barnlitteraturen inbjuder till reflektion 

av omvärlden och barnets egen plats i den. Läsandet och lyssnandet innebär ett växelvis 

jämförande mellan bokens handling konstruerad av författaren, och det icke-

konstruerade verkliga livet. Om barnets upplevelser i livet skiljer sig stort mot vad de 

möter i litteraturen kan böckerna i förlängningen frambringa känslor av utanförskap, 

skam och sorg. Detta tar Davies (2003) upp då hon i sin forskning läser för barn om en 

familj i kris. Berättelsen beskriver det kaos som kan upplevas hos en familj i skilsmässa 

ur ett barns perspektiv. Endast en i den gruppen barn Davies läser för uttrycker i bok-

samtalet senare att den kände igen sig, övriga var tillsynes oberörda. För barnet i fråga 

var det högst aktuellt då dennes föräldrar just genomgick en separation medan övriga 

inte alls kände igen sig (a.a). 

 Författare till barnlitteratur påverkas, medvetet eller omedvetet, i sitt skri-

vande av sin egen barndom. För läsaren kan texten bli en förskönad värld eller en utopi 

som framställs och tillägnas i läsningen (Kärrholm & Tenngart red. 2012). Davies 

(2003) menar att barn tidigt lär sig om vad som är typiskt kvinnliga och typiskt manliga 

egenskaper och att de då tillägnar sig kunskap om vad som förväntas av dem utifrån 

vilket kön de har. Hon skriver också att genom att lyssna till berättelser och sagor ges 
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barn förutsättningar att upptäcka vilka möjliga positioner de kan disponera i samhället 

(a.a). 

Maria Nilsson (2017), lektor i litteraturvetenskap, skriver om att litteratur för 

barn och ungdomar idag kan handla om ämnen som tidigare ansetts tabubelagda. Hon 

menar att vi ser allt fler mörka, våldsamma innehåll i böckerna men att handlingarna 

ändå slutar lyckligt. Nilsson har studerat dystopier och ser ett tydligt tema kring revolte-

rande hjältinnor och konflikter i maktförhållanden mellan vuxen och barn. Hon belyser 

också en mycket traditionell syn på manligt och kvinnligt. Det är den unga mannen 

(förälskad i hjältinnan) som introducerar konflikten och den unga hjältinnan har inled-

ningsvis väldigt begränsad frihet. Det är värt att reflektera över människosynen, roman-

tiken och individperspektivet i dessa moderna barn- och ungdomsböcker skriver Nilsson 

(a.a).  

Barns kunskapande kan ses som sociokulturella aktiviteter. Möten med omvärl-

den skapar synaptiska nätverk i hjärnan som påverkas av den diskurs barnet befinner sig 

i. Från första början tar barnet del av kunskaper och vad de möter i litteratur. Barn del-

tar, förändras och förändrar. Vad som hos det lilla barnet är sinnliga och instinktiva mö-

ten utvecklas till språk, fakta och kunskaper. Forskning tyder på att för det lilla barnet 

samspelar sinnligheten med kunskapsinhämtningen och de bör inte hållas separerade. 

Detta skriver psykologen Leif Strandberg om i sin artikel ”Barnen kunskapandet & 

kunskaperna” (2017). Strandberg menar att barn i tidig förskoleålder påverkas mycket 

av språk, att vuxna ska låta världen vara komplex och att sinnlighet, fakta och färdighet-

er bör få samspela.  

Barnkulturforskare Margareta Rönnberg har forskat på hur barn påverkas av TV-

tittande. Hon kommer fram till att barn inte identifierar sig med figurerna de möter på 

TV. Istället menar hon att det handlar om ett perspektivtagande. Barnet ser den andras 

position, den fiktivas, och kan jämföra den med sin egen, vilket också sker då barnen 

tillägnar sig skönlitteratur (Kåreland 2009). Ett annat synsätt på detta uttrycker Lars 

Brink, universitetslektor i litteraturvetenskap, efter en studie av Appleyard om barns och 

ungdomars läsutveckling att barn läser om huvudpersoner de kan identifiera sig med, 

pojkar om manliga hjältar och flickor om kvinnliga huvudpersoner i hem- eller skol-

miljö. Uppdelningen är dock inte lika tydlig hos barn i lägre åldrar har undersökningar 

visat. Brink skriver i sin avslutning om vikten av att ge barn ett brett urval av litteratur 

samt att vi får acceptera att barn behöver känna könstillhörighet med bokens protagonis-

ter för sin egen könsidentitets skull (Kåreland red. 2005). Nikolajeva (2004) konstaterar 
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att författare till största del väljer huvudpersoner av samma kön som sitt eget. Bland 

undantagen är det vanligare att kvinnliga författare skriver om manliga huvudpersoner 

än tvärtom. Feministisk narratologi är något relativt nytt och tillämpas just för möjlig-

heten att kunna undersöka sambandet mellan genus och berättande i barn- och ung-

domslitteratur skriver Nikolajeva (2004). Det handlar om författarnas berättarstrategier 

och om det är möjligt att utröna maskulina eller feminina sådana. 

Läsning i förskolan kan ge insikt i och kunskap om andra kulturer och livsmöns-

ter. Läsningen kan då agera motbild till stereotypa könsroller och odemokratiska förhål-

landen skriver Kåreland (2009). Detta kräver att barnen får läsa om sådant som är utan-

för deras vardagliga miljöer. Barn provar olika intryck och perspektiv och identiteten 

utvecklas bland annat genom att barnen tar efter eller gör motstånd. Erfarenheter ur lit-

teraturen kan göra människan mer tolerant mot vad som upplevs främmande, det ger 

perspektiv (Kåreland 2009).  

Sofie Samuelsson (2016) skriver om att “ett jämställdhetsarbete som på allvar 

vill nå Sveriges nationella jämställdhetspolitiska mål - att kvinnor och män ska ha 

samma makt att forma samhället och sina egna liv - kritiskt måste granska och utmana 

heteronormen och tvåkönsnormen” (s.51). Samuelsson påpekar vikten av att inte skilja 

könen åt. Genom att särskilja skapar vi en grund för ojämställdhet menar hon. Vidare 

hänvisar Samuelsson i sin skrift till Gunilla Molloys artikel Pojkar läser bara om män 

gör det. Molloy lyfter de genusbärande markörer som litteratur och läsning för med sig 

(feminina) och som många pojkar förefaller sig ta avstånd ifrån för att på så sätt mar-

kera sin maskulinitet. Dessa markörer stämmer överens med det som Kåreland (2001) 

skriver om hur barn associerar olika beteenden som flickiga eller pojkiga. Vi måste 

prata om läsning utan att köna den då det bidrar till reproducering av läsning som mas-

kulint eller feminint menar Samuelsson (2016). Lika skulle vi kunna se på arbetet och 

undersökningen här i min uppsats, att jag genom att belysa upphovspersoners könstill-

hörighet, undersöker deras sätt att uttrycka sig, jag könar det. 

 Olika förlag uppmanade författaren Anders Palmaer att byta kön på cirkusdirek-

tören i sin bok Cirkus Bestivus (2007). Direktören var manlig i den ursprungliga vers-

ionen och Palmaer motsatte sig det bytet till en början. Salmson & Ivarsson (2015) åter-

ger en situation där Palmaer leker med sin dotter som hävdar att inte hon men hennes 

bror kan vara hotelldirektör i en lek, grundat på vilket kön de har. Palmaer beskriver hur 

han ändrade åsikt om Cirkus Bestivus direktör. Vidare skriver Salmson & Ivarsson 

(2015) om vikten av att ge barnen olika bilder av sätt att leva, som konkretiserar och 
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realiserar det som redan sägs eller förstärker upplevelser som barnen redan tillgodogjort 

sig och ger igenkänning. Boken blir för barnen “en spegel” (s.75) av vad som är inklu-

derat och inte, om de känner igen sig eller inte, vilket möjliggör för barnen att skapa sig 

värderingar därefter (a.a). Salmson menar att barnboken “inte ska förminska barnens 

fria utvecklingsmöjligheter när de bygger upp sin identitet och sin framtid” (Kåreland 

2009, s.156–157). 

 

2.3 Maktpositioner 

En barnbok som återkommer i min studie av tidigare forskning kring genusmedveten, 

normkritisk eller normkreativ barnlitteratur är Pernilla Stalfelts Hurra! alla barns rätt! 

(2009). I förordet skriver Stalfelt att hon har tolkat och förtydligat Barnkonventionen för 

barn, att det är hennes personliga tolkning och att hon tror både barn och vuxna kan 

finna glädje och nytta med att läsa boken.  

Stalfelt ger konventionerna berättelser så att barnen lättare ska förstå dem skri-

ver Kärrholm & Tenngart (2012) medan Rönnberg frågar sig “vad säger barnen?” i arti-

keln med samma namn i antologin Unga Läser (2017 s.83). Rönnberg finner i sin 

undersökning att Stalfelt inte riktigt verkar nå fram till barnen i sin tolkning av konvent-

ionerna utan menar att det snarare uppstår en mängd frågetecken hos de yngre läsarna. I 

Rönnbergs forskning tillfrågas barnen. Deras reaktioner under läsning och efterföljande 

samtal studeras. Rönnberg håller sig kritisk till tidigare forsknings avsaknad av barnens 

egna röster och menar att barnen oftast inte alls får möjlighet att uttala sig i forskningen 

kring barnlitteratur. De inbjuds inte heller att delta i fråga om prisutdelningar eller annat 

inom barnlitteratur (a.a). Nikolajeva (2004) skriver att barnlitteratur skrivs av en grupp 

med makt (vuxna) för en grupp som är maktlös (barnen) och att det måste sätta sin prä-

gel på litteraturens utformning. Även Davies (2003) tar upp detta och skriver om femin-

istisk läsning för barn där hon understryker textens metaforer och mönster. Hon påpekar 

vikten av hur barnen tolkar och sätter in sig själva i texten. 

I Åslunds (2015 red.) Från Alfons till Dostojevskij 2 är Stalfelts bok kanske 

självklar då antologin innehåller boktips att använda i just arbetet med barn och barn-

konventionen. Barnbokskritikern Lotta Olsson (Kåreland 2009) frågar sig om det går att 

kombinera kvalitet med ett uttalat syfte eller en särskild värdegrund i skrivandet för 

barn. Olsson menar att ett alltför tydligt uttalat syfte gör boken till en lärobok (a.a). I 

Från Alfons till Dostojevskij 2 beskrivs innehållet i Stalfelts bok “förvandla de vällov-

liga men torra paragraferna till kött och blod” (Åslund red. 2015 s.163). Än en gång 
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lyser frånvaron av barnens egna röster och förståelse för Stalfelts bok då det istället är 

de vuxna som säger sig ha kunskap om hur barn uppfattar litteraturen. Kåreland (2009) 

skriver om hur barnet blir “den andra” i bedömning, värdering och publicering av barn-

litteratur då det är vuxna som allt som oftast står för genomförandet. Även Davies 

(2003) skriver om maktförhållandet mellan barn och vuxna där hon pekar på att barnen 

blir ”de andra” i förhållandet till vuxna såsom kvinnor är ”de andra” i förhållande till 

män. 

Läsarnas tolkningar och värderingar är något som sällan forskas på, vilket är ex-

tra allvarligt inom litteraturforskning av barnböcker då dess läsare befinner sig långt 

från forskarens egen läsning menar Rönnberg (2017). Hon uppskattar att den forskning 

som tidigare gjorts om barnlitteratur och som faktiskt hört barnen och använt sig av 

barns åsikter och reaktioner uppgår till någon promille av all världens forskning på om-

rådet. Rönnberg hänvisar också till tidigare nämnda barnlitteraturprofessor Westin som 

anser att det inte går att komma åt barns förståelse vilket Rönnberg kritiserar. Istället 

menar Rönnberg att det under lång tid forskats på barns reaktioner och tillägnande av 

andra medier och skriver att det är lättare att komma åt barnens reaktioner på litteratur 

än vuxnas. Tyvärr verkar forskare anamma Westins synsätt och således utelämna barnen 

(a.a).  

Rönnberg (2017) menar att de böcker som lyfts fram i kritik och forskning är de 

mer konstnärliga vilket sker på bekostnad av de böcker barnen i Rönnbergs egen forsk-

ning efterfrågar, de som skildrar meningsfullhet och rättvisa (a.a). Även Kåreland 

(2001) tar upp Rönnbergs barncentrerade litteraturforskning. Kåreland skriver att Rönn-

berg står för en kulturförståelse på barnets grund. Det är dock de vuxna som bestämmer 

vad som är bra och dålig litteratur vilket främst är ett uttryck för maktbehov och be-

stämmande (Kåreland 2001).  

Någon som också skriver om vuxnas makt och inflytande över barnlitteraturen 

är Jerry Määttä (2018) som recenserat antologin Prizing children’s literature. Antologin 

handlar om amerikansk, kanadensisk och australiensisk barn- och ungdomslitteratur och 

dess utmärkelser. Määttä menar att de vinnande böckerna ofta skrivs av och skildrar vit, 

heterosexuell medelklass. De böcker som vinner utmärkelser är de böcker som syns och 

som marknadsförs menar Määttä och helt i linje med Rönnberg skriver Määttä att barn 

och ungdomar själva bör få större inflytande över sin litterära arena.  
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2.4 Barnboken i nutid 

2018 utgavs 2308 titlar inom barn- och ungdomslitteratur enligt svenska barnboksinsti-

tutets bokprovning. Sbi:s sammanställning visar att bilderboken tillhör den största gen-

ren i kategorin barn- och ungdomslitteratur. Räknat på upphovspersoner är det 64 % 

kvinnor och 36 % män totalt inom barn- och ungdomslitteraturen utgiven 2018.  

 Bilderböcker som skildrar variationer såsom hudfärg, samkönade relation-

er, funktionsvariationer, kroppsstorlek, genus och ålder har ökat i utgivning sen tidigare 

år. Förlag som inriktar sig särskilt på funktionsvariationer har tillkommit år 2018 vilket 

kan ses som en utveckling av de normkritiska förlagen Olika och Vombats etablering 

skriver Sbi i sin sammanfattning (2018). Sbi:s gästskribent Mia Österlund uttrycker:  

Normkritiken kan sägas ha blivit norm i utgivningen och utvecklats till 

en egen genre, med normer kring t.ex. medelklass, vithet och sexuali-

tet... Vithetsnormen omförhandlas också, med försiktighet…. Inklude-

ring av andra än vita kroppar är ändå en stark tendens i utgivningen. 

Sammanfattningsvis kan sägas att kroppsformer och kroppsnormer är en 

aktiv diskussion i dagens bilderbok, och att dialogen med rådande sam-

hällsdebatt är framträdande (Sbi Bokprovning 2018 s.12). 

 

Bokprovningen tar upp några exempel på böcker vars innehåll agerar normaliserande 

och påpekar i avsnittet om inkludering att “syftet från upphovspersonernas sida förefal-

ler vara medvetet inkluderande och icke-problematiserande” (a.a s.14). 2018 års utgivna 

böcker för barn och ungdomar skildrar barn som medborgare med rättigheter. De bely-

ser sociala orättvisor och visar på klasskillnader och fattigdom. Barnens perspektiv be-

lyses tydligt. I sin sammanfattning jämför Sbi litteraturen för barn utgiven 2018 med 

den som utgavs under 70-talet men påpekar en skillnad i att nutidens böcker inte skild-

rar någon uttalad fiende såsom den äldre litteraturen gjorde. I den nutida, konstnärliga 

formen i barnboken skildras missförhållanden, klimatförändringar, miljöaktivism och 

integration. Litteraturen inbjuder barnen att agera och utforma nya förhållningssätt. För-

fattarnas vilja att engagera och förändra finns tydligt utskrivet i böckernas innehåll en-

ligt Sbi:s bokprovning för utgivningsåret 2018. Modern barnlitteratur framställer ett 

ifrågasättande av maktstrukturer skriver Nikolajeva (2004) och Davies (2003) menar att 

berättelser ska ge barn en möjlighet för dem att upptäcka vilka rimliga och potentiella 

positioner i samhället som finns tillgängliga för dem. 

 Sedan år 2002 har Sbi räknat på huvudroller och kön i bilderböcker ut-

givna respektive år. Första resultatet visade att 28 % av huvudrollerna var flickor och 65 

% var pojkar (Salmson & Ivarsson 2015) jämfört med år 2018 då 52 % var flickor och 
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42 % pojkar (Sbi 2018). Salmson & Ivarsson (2015) påpekar här betydelsen av att inte 

fastna vid att räkna kön utan även se till vad de olika huvudrollerna och andra gör i 

boken. En protagonist tillskrivs ett visst kön, handlingsutrymme och miljö, allt detta och 

mer har betydelse för representationen i litteratur. Liknande skriver Nikolajeva (2004) 

att det inte är huvudpersonens biologiska kön som är av betydelse utan det socialt kon-

struerade genuset. Hon menar att karaktärerna i böckerna har ett performativt genus och 

belyser vikten av att se om de bryter mot det och utmanar det, eller inte. 

I Sverige är det förutom svenska originalutgåvor framförallt översatt engelsk lit-

teratur som ges ut. Engelsk litteratur står för 63% av all litteratur med annat original-

språk som getts ut i Sverige 2018 och få böcker kommer från andra språk än de väster-

ländska. Att den engelskspråkiga litteraturen står för majoriteten av översatta böcker i 

Sverige vill jag belysa i relation till vad forskning kring representation i engelsk barnlit-

teratur pekat på.  

Ny forskning kring representation av etniciteter i barnlitteratur från brittiska 

Century of literacy in primary education (2018) visar att 1% av barnböckerna utgivna i 

Storbritannien 2017 presenterar huvudpersoner med annan hudfärg än vit. I verkliga 

livet är 32% av brittisk befolkning av annat etniskt ursprung (CLPE 2018). Den brittiska 

forskningsstudien tas även upp av Krantz (2018), reporter på Kulturnytt, Sveriges Ra-

dio. Där jämförs studien med hur det ser ut i den svenska barnboksutgivningen. Lille-

mor Torstensson vid svenska barnboksinstitutet intervjuas och menar att det ser lik-

nande ut med representationen i barnboken i Sverige men att det dock inte är forskat på 

barnböckernas innehåll. Torstensson uttrycker att när huvudpersoner är av annat etniskt 

ursprung än svenskt så “lyser vardagsberättelserna med sin frånvaro” (a.a).  

Sbi:s bokprovning räknade först 2014 på förekomsten av mörkhyade (Sbi:s ord-

val) personer i bilderböcker av svenska upphovspersoner (2018). Av totalt 298 titlar 

förekom mörkhyade personer i ungefär en femtedel av böckerna och i 5 % av det totala 

antalet undersökta böcker var en eller flera huvudpersoner mörkhyade. Bonnier Carl-

sens litterära chef Eva Dahlin intervjuas även hon av Krantz (2018) i Sveriges Radio, 

Kulturnytt. Dahlin menar att förlaget (som ger ut flest barnböcker per år i Sverige) år 

2017 startade ett inkluderingsråd för att räkna på representation i utgivning och upp-

hovspersoner. Bonnier förlag behöver aktivt underlätta för opublicerade, annorlunda 

berättelser och deras författare berättar Dahlin. Hon uttrycker även att de kan önska en 

bok med en viss handling och befolkning för att öka på representationen (Krantz 2018).  
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Sbi har genom att studera förekomsten av mörkhyade personer i 2018 års ut-

givna bilderböcker jämfört med ovan nämnda studie från 2014. Studien visar på en 

markant ökning av representation av mörkhyade i böckerna och även en större variation 

i hur hudfärger gestaltas. Sbi skriver också i 2018 års bokprovning att “svenska upp-

hovspersoner är mer benägna i dag än de var för några år sedan att ge en mörkhyad per-

son en egen berättelse än en roll som bifigur i en ljushyad persons berättelse” (s.14).  

I undersökningen för uppsatsen fokuseras det inte närmre på representation av 

etnicitet eller hudfärg i barnlitteratur då uppsatsens huvudfokus är upphovspersoners 

könstillhörighet och hur det inverkar på utsagan. Däremot är representation av vikt för 

uppsatsens undersökning då det kan visa på skev representation i inte minst översatt 

litteratur på den svenska barnboksmarknaden. Även det som Torstensson (Krantz 2018) 

uttrycker ovan, att berättelsen blir en annan och att innehållet än inte varit medel för 

forskning. 

Inom ramen för uppsatsen har upphovspersoner hos två bokförlag studerats och 

det visar sig att förlagen har en övergripande majoritet av kvinnliga upphovspersoner. 

Det redovisas i resultatdelen som följer tillsammans med undersökningens intervjuer, en 

bibliografi och några analyserade titlar ur barnlitteraturen. 

 

3. Tidigare forskning 

Det finns en hel del tidigare forskning kring barnlitteratur generellt. Vad som tidigare 

skrivits om genusmedveten, inkluderande eller normkreativ litteratur är till större del 

textfokuserat. Forskare har genom närläsning och analyser försökt utreda huruvida ge-

nusmönster och normer befästs eller vidgas genom text och bild. Det har dock inte skri-

vits så mycket om upphovspersonerna, fördelningen av manliga och kvinnliga upp-

hovspersoner eller vad det har för inverkan på den utgivna litteraturen och huruvida den 

agerar normaliserande eller problematiserande kring normer. Nikolajeva (2004) nämner 

att tidigare forskning visar på att författares bakgrund och barndom påverkar vad de 

skriver om. Hon nämner också att jämförelser gjorts som visar på att författarens köns-

tillhörighet påverkar vilket kön protagonisten har.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkter presenteras här med betoning på normkritik, pro-

blematisering och normalisering. Även genusnorm och könsmaktsordning är centrala 

begrepp. Normkritik är det perspektiv vi använder för att få syn på normer och deras 

konsekvenser.  Normkreativitet definieras som handlingar och förhållningssätt med syf-

tet att förändra normer (Salmson &Ivarsson 2015). Författarna skriver om social kon-

struktion vilket innefattar de förväntningar omgivningen har på individen, utifrån indi-

videns kön. Individen tillskrivs en viss grad av makt, resurser och inflytande av omgiv-

ningen, beroende av dess kön. Det är vad författarna kallar genusnormen. Att det man-

liga könet har och fortsätter ha tillskriven fördel, finns mycket tidigare forskning kring 

skriver Salmson & Ivarsson och menar att det behöver belysas, motarbetas och omstruk-

tureras. Vi måste belysa normer för att kunna förändra dem, vilket sker på bekostnad av 

att vi riskerar att befästa dem. Normsystem bygger på idéen om normalitet kontra avvi-

kelse. Författarna benämner det toleransmakt; du har makten att välja om du står utanför 

det avvikande och alltså innanför det “normala” (a.a).  

 Läromedelsutvecklaren och skolbibliotekarien Maria Heimer (2018) skri-

ver att normer kan problematiseras eller normaliseras i böcker. Normaliserande är när 

det som är olika tillåts vara självklart och jämlikt medan bokens handling fortskrider. 

Problematiserande böckers innehåll agerar utpekande mot det normbrytande, det är då 

handlingens fokus.  

För att över tid skapa normer som är mer tillåtande måste vi låta det som 

är olikt vara självklart. Problematiserande böcker vidgar inte våra nor-

mer utan leder till att vi på avstånd tolererar det som avviker från nor-

men. (a.a s.8) 

 

Davies (2003) skriver att uppdelningen av socialisation och könsroller är vilseledande 

och bidrar till att vi förbiser själva barnet som aktör. Hon menar att uppdelningen i sig 

riskerar att bevara könens dikotomi. Detta teoretiska synsätt på barn och genusskapande 

kan ställas emot vad som presenteras nedan i uppsatsen om hur barn identifierar sig med 

respektive utmanas av barnlitteraturens protagonister. Davies (2003) förklarar att den 

sociala strukturen skapas, omsyras och upprätthålls av och inom individer med hjälp av 

diskursiva praktiker. Genom dessa lär sig barnen hur de ska positionera sig i samhället, 

som flickor eller pojkar. De lär sig i tidig ålder vad som förväntas av dem utifrån sitt 
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kön. Barnen har många verktyg för positionering som t.ex. kläder, accessoarer och lekar 

(a.a). 

Enligt professor Judith Butler (2006) skapas genus “på ett komplext sätt genom 

identifikatoriska och performativa praktiker “(s.211). Även normer kring genus skapas 

och upprätthålls genom performativitet. Genom tal och handlingar uppkommer, repete-

ras och bekräftas normer i olika kontexter i vårt samhälle. Normer om vad som räknas 

som manligt respektive kvinnligt, skapas och upprätthålls, även genom ett bestridande 

av normer, hävdar Butler. Vi behöver normer för att kunna leva våra liv men också för 

att kunna förändra dem. Vi begränsas av normer och vi måste ibland bekämpa dem. 

Normativitet innefattar en dubbel betydelse skriver Butler, en normaliseringsprocess där 

vissa normer, idéer och ideal skapar kriterier för vad som är “normalt”. Men processen 

innebär också att vi kan bestrida normerna, trotsa dem, med resultatet att ifrågasätta mitt 

eget jag, osäkerheten om jag är lika värd att inkluderas (a.a). Nikolajeva (2004) skriver 

även hon om performativt genus. Hon tar upp Butlers genusmanuskript vilket hon be-

skriver är en mall för maskulina respektive feminina normer som en person eller karak-

tär kan hålla sig inom eller utmana. Någon eller något blir könsstereotyp när beteende 

och agens framställs såsom det förväntas göra utifrån rådande normer. Manliga normer 

är underförstått överlägsna och feministisk kritik benämner “fallocentrism” vilket för-

klaras av Nikolajeva (2004) vara då kvinnliga normbrytare tvingas tillbaka till kvinnliga 

normer. En manlig protagonist utvecklas mot oberoende och styrka medan en kvinnlig 

motsvarande anpassas till ett patriarkalt samhälle (a.a). Även Davies (2003) skriver om 

detta och menar att dikotomin manligt/kvinnligt är ständigt närvarande i berättelser och 

sagor. Barnen tolkar genom sitt lyssnande sina egna och andras positioner. ”Barn lär sig 

social ordning genom berättelser som innehåller både möjligheter och begränsningar” 

(a.a s.65).  Litteraturen reproducerar rådande könsnormer där det kvinnliga framställs 

som passivt och det manliga som aktivt. Genom traditionella sagor lär sig barn att passa 

in sig själva i de mönster som upprätthåller könsmaktsordningen. Davies använder sig 

av feministiska sagor i sin forskning och menar att de kan delas upp i sagor om kön, 

texten och berättelsen fokuserar på det (som t.ex. berättelsen om paret i separation 

längre ned) eller feministiska sagor där könsrelationerna är i undertext och metaforer 

används för att omkasta det manliga och det kvinnliga i berättelserna. I den senare delen 

är syftet att utmana stereotypa normer och det är den sagan som barnen visar störst in-

tresse för enligt Davies (2003).  
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5. Metod och material 

För att förtydliga detta avsnitt om vald metod och material upprepar jag uppsatsens 

syfte och frågeställningar. Syftet är att undersöka könsfördelningen bland upphovsper-

soner av normkreativ, genusmedveten och/eller normkritisk barnlitteratur, i enlighet 

med det som definierar dessa kategorier. Frågeställningarna är: 

1. Hur ser könsfördelningen av upphovspersoner ut på förlag som anses vara normbry-

tande? 

2. Är normkreativ, genusmedveten och/eller normkritisk barnlitteratur normaliserande 

eller problematiserande? 

3. Hur ser sambandet mellan upphovspersonernas kön och normaliserande eller proble-

matiserande verk ut? 

Uppsatsens litteraturanalys genomförs genom närläsning och tar avstamp i det som 

Nikolajeva (2004), professor i litteraturvetenskap, kallar feministisk litteraturkritik, för-

fattarorienterad men också till viss del läsarorienterad. Feministisk litteraturkritik besk-

rivs av Nikolajeva som ett maktförhållande dels mellan män och kvinnor där männen är 

överordnande och även mellan barn och vuxna där de vuxna har makten. Den bygger på 

att det finns en skillnad i hur upphovspersoner skriver böcker beroende på om de är män 

eller kvinnor menar Nikolajeva. Uppsatsen utgår ifrån ett mimetiskt synsätt då barnlitte-

raturen återspeglar rådande samhällskontext. Författarorienterad modell studerar sam-

band mellan upphovsperson och text medan läsarorienterad fokuserar på förhållandet 

mellan text och mottagare. I undersökningen har hänsyn tagits till den ikonotext som 

Nikolajeva (2004) nämner som handlar om samspelet mellan ord och bild. Bilden träffar 

oss direkt medan texten behöver tas in och förstås. Bilder och text kan samarbeta och 

förstärka handlingen. De kan vara helt symmetriska och beskriva samma saker i bild 

och text eller så kan de vara motsägelsefulla, som ett verktyg att skapa effekt (a.a).  

Undersökningens analyserade barnlitteratur är utvald ur Heimers (2018) biblio-

grafi (eller tipsbok som hon själv kallar den) Normkreativitet i barn- och ungdomslitte-

raturen som totalt innefattar 283 barn- och ungdomsböcker. Bibliografin passar uppsat-

sens undersökning då hon lyfter fram litteratur som ”vidgar traditionella normer” enligt 

författaren själv. Heimer menar att böcker som är normaliserande är viktiga och att det 

som upplevs olika ska tillåtas vara självklart. Om så sker, bidrar det över tid till ökad 
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normalisering. De tio titlarna valdes ur Heimers kategorisering av normer vilka är 

kropps- och funktionsnormer, könsnormer, etnicitetsnormer, familjenormer, sexualitets-

normer, socioekonomiska normer, genusnormer och övriga normer. Litteraturanalysen 

innefattar böcker från alla kategoriseringar förutom den som Heimer benämner övriga 

normer vilken valdes bort på grund av att så få titlar ingick (endast fyra böcker). Heimer 

skriver att normer oftast överlappar varandra och att böckerna många gånger passar in 

under flera normer. Urvalet av litteratur har gått till så att samtliga titlar ur Heimers bib-

liografi har kategoriserats efter vilken ålder de är skrivna för, för att på så sätt se vilka 

böcker som passar in i ramen för uppsatsen. Försök till spridning bland olika bokförlag 

har också gjort för att få till ett bredare underlag till analys tillskillnad från om majorite-

ten av analyserade böcker var ifrån samma. Titlarnas upphovspersoner har undersökts 

med syftet att hitta böcker med enbart manliga upphovspersoner, författare och illustra-

tör, samt enbart kvinnliga upphovspersoner för att sedan genomföra en litteraturanalys.  

Analysen av de tio böckerna genomfördes utifrån ett normkritiskt synsätt. Det 

handlar om att ha fokus på makt och ett reflekterande synsätt på normer. Med normkri-

tik som metod flyttas fokus från ”dom Andra” till att granska de normer eller de makt-

strukturer som upprätthålls i samhället. Som verktyg främjar ett normkritiskt förhåll-

ningssätt lika rättigheter och möjligheter (jamstall.nu). De tio böcker ur bibliografin har 

analyserats för att se om de agerar problematiserande eller normaliserande kring nor-

mer. Som Heimer beskriver det så agerar ett problematiserande av normer utpekande, 

det blir själva handlingen, som t.ex. i boken Välkommen Tango som analyseras nedan. 

Texten i boken antyder att pingvinparet, som är två män, trots det kan ruva ett ägg och 

ta hand om ungen. En handling som agerar normaliserande inkluderar det som är olikt 

utan att det samtidigt blir utpekande som till exempel i boken Hej och hå kläder på där 

barn av olika hudfärger finns representerade utan att det på något sätt pekas ut i bokens 

handling.  

Uppsatsens empiri har analyserats kvantitativt med kvalitativa inslag då antalet 

kvinnliga samt manliga författare och illustratörer räknats, exempel ur barnlitteraturen 

har granskats och analyserats samt att intervjuer genomförts på två förlag.  

Två folkbibliotek har besökts för att ta reda på statistik som påvisar innehavet av 

litteratur för barn skriven av författare som är kvinnor eller män, Solna stadsbibliotek 

och Sundbybergs bibliotek. Resultatet och lärdomen blev att det inte förs statistik eller 

dokumentation om detta. Biblioteken kunde tillhandahålla statistik kring låntagare, mest 
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utlånade böcker och dylikt. men inget kring sitt eget innehav eller låntagarnas möjlighet 

till urval av böcker på plats.  

Som komplement till min studie av Olika förlags och Vombat förlags upp-

hovspersoner genomfördes intervjuer på vardera förlaget. Efter telefonkontakt besluta-

des att intervjufrågorna skulle skickas via mejl och att det gick bra att återkomma för 

uppföljning om behov fanns. Då svar mottogs via mejl och responsen på intervjufrå-

gorna ansågs uppfylla syftet med intervjun var en uppföljning inte aktuell. Intervjufrå-

gorna sammanställdes med utgångspunkt i uppsatsens syfte och frågeställningar. Ge-

nom ställda frågor har respondenternas tankar och åsikter om fördelningen av kvinnor 

och män bland upphovpersoner och vad det kan tänkas betyda för litteraturens utsago 

tagits med i undersökningen. Respondenternas deltagande är helt konfidentiellt vilket de 

informerades om under första kontakttillfället. Det är i uppsatsen inte möjligt att härleda 

det presenterade materialet till respektive respondent. 

Litteraturanalysens tio barnböcker är valda utifrån vissa ramar vilket gör studien 

begränsad. Studien är således inte generellt gällande för normkreativ eller genusmed-

veten barnlitteratur i sin helhet. Däremot visar analysen av vald litteratur på förekom-

mande mönster i litteraturen. Undersökningens syfte och frågeställningar är applicerbara 

på annan barn- och ungdomslitteratur än den utvalda. 

Undersökningen är gjord utifrån att texterna och forskningen är en del i ett större 

sammanhang. Jag själv är i sammanhanget inte en utomstående betraktare till det sam-

hälle jag nämner och hänvisar till i min text, jag är en del av det. Därför måste också 

min förståelse, förförståelse, bakgrund och kunskap vägas in i resultatet. Jag som fors-

kare tolkar barnlitteraturens text och bild samt intervjuer utifrån valda metoder och är 

inte en objektiv part av undersökningen (Bergström & Boréus, 2018).  

 

5.1 Avgränsning 

Den litteratur uppsatsen syftar på har åldern 3–6 år som målgrupp av utgivande förlag 

om det inte i texten anges något annat. Det är ett praktiskt och hanterbart sätt för av-

gränsning skriver Kåreland (2009) då det innebär att mottagaren generellt är över pek- 

och bilderboksålder men under läsa-själv ålder. Vuxna har stort inflytande över denna 

litteratur då de många gånger väljer eller är delaktiga i att välja litteratur att läsa för bar-

nen. Professor Bronwyn Davies (2003) skriver om barn i förskoleålder som målgrupp 

för forskning och menar att de hunnit tillägna sig en annan bild av omvärlden än den de 

tillgodogör sig i hemmet. De har på så sätt vidgat sin arena.  
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 Avgränsningen 3–6 år har dock visat sig något problematisk under arbetets 

gång då den inte är generell. Bland annat hos det undersökta biblioteket finns inte ål-

dersindelningen alls samt att Olika förlag har 5–9 år som en överskridande avgränsning 

tillsammans med kategorin 3–6 år. Även i återgivningen av Sbi:s sammanfattning anger 

de bilderboken som en egen kategori samt barn- och ungdomsböcker som en övergri-

pande kategori.  

De intervjuer som gjorts för studien har utförts på två förlag; Olika förlag och 

Vombat förlag. Dessa förlag beskriver sig själva som genusmedvetna och normkreativa. 

Syftet med intervjuerna var ursprungligen att få förlagens uppfattning om hur könsför-

delningen av upphovspersoner uppfattades. Respondenternas svar blev av större vikt då 

de ger resultatet ännu ett djup med funderingar kring vilka som skriver barnlitteratur, 

upphovspersoner som ges ut eller inte ges ut samt orsaker till det. Respondenternas svar 

återfinns i bilaga 1. Under arbetet med undersökningens intervjuer uppkom frågan om 

hur många kvinnor respektive män som är upphovspersoner till barnlitteratur i förhål-

lande till hur många som faktiskt blir publicerade. Det är en intressant vinkel på uppsat-

sens undersökning och hade kunnat vara en kvantitativ studie som komplement till 

denna. Vilka som är upphovspersoner jämfört med vilka som blir publicerade kan abso-

lut vara underlag för vidare forskning inom ämnet men det faller inte inom ramen för 

den här undersökningen.  

 

6. Resultat 

Resultatdelen nedan är uppdelad efter uppsatsens undersökning med presentation av de 

två normkreativa bokförlagen, deras upphovspersoner samt genomförda intervjuer. Där-

efter framställs den bibliografi varifrån uppsatsens analyserade litteratur  

 

6.1 Två förlag 

Idag finns, som tidigare nämnt, sen ett par år tillbaka förlag på marknaden som uttalat 

enbart ger ut genusmedveten, normkritisk och/eller normkreativ litteratur. Det är Olika 

förlag samt Vombat förlag. Tidigare fanns även Vilda förlag på marknaden som utgav 

“krammärkt” barnlitteratur vilket de själva definierade som böcker granskade ur ett de-

mokrati-, jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Vilda förlag startades 2007 och ingår 
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numer i Olika förlag. Vombat förlag gav ut sina första titlar 2008 och Olika förlag bil-

dades 2007.  På Olika förlags hemsida står att läsa:  

Är vi Olika? Det vågar vi påstå. Vi ger visserligen ut bra, roliga och spän-

nande böcker som andra förlag. Men vi nöjer oss inte med det. Vi vill 

också att böckerna ska bidra till ett jämställt och jämlikt samhälle. Därför 

speglar våra böcker samtidens mångfald i sätt att vara och sätt att leva. På 

ett eller annat sätt utmanar de förlegade stereotyper och ger fler barn och 

unga möjlighet att vara sig själva och må bra. Våra verktyg är normkritik 

och normkreativitet, två områden som vi även utbildar inom. 

 

Vombat förlag skriver på sin hemsida:  

Vombat förlag är det lilla förlaget som tänker stort. Vår grund är tanken 

om allas lika värde genom synliggörande. Vår primära målgrupp är barn 

och unga vuxna från 2–18 år. Tanken med våra böcker är att visa många 

olika aspekter av barn och ungdomars liv på ett normkreativt sätt. Kvalité, 

humor och värme får gå jämsides med mångfald och det som ibland avvi-

ker från det förväntade. Vi vill att barn som läser våra böcker ska känna 

igen sig själva, förundras, utmanas i tanken och kanske erövra nya världar. 

 

Förlagen har själva delat upp upphovspersoner i författare och illustratörer på sina re-

spektive hemsidor. Olika förlag har publicerat 41 kvinnliga författare och 7 manliga 

samt 34 kvinnliga illustratörer och 8 manliga. Vombat har publicerat 28 kvinnliga för-

fattare, 9 manliga och 1 författare som är transperson. Gällande illustratörer så är det 26 

kvinnliga och 6 manliga. Sammanlagt är alltså fördelningen av upphovpersoner på 

Olika förlag 75 kvinnliga upphovpersoner respektive 15 manliga och på Vombat är för-

delningen 54 kvinnliga upphovpersoner och 15 manliga.  

Förlagen kontaktades mailledes och några frågor ställdes inom ramen för under-

sökningen (se bilaga 1). Här återges vad som är relevant för min undersökning och in-

tervjuunderlagen går att läsa i sin helhet i bilaga 1.  

Utifrån svaren som mottagits har det kunnat utrönas att förlagen inte lägger nå-

gon vikt vid om upphovspersonerna är kvinnor eller män. Då formuleringen ursprungli-

gen rörde sig om författare har mottagna svar från respondenterna belyst vikten av att 

använda upphovspersoner istället. Respondent nr 1 talar om en “viss övervikt” av kvin-
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nor som skriver litteratur för barn och hänvisar till differensen mellan vilka som skriver 

och vilka som blir utgivna. Samma respondent ser föräldraledigheten, som majoriteten 

av kvinnor idag tar ut, som inspirationskälla till skrivandet och en anledning till att fler 

kvinnor än män skriver. Barnlitteraturens ställning på marknaden ser respondent nr 2 

som en orsak till att kvinnliga upphovspersoner är i majoritet, att den inte anses “bety-

dande nog” (bilaga 1).  

Att det skulle vara någon skillnad i hur eller vad manliga eller kvinnliga upp-

hovspersoner ger ut upplever inte respondenterna. Respondent nr 2 påpekar att det har 

mer med upphovspersonen som individ att göra än dess könstillhörighet. Gällande om 

en bok för barn agerar normaliserande eller problematiserande menar respondent nr 1 att 

det handlar om att värdera eller inte värdera normer, förändra attityder och vara norm-

kreativ. Normkreativiteten är viktig belyser även respondent nr 2 i sitt svar samt påpekar 

att förlagets syfte är att “inkludera genom att normalisera” (bilaga 1) och att problemati-

seringen av normer förstärker normerna. Respondent nr 2 är också noga med att skilja 

på normkreativa böcker och normkritiska sådana.  

 

6.2 En bibliografi 

Förutom de två bokförlagen ovan innefattar undersökningen av upphovpersoner i barn-

litteratur en bibliografi. Det är Normkreativitet i barn- och ungdomslitteraturen (Hei-

mer, 2018) som tipsar om just normkreativa böcker för barn och unga. Heimer skriver i 

sin inledning att arbetet med normkreativitet betyder att normer ska förändras och bli 

rymligare, inte att alla ska bli lika. “Det handlar om att vidga våra normer så att vi inte 

blir sämre behandlade för att vi är, ser ut eller gör på ett visst sätt. För att kunna göra det 

behöver vi känna till hur normerna ser ut just nu och vilka förväntningar som råder” 

(s.7). Detta stämmer överens med vad Kåreland (2009) skriver om att barnlitteratur inte 

går att se på som något isolerat, utan är något som följer strömningarna i samhället i 

stort. I Heimers (2018) bok är det som hos förlagen ovan övervägande kvinnliga upp-

hovpersoner representerade. Av 283 författare och illustratörer som presenteras i Hei-

mers Normkreativitet i barn- och ungdomslitteraturen är 225 kvinnor, 56 män, 1 upp-

hovsperson är transgender och 1 identifierar sig som hen (a.a).  
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6.3 Ett bibliotek 

Utifrån att ha sett den skeva fördelningen av upphovspersoner hos förlagen och Heimers 

bibliografi söktes, som jag tidigare nämnt, underlag hos två bibliotek i min närhet. Där 

fanns ingen statistik att få då de enbart för statistik på låntagare och inte på sitt utbud. 

Istället genomfördes en sökning på Sundbybergs biblioteks hemsida (se bilaga 2). Sök-

ningen begränsades till de kategoriseringar bibliotekets sökfunktion erbjuder. Resultatet 

visar på att bland de 12 upphovspersonerna, med titlar utgivna 2018 och som faller 

inom ramen för undersökningen är 10 kvinnor och 2 män. I sammanställningen i bilaga 

2 presenteras även vilket förlag och vilket originalspråk titeln har. Det är relevant i jäm-

förelse med uppsatsens bakgrund där den skeva representationen i nutida engelsksprå-

kig litteratur belyses, bristen av översatt litteratur från övriga länder samt vad som 

framkommer i intervjun från Sveriges Radio (Krantz 2018).  

7. Litteraturanalys 

Nedan återges de tio exempel på titlar ur barnlitteraturen som alla finns med i Heimers 

(2018) bibliografi och passar in i ramen för uppsatsen. Det är fem böcker med manliga 

upphovspersoner och fem böcker med kvinnliga upphovspersoner. Jag återger kort in-

nehållet, text och bild, hur innehållet uppfattas och om tendenser ur boken går att ur-

skilja som verkar normaliserande eller problematiserande.  

 Under genusnormer i Heimers (2018) bok finns titeln Snipp o snopp- lika 

eller olika? (Cronstam 2016). I boken kommer figurerna Snipp och Snopp, illustrerade 

som en förmänskligad snippa och snopp, med ansikte, armar och ben, fram till att de är 

lika bra, att de kan göra samma saker. De utför diverse tävlingsmoment för att komma 

fram till detta. Boken visar att inte alla snoppar är lika och inte alla snippor är lika. Det 

som däremot går läsaren lite förbi är att det endast på sista uppslaget i boken påvisas att 

det “faktiskt” går att vara en flicka och ha snopp. Det förekommer också en figur som 

frågar ut i luften om det inte kan få vara okej “att bara få vara sig själv?”. Att boken är 

med som tips i Heimer (2018) kan ses som att den här barnboken borde anses bidra till 

att vidga könsnormer och inte agera utpekande och problematiserande av könsidentite-

ter. Ifall ett barn själv inte har ifrågasatt könsnormer eller börjat undra över dikotomin 

och maktpositioner kan boken agera bekräftande istället, rekommenderad ålder är 3–6 

år. Österlund (2017) skriver att böcker om snippor och snoppar blivit en egen genre, 
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som “kulminerar i Tony Cronstams bilderbok där själva könsorganen agerar huvudper-

soner i en jämställdhetsfrämjande och normkritisk berättelse” (s.3).  

En bok inom ramen för undersökningen är Välkommen Tango (Richardson 

2012) som är baserad på verklighet och handlar om två pingviner av samma kön som 

bildar familj. Handlingen rör sig tydligt kring dessa två hanar som trots att de är just 

hanar kan ta hand om ett ägg, en unge och bli en riktig familj. Detta skriver också Lönn-

löv (2012) i sin recension med hänvisning till bokens språk och berättande. Boken bely-

ser ett problematiserande kring det faktum att ett samkönat par kan vara föräldrar och 

det går bra att vara som en helt vanlig familj, utpekat att de ändå inte följer normen. 

Välkommen Tango ingår i kategorin familjenormer i bibliografin. 

Blompojken av Elias S Ericson (2014) handlar om en liten pojke som gillar 

blommor. Pojken är fin, snäll och vänlig. Blomman är vacker och de hör ihop. I kontrast 

till pojken och blommans varma, gula och rosa toner finns i bakgrunden ett mörkt, argt 

gäng (till synes pojkar) som läsaren får veta är starka, stora och inte sams. När de arga 

förstör blomman blir pojken ledsen och vuxna säger till honom att ge igen. Pojken vill 

inte det. Han vill vara just det som de arga barnen retade honom för att vara “men an-

nars väldigt bra” som det står att läsa i slutet. Ericson säger själv i en intervju (Ridung 

u.å) att boken handlar om en feminin pojke, hans utsatthet, att inte ändra på sig för att 

passa in och vuxnas önskan om tillrättaläggande. Brodrej (2014) skriver i sin artikel att 

hon inte kan uttala sig om ifall boken förstärker känslan av utanförskap eller inte. Boken 

riskerar att agera förstärkande i uppdelningen ”jag och de andra”. Handlingen kan upp-

fattas problematiserande genom att peka ut det normbrytande, i det här fallet pojken 

som inte är som de andra. Boken återfinns under genusnormer i Heimers bok. 

I En stackars liten haj (Sandén 2014), även den inom kategorin genusnormer, 

får vi möta rädslor hos en pojke som är rädd för hajar. I badkaret möter pojken en liten 

haj som också den är rädd då den har tappat bort sin mamma. På sin väg efter att hitta 

hajens mamma möter pojken och hajen personer med olika yrken som alla riskerar att 

upplevas könsstereotypa i sin framställning. Tydligt är också att hajen söker efter sin 

mamma, att pojken skriver en lapp till sin mamma, någon annan förälder nämns inte i 

boken. Boken belyser rädslor och att komma över dem. Samtidigt riskerar bokens hand-

ling att vara normbefästande då det uteslutande är mammorna som agerar omhänderta-

gande och kan trösta sina barn vilket även kan ses som stereotypt. Den manliga prota-

gonisten agerar normbrytande då han visar sig rädd och sårbar. I slutet övervinner han 
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rädslan, är aktiv och självständig och i enlighet med Butlers performativa genus som 

nämns ovan, även han manligt stereotyp.  

Vi letar skatt (Lundkvist & Pettersson 2015) är en bok om utsatthet och den åter-

finns under socioekonomiska normer hos Heimer. Ett barn går med sin mamma till affä-

ren och där sitter en ”tant” utanför. Barnet sätter sig hos tanten och de blir vänner. Ge-

nom barnet och textens rim får vi följa de två vännerna när de träffar polisen och när de 

upptäcker en ledsen gubbe och båda blir lyckliga, ja hela staden har fest. Boken belyser 

ett mycket viktigt och aktuellt ämne på ett lekfullt och förståeligt sätt. Handlingen age-

rar normaliserande kring ett ämne som kan upplevas tabu och problematiskt att skriva 

om för små barn. Samtidigt påvisar den ett tydligt heteronormativt mönster med att den 

utsatta tanten blir räddad av gubben samt att det är ett lyckligt slut. Det stämmer över-

ens med vad Nilsson (2017) uttrycker om att skriva om svåra ämnen med lyckligt slut, 

den traditionella synen på manligt och kvinnligt samt den närvarande romantiken.  

I boken Liten av Stina Wirsén (2015) möter vi ett barn som har det svårt hemma. 

Liten bor med två stora, Ena och Andra. Liten, Ena och Andra är inte könsbestämda i 

text eller tillsynes i hur de är illustrerade. Det är lite text på varje sida och stora bilder. 

Figurerna och rörelser i bilderna illustreras med tydliga kritstreck och virvlar. Vi får 

veta att Liten tycker om när alla är glada, när det är lugnt och inget bråk. Liten tycker 

också om sin förskola och sin fröken. Vid hämtning en eftermiddag är Ena arg och skäl-

ler på Liten. Hemma fortsätter bråket mellan de vuxna och Liten gömmer sig, tröstar sig 

själv och går iväg hemifrån till Någon (grannen). Nästa dag får fröken på förskolan veta 

allt om bråket hemma av Liten. Fröken tröstar, pratar länge i telefonen och hjälper Li-

ten. Boken har ett tydligt fokus på att det finns barn som far illa hemma, att vuxna inte 

får göra illa barn och att barn behöver berätta, då finns det fler som kan hjälpa. Boken 

agerar normbrytande kring våld i hemmet. Den belyser för små barn att det finns hjälp 

att få och att vi behöver vara öppna inför att prata även med små barn om svåra saker. 

Den är utgiven i samarbete med brottsförebyggande rådet och återfinns under familje-

normer.  

Gammelmormor och kärleken (Ehring & Geffenblad 2015) finns under katego-

rin sexualitetsnormer i Heimers bok. Den är berättad i jag-form av Daisy som är med 

sin mamma på västkusten. Där hälsar de på gammelmormor Siv. Handlingen utspelar 

sig under en bilutflykt och nästföljande dag. Med Daisys hjälp får vi följa det äldre paret 

Siv och Arne som är kära. Boken är heteronormativ och stereotyp i sin framställning av 
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att vara kär. Mormodern är fnissig, tar på sig läppstift och fixar håret. Arne spiller ner-

vöst ut kaffe. Siv och han håller händer och sitter nära varandra i soffan. Med textens 

hjälp förstår vi att det är Daisy som beskriver hur hon upplever sin mormor. Daisy und-

rar: kan man vara kär när man är nästan hundra år? redan på bokens baksida och det är 

det hon undersöker i boken. Boken agerar normaliserande kring kärlek och att känna 

kär-känslor oavsett ålder.  

Hej och hå kläder på (Kjellgren & Geffenblad 2014) är skriven på rim och visar 

tre barn med olika hudfärg som klär på sig. I Heimers bok ingår den under etnicitets-

normer. På bokens titelsida finns tre krokar illustrerade med namnskyltarna Minna, 

Malte och Maj. Både snopp, snippa och rumpor finns illustrerade på barnen som inte 

fått på sig kläder än. Det äldre barnet (som ser längst ut) får på sig alla kläder medan de 

andra två mest leker och busar. I slutet kommer en vuxen man in och hjälper de två 

minsta att klä på sig och så går alla barnen ut för att leka i snön. Bokens text är placerad 

i sidans hörn och hela uppslagen är fyllda med färgglada illustrationer av kläder, möbler 

och leksaker. Kalsonger på huvudet, strumpor på stolens ben och en stövel på huvudet 

är inte alls omnämnt i texten men något som sker i bilderna och som antas uppfattas 

humoristiskt. Boken upplevs som en instruktionsbok för barn- så här gör du för att klä 

på dig. Den agerar normaliserande kring att vi alla ser olika ut och även att vi alla har 

olika förutsättningar och färdigheter.  

I Lea lejontämjare och översovningen (Lannerberth & Rehn 2015) får vi följa 

Lea som ska övernatta i tält i djungeln. Hon känner sig rädd och uttrycker att det är tur 

att Elliot är med. ”Han är störst på förskolan”. När de packar inför tältutflykten och tar 

med hästen kan vi läsa i texten att Elliot gör tecknet för häst. Barnen ska packa ner 

otäcka djur som ska skydda dem i djungeln. Boken är illustrerad i glada färger och med 

stora bilder. Texten är endast några rader per sida. Lea och Elliot turas om att gå först 

för att möta farorna i djungeln och strax är de framme vid tältet. När de lagt sig hör de 

något som krafsar och ryter utanför. Elliot vågar inte titta men Lea går fram, möter kat-

ten och tämjer modigt odjuret. På bokens sista sida får vi veta att Elliot har Downs 

syndrom och använder tecken som stöd för sitt tal. Där finns också de tecken som Elliot 

använder i boken illustrerade. Boken agerar normaliserande kring Downs syndrom och 

kring att använda tecken som stöd. Det är tydligt att Lea och Elliot turas om att vara 

modiga men att det är Lea som löser bokens allra läskigaste inslag. Leas framtoning i 

bokens handling har likhet med vad som tas upp i bakgrunden och som Davies (2003) 
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skriver om feministiska sagor. Boken ingår i kropps- och funktionsnormer i Heimers 

bok.  

Puck går till frisören (Garhamn 2016) återfinns under könsnormer och handlar 

precis som titeln säger om Puck som behöver klippa sig. På de första uppslagen ser vi 

hur Puck letar efter sin kanin men hittar den inte för något hindrar synen. Det visar sig 

vara Pucks lugg som hindrar synen. Den är för lång. Puck löser det genom att sätta tof-

sar i håret men kommer på att då passar inte kepsen på huvudet. Vi ser hur Puck tar 

fram saxen för att klippa av håret men mamman hinner fram och säger ”stopp! vi går till 

frisören”. Det blir Puck nyfiken på. Mamma bokar tid, Puck packar väskan och de beger 

sig dit. Hos frisören är det fler kunder som blir tvättade, färgade och rakade medan Puck 

och mamman sitter och väntar på sin tur. Puck får välja bland olika frisyrer ur en bok, 

får håret klippt och sedan sprayat i blå färg. Även den här boken upplevs som något av 

en pedagogisk lärobok där läsaren får följa med och se hur det går till hos frisören. Puck 

är inte uttalat en han, hon eller hen i texten och inte heller går det att utröna av illustrat-

ionerna. Boken agerar normaliserande kring att inte könsbestämma samt att den är nor-

maliserande kring hår och frisyrer.  

I de tio analyserade barnböckerna är det genom närläsning och analys tydligt att 

normer utmanas och lyfts fram. De fem första titlarna ovan har manliga upphovsperso-

ner. De böckerna har en tendens att tydligare problematisera kring normer och peka ut 

än att agera normaliserande. I Välkommen Tango pekas homosexualiteten ut och att de 

båda manliga föräldrarna faktiskt klarar av att uppfostra en pingvinunge. I Blompojken 

är den fina, snälla och ljuvliga pojken utpekad mot de andra som är ilskna och mobbas. 

I En liten haj går pojken från att vara rädd och skör (feminint kodat) till att bli aktiv och 

självständig (manligt kodat). Vi letar skatt har det lyckliga slutet med heteronormativ 

kärlek och den manliga hjälten som räddar tanten. De sista fem böckerna har enbart 

kvinnliga upphovpersoner och där tillåts handlingen agera normaliserande och det 

”olika” bara finns. Som till exempel olika hudfärger i Hej och hå kläder på, Pucks 

oklara könstillhörighet och bestämmande av frisyr som aldrig i bokens handling eller 

bild ifrågasätts, det tillåts bara vara. Lea i Lea lejontämjare intar en kvinnlig hjältes po-

sition enligt omkastade genusroller som är vanliga vid just kvinnliga hjältar. Det i sig 

agerar dock inte utpekande. Lea räddar Elliot och sig själv undan katten. Elliots funkt-

ionsvariation finns med i bokens handling utan att pekas ut. I Gammelmormor och kär-

leken är det åldersnormen som utmanas och genom ett barns ögon får vi uppleva den 
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normaliseras. Det finns könsstereotypa inslag i hur det äldre paret framställs som kära. 

Dock är perspektivet tydligt, vi upplever kärleken genom Daisy, en liten flickas, ögon.  

I Liten är det våld och utsatthet som bryts ned till något talbart och något avdramatise-

rat. Handlingen sker utan att könsbestämma någon roll i boken, såsom Wirsén ofta 

tecknar sina figurer, och utan att agera utpekande.  

8. Slutsats 

Uppsatsen syfte har varit att undersöka könsfördelningen bland upphovspersoner till 

barnlitteratur som är normkreativ, genusmedveten och/eller normkritisk. Genom kvanti-

tativ metod se hur fördelningen av upphovspersoner ser ut inom ramen för undersök-

ningens litteratur, genom intervjuer ta del av förlags tankar och åsikter om detta samt 

genom att analysera tio titlar ur genren belysa normaliserande och problematiserande av 

normer. Uppsatsens inledning och ena frågeställning tar avstamp i regeringens riktlinjer 

kring att få flickor och pojkar att nå sin fulla potential utan att hindras av strukturer, 

fördomar och stereotypa föreställningar utifrån kön. 

 Tidigare forskning om barnlitteratur och upphovspersoner talar för att 

upphovspersonernas könstillhörighet, bakgrund och egen barndom spelar in på den litte-

ratur för barn de producerar, medvetet eller omedvetet. Genom feministisk narratologi 

som Nikolajeva (2004) nämner har forskning genomförts som visar på att författares 

könstillhörighet speglas i protagonisters könsframställning. Vidare skriver Brink i Kåre-

land (2009) att pojkar väljer att läsa om manliga protagonister, av vilka majoriteten då 

har manliga upphovspersoner och Samuelsson (2016) konstaterar att pojkar tar avstånd 

från läsning då den kodas som feminin. Den traditionella barnlitteraturen riskerar att 

befästa normer kring kvinnligt och manligt och det är svårt att förändra (Davies 2003). 

 Barns skapande av identitet är ständigt pågående när de växer upp. Barn-

litteratur är en av många faktorer som möjliggör barnens identitetsskapande. Barnen 

lyssnar, känner igen och känner tillhörighet eller distanserar sig och gör motstånd. Brink 

och Kåreland (2009) är överens om att en mångfald av litteratur, ett brett urval och 

tillägnandet av många olika erfarenheter kan göra människan mer öppen och tolerant 

mot vad som upplevs främmande och ge perspektiv. Vuxna ska inte vara rädda för att 

genom barnlitteraturen ge barnen tillgång till svårare och mörkare ämnen. Sbi:s (2018) 

sammanställning visar att den typen av barnlitteratur blir allt vanligare och Nilsson 

(2017) menar detsamma i sitt urval av nutida barn- och ungdomslitteratur. Även Strand-
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berg (2017) tar upp vikten av att låta barn möta en värld som är komplex i barnlitteratu-

ren.  

 Det borde ligga i ett förlags intresse att följa rådande strömningar och för-

ändringar i samhället i övrigt, såsom bokutgivningen tidigare gjort. Att ett förlag själva 

undersöker sin representation och tar hänsyn till statistik ger läsaren möjlighet till en 

större bredd i utbudet av litteratur. Frågan är vad som händer när ett förlag arbetar för 

att öka sin utgivning inom ett visst område, med en viss representation. Detta skriver 

Olsson om i Kåreland (2009). Olsson ifrågasätter kombinationen kvalitét med ett uttalat 

syfte eller en särskild värdegrund i skrivandet för barn. 

 I relation till de övergripande nationella målen för jämställdhet som står 

att läsa om i uppsatsens inledning ser vi att 2018 års utgivning av barnlitteratur visar på 

ökad inkludering. Huruvida det tyder på en ökad normalisering eller problematisering 

kring samhällets rådande normer är oklart och något som forskas väldigt lite på. I upp-

satsens litteraturanalys kan ett visst mönster skönjas. Att påstå att barn- och ungdomslit-

teraturen idag lever upp till Jämställdhetsmyndighetens mål om jämställda förutsätt-

ningar och att inte hindras av strukturer, fördomar och stereotypa föreställningar utifrån 

kön vore att ta i.  

Utifrån Salmson & Ivarsson (2013) och utifrån exempel ur barnlitteraturen i 

uppsatsens resultat är det en skör balans att inte agera problematiserande och därav be-

fästande, av normer. Tidigare forskning som belyses i min uppsats är inte helt enig om 

huruvida barnens kontext bör speglas eller utmanas i litteraturen. Den antyder däremot 

att modern barn- och ungdomslitteratur i större utsträckning går mot att det normkrea-

tiva och inkluderande blir norm. Även utifrån vad Sbi presenterar gällande 2018 års 

utgivning är aktivism och samhällsengagemang ett ökande tema i barnlitteraturen och vi 

kan anta att barnen inom en snar framtid blir tillfrågade i större utsträckning.  

Underökningens respondenter diskuterar möjliga orsaker till den kvinnliga ma-

joriteten bland upphovspersoner och nämner föräldraledighetens inspiration eller barn-

litteraturens lägre status. Dessa möjliga orsaker skulle behöva undersökas ur ett mer 

samhälleligt perspektiv och i en mer djupgående analys av vilka som faktiskt skriver 

och vilka som ges ut.  

Att det handlar om förändring av attityder, att analysera värderingar och ökad 

normalisering som önskvärt i barnlitteratur framgår av de båda respondenternas svar 

vilket går i linje med strömningarna på den svenska barnboksmarknaden. Ytterligare 

insatser behövs i strävan mot Jämställdhetsmyndighetens mål. Inte minst vad gäller 
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översatt litteratur där den engelskspråkiga dominerar och också är den som visar på en 

stor skevhet i representation. Underlag för vidare forskning, även den i ett större sam-

hälleligt perspektiv, är avsaknaden av annan översatt litteratur än den dominerande väs-

terländska. Som uppsatsens tidigare forskning och undersökning påvisar finns det förlag 

och litteratur som visar på mångfald, jämställdhet och en ökad normalisering av tidigare 

icke inkluderade teman i svensk barnlitteratur. Djupt rotade traditioner, mönster och 

normer är svåra att förändra, och det tar tid.  
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Bilaga 1 

 

Jag redovisar här nedan mitt brev som mejlats till förlagen. Inledningsvis beskriver jag 

syftet med min uppsats och därav mina ställda intervjufrågor. Det är i uppsatsen inte 

möjligt att härleda det presenterade materialet till respektive respondent.  

 

Mejl skickat 25/2 2019 

Hej,  

Jag skriver C-uppsats i Genusvetenskap om normkreativa böcker för barn. I mitt un-

derlag kommer jag titta närmre på författarna (och illustratörerna) till dessa böcker, om 

de är kvinnor eller män och om jag kan se någon skillnad i vad eller hur de skriver. Jag 

önskar ställa några frågor till er som förlag och utgivare av normkreativa böcker för 

barn.  

 

Mina frågor är:  

1.Hur kommer det sig att majoriteten av författare till barnböcker är kvinnor, tror du?  

2.Upplever ni någon skillnad i vad manliga och kvinnliga författare väljer att framföra i 

sina böcker, eller hur de gör det? 

3.Hur ser ni på om en bok för barn är normaliserande eller problematiserande kring 

normer? Tar ni hänsyn till det i ert arbete med att publicera en barnbok och i så fall hur 

gör ni det?  

 

Respondent 1 

Svar mottaget 25/2  

 

När det gäller fråga 1. så vet jag inte hur fördelningen är mellan män och kvinnor i för-

fattandeskapet, jag tror du här ska tala om upphovspersoner istället. 

När det gäller våra titlar så är det en viss övervikt på kvinnor, men det är inte säkert att 

det är fler kvinnor som skriver, det kan vara fler som blir utgivna, tror det är viktigt att 

ha fakta i saken. Annars kan man väl allmänt tro att när kvinnor är hemma med sina 

barn, vilket de fortfarande är i större utsträckning än män, så blir de inspirerade och 

kreativa i sitt föräldraskap och skriver om sådant som de upplever är viktigt. 

 

Fråga 2 När det gäller våra böcker, så kan jag inte se någon sådan skillnad. 
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Fråga 3. Jag vet inte exakt vad du menar med att en bok för ett barn är normaliserande, 

det är jätteviktigt att sådana begrepp blir väl definierade. Men jag tror jag förstår. Ibland 

kan någon skriva om en familjekonstellation utan att värdera, särskilt när det är riktat till 

ett mindre barn. För ett äldre barn kan det ibland förefalla konstigt om inget värderas 

om det nu är ett konkret problem verkligheten.  

 

Respondent 2 

Svar mottaget 6/3 

 

1. Jag tror att det handlar om genren, att den kanske inte anses vara "betydande" nog. 

Att det handlar om en idé om att det inte finns utrymme till komplexitet, kanske, och 

utforskande, vilket såklart är dumheter eftersom det finns otroligt mycket värde i barn-

böcker och absolut utrymme till både komplexitet och utforskande.  

 

2. Jag kan inte tala för resten av förlaget, men nej, jag har inte upplevt en skillnad i vad 

en väljer att framföra beroende på könstillhörighet, och inte heller hur det görs. För det 

första har ju respektive författare en viss stil som blir markant, sedan om den grundar 

sig i könstillhörighet kan jag inte säga. För det andra så ser jag att vad varje författare 

väljer att framföra skiljer sig åt författare emellan liksom, oavsett könstillhörighet. Att 

det handlar om individens egen fantasi, helt enkelt.  

 

3. Vi pratar ofta om att "inkludera genom att normalisera", vilket är just normkreativa 

böcker (alltså inte normkritiska). Vi försöker hela tiden i text arbeta med att inte pro-

blematisera kring normer (att göra det till en icke-fråga) men att i bild ha en så bred 

representation som möjligt. Att hela tiden leka med vad som förväntas, att ändra för-

väntningarna, med fokus på en spännande och fartig berättelse. Det här är alltid vår ut-

gångspunkt - att inte problematisera normer för att vi då ser det som att vi förstärker 

normer, vilket är just det vi vill undvika. Vi tar stor hänsyn till det här, just det norm-

kreativa. Sedan är det oerhört viktigt för oss att visa olikheter på ett självklart sätt för att 

på så sätt arbeta mot och utmana rådande normer, som än upprätthålls i barnboksmark-

naden. 
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Bilaga 2 

Sammanställning av Sundbybergs biblioteks utbud av böcker publicerade år 2018 med 

klassifikation skönlitteratur och målgruppen barn (valbara alternativ: barn eller vuxna). 

Jag specificerade min sökning till böcker publicerade på svenska och till medietypen 

bok. Resultatet presenteras i tabellen nedan. Under tabellen finns även ett förtydligande 

av sökningens bortfall och bortfallets upphovspersoner. 

Titel Upphovs- 

personer 

Kategori Mål-

grupp 

Förlag originalspråk 

Frankenstein, unga fröken 

Shelley: en pekbok om 

kroppen 

Jennifer Adams 

illustrerad av: 

Alison Oliver 

Pek/bilderbok  0-3år Bonnier 

Carlsen 

Engelska 

Lullan och hästarna i 

stallet 

Maria Anders-

son Keusseyan 

Bilderböcker och 

kapitelböcker på 

svenska för små 

barn/pekbok 

0-3år Kikkuli Svenska 

I huset där jag bor Lena Sjöberg Bilderböcker och 

kapitelböcker på 

svenska för små 

barn 

 3-6år Raben & 

Sjögren 

Svenska 

Det bor ett monster i den 

här boken 

Tom Fletcher 

illustrerad av: 

Greg Abbott, 

Bilderböcker och 

kapitelböcker på 

svenska för små 

barn 

 3-6år Tukan Engelska 

Drutten och Plutten - 

Halloweenpartyt 

Anna Hansson, 

Jennie Elverstig, 

illustrerad av 

Maria Anders-

son Keusseyan 

 Bilderböcker och 

kapitelböcker på 

svenska för små 

barn 

3–6 år Kikkuli Svenska 
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Bidde det då? sagan Mäs-

ter skräddare 
Pija Linden-

baum 
Bilderböcker och 

kapitelböcker på 

svenska för små 

barn 

3-6år Raben & 

Sjögren 
Svenska 

En familj är en familj är 

en familj 

Sara O'Leary, 

illustrerad av 

Qin Leng 

Bilderböcker och 

kapitelböcker på 

svenska för små 

barn  

3-6år Epix Engelska 

 

 

 

Ytterligare 15 titlar ingick i min sökning men då de inte faller inom ramen för min upp-

sats redovisas de inte här. Böckerna vänder sig till barn och unga i åldern 6–15 år. Värt 

att nämna är dock att de 15 titlarna har 9 kvinnor och 6 män som sina upphovspersoner.  

 


