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1. Inledning 

Enligt en undersökning av Statistiska centralbyrån fanns det år 2006, 51365 familjer med 

ensamstående pappor som har barn i åldrarna 0-17 år. Det fanns även 215465 familjer med 

ensamstående mammor.1 Detta visar på det förväntade att det finns flest familjer med 

ensamstående mammor. Dock finns det faktiskt även pappor även om detta är ett mindre antal 

än mammor så utgör papporna faktiskt en fjärdedel av alla ensamstående föräldrar. Jag gör 

därför ett konstaterande att det faktiskt finns ganska många ensamstående pappor i Sverige 

och dessa borde faktiskt därmed också vara representerade i barnlitteraturen. För att inte tala 

om alla de pappor som har delad vårdnad. Enligt Maria Nikolajeva började ensamstående 

föräldrar dyka upp i barnlitteraturen under 1960-talet.2. Dock är det inte säkert att alla 

ensamma pappor som förekommer i barnlitteraturen faktiskt är ensamstående. En annan 

möjlighet är att de är föräldralediga med sitt barn. Enligt pappaindex som är statistik om 

pappors föräldraledighet var ungefär 44 % av dem som tog ut föräldraledighet under 2007 

pappor. Papporna tog även ut lite mer än en femtedel av föräldradagarna. 3 Utvecklingen till 

jämställdhet går väldigt långsamt och har de senaste åren avstannat. En undersökning visar att 

det kommer att dröja 211 år innan föräldraledigheten blir helt jämställd mellan mammor och 

pappor. Enligt statistiken har antalet pappor som tar ut föräldrapenning inte har ökat sedan 

2006 utan faktiskt har minskat.4 Jag anser att den här statistiken över pappors föräldraledighet 

samt den över ensamstående pappor även borde synas i barnlitteraturen. Gunilla Bergströms 

böcker om Alfons Åberg är det bilderboksförslag som jag får vid en efterfrågan angående 

böcker som endast skildrar pappa och barn på Malmö stadsbibliotek. Detta kunde enligt mig 

inte stämma. Alfons Åbergs pappa kan inte vara den enda ensamma eller föräldralediga 

pappan i bilderboken. Nikolajeva har gett några exempel på några böcker som innehåller 

ensamstående pappor. De exemplen hon ger är förutom böckerna om Alfons Åberg även 

boken Sixten av Ulf Stark och böckerna om Eddie av Viveka Lärn.5 Dock är det bara 

böckerna om Alfons som är bilderböcker. 

                                                 
1 Barn och deras familjer 2006, 2007, Stockholm: Statistiska centralbyrån, s. 24.  
2 Nikolajeva, Maria Barnbokens byggklossar, 2004, Lund: Studentlitteratur, s. 102f.  
3 Orpana, Lena Pappaindex 2007 2008, Stockholm: Avdelningen för samhällspolitik, TCO, s. 6.  
4 Orpana 2008, s. 1f.  
5 Nikolajeva, Maria 2004, s. 102f. 
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1.1 Syfte, problemformulering och frågeställningar 

Från början hade jag tänkt undersöka fenomenet ensamstående pappor i bilderböcker. Dock är 

det svårt att avgöra huruvida fadern i bilderboken är ensamstående. Bara för att endast pappan 

och barnet skildras och är närvarande på bilderna behöver inte det vara avgörande för att det 

inte finns någon mamma. Därför valde jag istället att undersöka de böcker som endast skildrar 

pappa och barn. Jag vill se vilka attribut som associeras med fadern i bildgestaltningen. Jag 

vill även studera hur pappan agerar i förhållandet till barnet och vad han gör ensam. Jag vill 

helt enkelt göra en undersökning av hur karaktären pappa skildras i bilderboken. 

 

Syftet med den här uppsatsen är att studera hur fadern gestaltas i 2000-talets bilderböcker. Jag 

vill även undersöka vad fadern gör tillsammans med barnet och vilka uppgifter han utför i 

hemmet. Mitt syfte har sedan utmynnat i följande frågeställningar: 

Hur gestaltas fadern i bilderboken? Är det några eller något attribut hos fadern som är särskilt 

återkommande och hur yttrar sig dessa? Vilka uppgifter utför pappan och vad gör han 

tillsammans med barnet? 

1.2 Avgränsning och urval 

Jag har som tidigare nämnts valt att studera de bilderböcker som endast innehåller en pappa. 

Jag återfann 30 stycken böcker att använda i undersökningen. Dessa böcker är i princip de 

böcker som finns tillgängliga. I ett fåtal av de 30 utvalda böcker för min undersökning finns 

även modern närvarande antingen i text eller på bild. Dock är det fortfarande fadern som har 

huvudansvaret och dennes relation med barnet som är i fokus varvid jag valt att även ha med 

dessa böcker i undersökningen.  

 

Jag har valt att avgränsa mig till bilderböcker eftersom jag är intresserad av att studera hur 

karaktären pappa skildrades i både text och bild. För att få svar på min frågeställning 

angående de attribut som finns hos fadern är det i princip ett måste att studera bilderna. 

Många attribut som används nämns inte i texten men syns på bilderna. De ingår därmed i 

illustratörens föreställningar om hur en pappa ser ut, och är beroende på hur mycket 

författaren bestämmer över de bilder som illustrerar texten i bilderboken. Jag har valt bort 

pekböcker. Jag definierar dessa som böcker som endast innehåller bilder och möjligtvis 

något/några ord. Därmed blir de irrelevanta i min studie då jag vill studera både text och bild. 
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Elof vinner och Gissa hur mycket jag tycker om dig serien är böcker i litet format. Kan tänkas 

de är pekböcker. Men de innehåller ända en del text och har inte varit placerade i 

pekbokslådorna på Malmö stadsbibliotek. 

 

För att välja ut de böcker som jag ska använda i analysen har jag delvis sökt i ELSA, Svenska 

barnboksinstitutets katalog där termen ”pappa” finns som ämnesord. Dock behöver böcker 

som innehåller termen pappa inte utesluta att det även finns en mamma med i boken. Och alla 

böcker som innehåller en pappa fanns heller inte med när jag sökte i ELSA. Detta märkte jag 

när jag själv gick igenom de bilderböcker som fanns tillgängliga på Malmö stadsbibliotek. Jag 

har även använt mig av och sökt i Malmö stadsbiblioteks katalog, MALIN på ämnesorden 

”far och son” samt ”far och dotter”. Dock är det så att alla böcker som skildrar förhållandet 

mellan barnet och pappa inte är klassificerade som detta och de går därför inte att lokalisera 

på annat sätt än att jag själv letar och läser igenom böcker. Därför kan jag aldrig säga att mitt 

urval eller min undersökning på något sätt är fullständig på så sätt att den inkluderar alla 

böcker, utan endast en undersökning av de böcker jag hittat. Där de böcker som jag inte hittat 

får stå som ett mörkertal då det för att lokalisera alla böcker skulle kräva oerhört mycket tid 

som absolut inte lämpar sig i en c-uppsats. Jag har även sökt i Libris på liknande ämnesord för 

att vara säker på att hitta allt relevant material. 

 

2. Tidigare forskning 

Här presenterar jag den tidigare forskning som gjorts inom området. Det är först två artiklar 

som är omkring 15 år gamla men som dock berör ämnet i allra högsta grad, varvid jag 

beslutade mig för att ta med dem. Samt tre uppsatser som behandlar familjer, fäder och 

bilderböcker. 

 

Två artiklar i tidningen Opsis Kalopsis rör ämnet till stor del. Dessa är dock från 1995 men 

berör dock ämnet varvid jag beslutar för att ha med dem. I artiklarna presenteras tidigare 

forskning som visar på att pappan har portfölj medan mamman har förkläde. Birgitta Fransson 

refererar till en konferens med Adela Turin som är en konstvetare. Hon anser att glasögon 

representerar intelligens och att dessa endast förekommer på pappor i bilderböcker. Det finns 

böcker där pappor exempelvis diskar eller gör andra uppgifter men då tröttnar han fort eller 
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gör på fel sätt. Fransson själv har studerat 1994 års bilderböcker där har hon hittat vårdande 

pappor och pappor som är med i leken. Men hon har också hittat pappor som hellre vill vara 

barn och beter sig som barn.6 Hon kommer fram till att den pappa som är vårdande oftast har 

en fysisk kropp av ett djur. De vårdande pappor som har människogestalt upplever Fransson 

som mer humoristiska på bilden. Hon har endast hittat en pappa med portfölj. Dock är 

tidningen ett vanligt förekommande attribut hos pappor. Hon nämner också något som hon 

menar är moderna attribut hos pappan som videokamera och fjärrkontroll.7 

 

Linda Magnusson har författat uppsatsen. ”Skall barnbiblioteken påverka mönster i 

samhället?”: En studie av jämställdhet i familjen och av fadersgestaltning i 2001 års 

bilderböcker. Där gör hon en undersökning av bilderböcker utgivna 2001 och hon tittar på hur 

fäder framställs. Syftet med uppsatsen är att undersöka fadersgestaltningen samt att belysa 

barnbibliotekariens roll som aktör i samhällsförändringar. Eftersom uppsatsen har två delar, 

dels en del där författaren har gjort intervjuer med barnbibliotekarier och dels en del där hon 

analyserat bilderböcker kommer jag endast att gå närmare in på och presentera den del som är 

relevant för min egen uppsats nämligen analysen av bilderböckerna. Magnusson presenterar 

bakgrund till sitt uppsatsproblem med olika forskning om pappor. Exempelvis en historisk 

översikt hur deras roll har förändrats över historien fram till nutid. Hon tar även upp statistik 

som visar på att många barn i dagens samhälle växer upp utan en pappa. Sen gör hon en 

definition av bilderboken utifrån Kristin Hallberg. Som metod använder hon Maria 

Nikolajevas bok Bilderbokens pusselbitar och analyserar böckerna utifrån den. De var 283 

barnböcker som gavs ut år 2001. Av dem innehöll 26 stycken en pappa och det är dessa 

böcker som Magnusson har tittat närmare på. Av dessa 26 böcker var det endast fem stycken 

som innehöll en ensamstående pappa.8 Magnusson anser att fäderna i de böcker hon har 

analyserat ser ganska vanliga ut. De flesta har kort hår och skägg och fem stycken av dem har 

glasögon. Papporna har ofta innetofflor. Tre stycken hade förkläden och två av dem läste 

tidningen. Övriga attribut som papporna hade var telefon, bil, verktyg, portfölj, bok och dator. 

Flera av papporna utövade hushållssysslor. Åtta stycken lagade mat, två handlade, en diskade, 

                                                 
6 Birgitta Fransson, ”Bilderbokspappor utan portfölj”, Opsis Kalopsis, 1995:2, s. 13. 
7 Fransson 1995, s.15f. 
8 Magnusson, Linda ”Skall barnbiblioteken påverka mönster i samhället?”: En studie av jämställdhet i familjen 
och av fadersgestaltning i 2001 års bilderböcker, 2003, Borås: Högskolan i Borås, 
Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, s. 63.  
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tre städade och sju lekte med barnen.9 Som slutsats anser Magnusson att ingen av papporna 

var stereotypt skildrade. Dock tycker hon att fädernas yrkesliv inte har skildrats i den mån de 

borde ha gjort. Pappan var ofta problemlösare, pajas och underhållare. Hon såg i sin 

undersökning att fäderna ofta utför hushållssysslor.10 Det flest pappor gjorde var att laga mat. 

Dock endast åtta pappor av 26. Jag tror att det kan spela roll här att Magnusson inte har 

avgränsat sig till böcker som endast innehåller pappor. Det kan i hennes undersökning även 

förekomma en till förälder som i viss mån utför hushållssysslor vilket förmodligen har 

betydelse för antalet pappor som utför hushållssysslor.  

 

Sandra Andersson Sikberg har författat uppsatsen Bilden av mammor och pappor i svensk 

bilderbokslitteratur: en jämförande studie mellan 1950-talets och 2000-talets bilderböcker 

samt en diskussion kring barns påverkan av den litteratur de tar del av. Sikberg anser att det 

saknas positiva modersgestalter i litteraturen. Hon undrar vad dessa har tagit vägen i dagens 

barnlitteratur. Hon anser att det finns många pappor som breder ut sig och leker och skojar 

medan mammorna i barnlitteraturen mest står i köket eller städar. Hon har gjort en jämförande 

studie av några barnböcker skrivna på 1950-talet och några skrivna på 2000-talet. Hon vill 

studera skillnader mellan kvinnor och män. Hur kvinnliga och manliga huvudpersoner har 

fördelats och om det har skett någon förändring. De böcker hon har valt ut är lämpade för 

barn mellan 3-6 år, alltså bilderböcker. De böcker från 1950-talet som hon har valt ut är 

skrivna av tre av våra mest kända barnboksförfattare Astrid Lindgren, Tove Jansson och 

Lennart Hellsing. Böckerna från 2000-talet är 10 stycken som är utvalda av en bibliotekarie. 

Sikberg tar upp pedagogiska teorier som Montessori. Hon tar även upp en bok som handlar 

om barn och ungdomspsykologi. Hon visar en kommunikationsmodell som visar relationer 

mellan barn och vuxna.11 Hon fick allt som allt fram 14 böcker. De flesta innehöll både 

kvinnor och män. Dock innehöll två av dem bara män samt två av dem bara kvinnor.12 

Sikberg anser att mammorna i dagens litteratur skildras dåligt. Hon anser att de ofta framställs 

som oroliga och hysteriska. På 50-talet var däremot mammorna skildrade som trygga, 

omhändertagande, kärleksfulla och ständigt närvarande. I den äldre litteraturen i Sikbergs 

undersökning fanns inte papporna med. En pappa från litteraturen på 50-talet skildrades som 
                                                 
9 Magnusson 2003, s. 40ff. 
10 Magnusson 2003, s. 62f.  
11 Andersson Sikberg, Sandra Bilden av mammor och pappor i svensk bilderbokslitteratur: en jämförande studie 
mellan 1950-talets och 2000-talets bilderböcker samt en diskussion kring barns påverkan av den litteratur de tar 
del av, 2008, Lund: Litteraturvetenskapliga institutionen s. 6.  
12 Andersson Sikberg 2008, s. 20.  
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sträng och inte alls intresserad av barnen. Idag har det skett en positiv utveckling, papporna i 

dagens litteratur är roliga, modiga och omhändertagande. Det har enligt Sikberg blivit ett mer 

jämlikt utrymme i bilderböcker för karaktärerna mammor och pappor. I Sikbergs analys 

framkommer det att papporna läser sagor och lagar mat i högre grad än mammorna vilket 

enligt henne gör dem mer omhändertagande. De gamla attributen finns dock kvar än idag. 

Kvinnorna gör hushållssysslor och männen har pipor eller cigarrer och tidningar. Jag tycker 

att Sikberg går lite för långt i sina slutsatser då hon anser att mammorna i dagens böcker dras 

ner i smutsen och att vi går bakåt i utvecklingen i bilderböcker.13Sikberg har endast valt att 

undersöka 10 böcker under 2000-talet det kan inte ses som en tillförlitlig mängd att dra sådana 

slutsatser från. Dessutom har en bibliotekarie valt dessa bilderböcker åt henne. Vad säger att 

bibliotekarien inte valt just de böcker där modern kan anses skildras dåligt eller med 

stereotyper från 50-talet? 

 

Jag hittade även en uppsats skriven vid lärarhögskolan i Malmö som heter 

Familjekonstellationer i modern svensk barnlitteraturen: en studie av 2006 års utgivna 

böcker för barn i åldern 6 – 9 och är författad av Jenny Johannesson är också delvis intressant 

för mitt ämne. Som syfte har Johannesson valt att titta på vilka familjekonstellationer som 

förekommer i barnlitteratur från år 2006.  Som bakgrund presenterar hon begreppet mångfald 

och problematiserar kring detta.14 Hon har använt sig av kvantitativ metod och där med 

utformat ett kodschema för att kategorisera de olika familjekonstellationerna.15 16 av de 76 

utvalda böckerna innehöll en familj bestående av en ensamstående förälder.16 Dock förklarar 

Johannesson inte vidare huruvida den ensamstående föräldern i böckerna är en mamma eller 

en pappa. Hon har även gått djupare in och utfört en kvalitativ analys på tre av böckerna. 

Ingen av dem var dock relevant för min egen undersökning och presenteras därför inte 

närmare. Jag trodde denna uppsats skulle vara relevant för min undersökning men fann att den 

tyvärr inte var det.  

  

                                                 
13 Andersson Sikberg 2008, s. 24ff.  
14Johannesson, Jenny Familjekonstellationer i modern svensk barnlitteraturen: en studie av 2006 års utgivna 
böcker för barn i åldern 6 – 9, 2007, Malmö högskola: Lärarutbildningen individ och samhälle, s. 8. 
15 Johannesson 2007, s. 18. 
16 Johannesson 2007, s. 25. 
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3. Teori 

Här presenterar jag den teoretiska utgångspunkt som min undersökning bygger på. Den 

litteratur jag valt att använda för att utveckla den teoretiska ramen är böckerna Fatherhood av 

Ross D. Parke samt Men and masculinities: theory, research and social practice av Chris 

Haywood & Máirtı�n Mac An Ghaill. Parke är professor vid Riverside UC, Universitetet i 

Kalifornien, USA. Han inriktar sina studier på familjer, socialt beteende hos småbarn samt 

moder- och faderskapet. Haywood och Ghaill jobbar på departementet för utbildning på 

universitetet i Newcastle. Haywood är inriktad på sexualitet, kön och ålder. Medan Ghaill är 

mer intresserad av rasism i en social kontext samt kulturella formationer av köns identiteter 

och sexuella identiteter. 

 

Flertalet genusteoretiker pratar om att familjen som konstellation genomgår olika 

förändringar. Idag består familjen inte bara av två gifta heterosexuella föräldrar. De kan vara 

ogifta, homosexuella och ensamstående. Nu är det också vanligt att många barn växer upp 

med flera olika föräldrar och syskon då original föräldrarna skiljer sig, gifter om sig och 

skaffar nya barn. Dagens pappa är förändrad. Han är ofta närvarande vid barnets födsel och 

involverad i barnet från späd ålder. Inte bara när barnet blir äldre. Han deltar i uppfostran av 

barnet och tar del av det dagliga arbetet, inte bara i leken. Han är involverad i både sina söner 

och döttrar.17 Männens vårdande roll anses vara mindre viktig än kvinnornas. Dagens män har 

idag en mer närvarande relation till sina barn. De vill distansera sig från den äldre 

generationens icke närvaro med sina barn.18  

 

Idag finns det ingen typisk faderstyp enligt Parke. Vissa fäder är engagerade i sina barn, vissa 

är det inte och vissa uppfostrar sina barn på egen hand utan att det förekommer en mamma. 

Idag behöver fäder ta mer ansvar för sina barn då de flesta kvinnor jobbar heltid och går 

snabbt tillbaks till jobbet efter barnets födelse.19 Pappor bidrar ofta till barnets utveckling 

genom leken och ägnar större tid till detta än vad mammor gör. Faderns tid till lek var 40 % 

och moderns tid var 25 %. Mamman har oftare huvudrollen som vårdare därmed blir leken 

faderns huvudroll. Tidigare studier visar att fäder leker på olika sätt med sina barn. Pappan 

                                                 
17 Haywood, Chris & Mac An Ghaill, Máirtı�n Men and masculinities: theory, research and social practice, 2003, 
Buckingham: Open University Press, s. 50. 
18 Haywood & Mac Ann Ghaill 2003, s. 52. 
19 Parke, Ross D. Fatherhood, 1996, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, s. 2. 
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utför en mer aktiv lek med barnet. Medan mamman föredrar stillsamma lekar och prat. 

Exempel ges att pappor brukar lyfta upp sina barn och snurra eller kasta dem. Medan 

mamman satt stilla med leksaker. Modern har ett mer stillsamts sätt och är även mer verbal 

mot barnet än vad fadern är. Det visar också att fadern var mer fysisk i leken mot sina söner 

än mot sina döttrar.20 Fäder är fysiskt aktiva och tenderar att hetsa upp barnen i leken.21 

 

Enligt Parke spelar många faktorer in i hur involverad en pappa är i sitt barn. Pappan kan 

utveckla olika relation till barnet beroende på exempelvis vilket kön det har. Hur fäder är mot 

sina barn har sitt ursprung i deras egen uppfostran och hur deras fäder var mot dem i 

barndomen. En positiv barndom med en bra relation till fadern gör att barnet får en bra 

uppväxt och när det i sin tur blir pappa spenderar de mer tid med sina barn än andra fäder som 

haft en dålig uppväxt. Samtidigt finns det även de fäder som kompenserar för sin egna dåliga 

barndom genom att försöka ge sina barn en bra barndom.22Pappor behandlar sina barn olika 

beroende på vilket kön de har. De tenderar att svara mer på en pojkes röst och pratar även mer 

med sina pojkar. Detta gäller särskilt förstfödda söner. Fäder stimulerar även söner mer i 

leken genom att prata med dem och visa leksaker mer oftare än vad de gör med döttrar. De 

tittade även mer på sina söner. Detta var likadant mellan mödrar och döttrar. Fäder är dock 

inte lika ömma mot sina söner som mot sina döttrar. De tenderar enligt Parke att hålla sina 

döttrar mer nära.23 

3.1 Teorin i praktiken 

Här sammanfattar jag det viktigaste i avsnittet ovan, för att ytterligare kunna förtydliga den 

teorietiska ramens funktion i min undersökning. Som jag anser det skapar min teoretiska ram 

ett antal kategorier. Dessa kategorier är leken som fadern anses ägna stor tid åt och även att 

fadern har ett aktivt sätt i leken. Att fadern anses behandla döttrar och söner olika genom att 

vara vårdande mot sina döttrar och mer fysiskt aktiv med sina söner. Samt att yngre fäder är 

mer närvarande än äldre. Dessa kategorier blir sammanfattningsvis tre stycken. Jag kommer 

att utveckla dem längre fram och benämner dem då Pappan och leken, Pappors behandling 

av barnet beroende på könet; vårdande mot döttrar vs fysiskt aktiv mot söner samt Hur 

pappa ser ut.  

                                                 
20 Parke 1996, s. 62ff.  
21 Parke 1996, s. 66. 
22 Parke 1996,  s. 77ff. 
23 Parke 1996, s. 93ff.  
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4. Metod 

Jag har valt att både använda mig av kvantitativ och kvalitativ metod. Jag börjar här med att 

översiktligt presentera de båda metoderna. Skillnaden mellan det kvantitativa och det 

kvalitativa debatteras ofta. Finns det egentligen någon skillnad och hur stor är den i så fall? 

Kvantitativt och kvalitativt är benämningar och ett bra sätt att gruppera olika metoder eller 

tillvägagångssätt inom den samhällsvetenskapliga traditionen. Många tror att den enda 

skillnaden som förekommer mellan dessa två metoder är den att kvantitativ metod innebär att 

mäta och att kvalitativ metod inte gör det. Inom kvalitativ metod fokuserar man istället mer på 

ord. Dock finns det fler skillnader än dessa. Exempelvis har man inom den kvantitativa 

metoden bestämt sig för att använda tillvägagångssätt och principer som vi främst återfinner 

inom den naturvetenskapliga inriktningen så är dock inte fallet vid kvalitativa metoder. De 

distanserar sig istället från det naturvetenskapliga och vill främst fokusera på hur människor 

förstår och tolkar sin sociala verklighet. 24 Det kvantitativa blir då mer sakligt och inte 

intresserat av känslor och det kvalitativa blir mer personligt inriktat på känslor. Min första 

undersökning kan sägas vara kvantitativ eftersom den fokuserar på attribut och beteende. 

Samt att den även ger mätbara resultat. Den andra går mer djupare in i böckerna och försöker 

förklara karaktären pappa. Vilket i sin tur betyder att den är kvalitativ.   

4.1 Bilderboksanalys  

Ulla Rhedin skriver om tre koncept i bilderboken. Den episka bilderboken – den illustrerade 

texten, den expanderade texten och den genuina bilderboken. Den episka bilderboken innebär 

att illustratören har gjort en bild som inte visar något mer utöver det som står i texten. Detta är 

förmodligen lättare där författaren har skrivit ganska mycket text som illustratören har att rätta 

sig efter. Om författaren är väldigt detaljerad i sin beskrivning av berättelsen kan illustratören 

också vara detaljerad i sina bilder. Den expanderade texten är en text som inte kan läsas utan 

bilder. Detta betyder alltså att berättelsen inte blir fullkomlig förrän bilderna finns. Berättelsen 

blir svår att förstå utan bilderna. Den genuina bilderboken innebär i princip att illustratören 

kan göra en helt egen berättelse av bilderna. Bilderna kan här fungera utan text. Dock är dessa 

                                                 
24 Bryman, Alan Samhällsvetenskapliga metoder, 2002, Malmö: Liber ekonomi, s. 33.  
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tre koncept inte något jag kommer att fokusera på i min uppsats jag vill dock ha med dem för 

att visa vad som existerar vad gäller metoder vid bilderboksanalys.25 

 

Nikolajeva skriver i Bilderbokens pusselbitar om persongestaltning i barnböcker. Att beskriva 

personer med hjälp av bilder är väldigt bra enligt Nikolajeva. I bilderböcker som inte 

innehåller så mycket text beskrivs personer ofta inte i texten utan det syns istället på bilden 

om en person har brunt eller ljust hår är kort eller smal och så vidare. Ibland kan 

beskrivningen även förekomma i texten men det är då viktigt att detta stämmer med bilden 

annars kan läsaren lätt bli förvirrad. Om en person beskrivs i texten som mörkhårig men 

illustreras som blond är det enligt Nikolajeva ofta ett tecken på slarv från illustratörens sida. 

Däremot kan en känsla illustreras med en ironi som inte märks i texten. Exempelvis kan en 

person beskrivas som modig men se rädd ut på bilden. På så sätt kompletterar bilden texten 

och sätter personen i ett annat ljus. Personer kan även förekomma i bilden men inte i texten 

och tvärtom.26 En person som avbildas som stor anses viktigare och att denne har mer makt. 

Detta kan även skildras genom att personen är i centrum av bilden.27 Nikolajeva skriver om 

hur pappor och mammor skildras i bilderböcker. Det är vanligt att pappor har skägg och att 

mammor är lite runda. En bild kan ej påvisa vilka relationer personer i en text har om det inte 

nämns i texten. En man med skägg behöver inte var pappa utan kan vara farbror, morfar eller 

vilken gubbe som helst. När personerna på bilden är djur blir könet svårt att avgöra. Dock 

brukar illustratören ibland ge djuren förmänskligande attribut så som kläder. Bilder kan aldrig 

skildra adjektiv som glad, dum eller elak. Vi kan dra slutsatser genom att se hur personen ser 

ut på bilden men aldrig veta säkert om det inte nämns i texten.28  

 

Maria Nikolajeva skriver i Barnbokens byggklossar att föräldrar i dagens barnböcker inte 

verkar ha så stor förståelse för barnen och de är även vanligt att de inte visar så mycket 

känslor. Sedan 1960-talet har ensamstående föräldrar förekommit i barnböcker. Dessa har 

varit både mammor och pappor. Nikolajeva ger några exempel på litteratur som innehåller 

ensamstående pappor. Dessa är böckerna om Alfons Åberg av Gunilla Bergström, boken 

Sixten av och böckerna om Eddie av Viveka Lärn. Dock anses de föräldrar som är närvarande 

                                                 
25 Rhedin, Ulla Bilderboken på väg mot en teori, 2001, Stockholm: Alfabeta.  
26 Nikolajeva, Maria Bilderbokens pusselbitar, 2000, Lund: Studentlitteratur, s. 140. 
27 Nikolajeva 2000, s. 141.  
28 Nikolajeva 2000, s. 143f.  
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i barnlitteraturen spela en stor roll. I och med att de har en stor del i barnens uppväxt och även 

påverkar dem där.29 

4.2  Beskrivning av min undersökning 

Min undersökning är både kvalitativ och kvantitativ. Jag anser att den kvantitativa metoden 

passar bra för att göra en översiktlig analys av pappors attribut och beteende. Detta redovisas 

sedan i ett antal diagram. Jag utför sedan en kvalitativ analys av fem stycken utvalda 

bilderböcker. Dessa böcker presenteras närmare. Både vad boken handlar om och sen en mer 

utförlig presentation och analys av pappan i boken. Här går jag mer in på djupet i mitt försök 

att karaktärisera fadersgestalten. Jag jämför pappornas beteende och attribut med varandra 

och sammanställer detta i kapitel 5.3.  

5. Resultatredovisning 

Här presenteras de resultat som framkommit. Attributen och uppgifter sammanställs i olika 

diagram. Dessa diagram är fyra stycken och jag benämner dem Attribut och utseende, Vad 

papporna gör, Aktion och känslor samt Leken. Sedan går jag djupare in genom en kvalitativ 

undersökning i fem utvalda böcker. De böckerna är Händiga Hanna lagar bilen, Kenta och 

barbisarna, Ingrid och pappa, Lejon under sängen och Kjell och jag har ont i halsen. Dessa 

bilderböcker valdes ut efter att jag noggrant läst alla 30 böcker och därefter ansåg jag att det i 

dessa fem böcker fanns en pappgestalt som var intressant och som jag ville undersöka vidare.  

 

Här listar jag de 30 stycken böcker som jag har hittat och som ingår i den kvantitativa 

undersökningen och i vissa fall även den kvalitativa undersökningen: 

Sindt & Lindström, Tåfjutten; Jaensson & Grähs, Rita ensam hemma Hald & Hald, 

Nappjakten; Rundberg & Huldén, Hopplösa lillasyster; Gustafsson & Gustafsson, Sara och 

girafferna på stormarknad; Lindgren, Elof vinner; Holmberg & Eriksson, En dag med 

Johnny; Bergström, Hur långt når Alfons; Uddling & Kvarnström, Bo här och där; 

Zetterholm & Ahlbom, Lejon under sängen; Löthén, Pop o pappa klär på sig; Löthén, Pop o 

pappa städar; Lidbeck, Kajsa gillar; Andersson, Ufo går till doktorn; Bruce, Kjell och jag 

har ont i halsen; Norac, Min jättestora pappa; Bruce, Kjell och jag kommer bort; Teleman, 

Gammal kaviar; Knutsson, Händiga Hanna lagar bilen; Sundström, Ärtan går luciatåg; 

                                                 
29 Nikolajeva 2004, s. 102f.  



Lunds Universitet 
Barnlitteratur, SOL 
Handledare: Paul Tenngart  

                 Karin Nilsson  
LIVK02: C-uppsats  

                     2009-06-04 

 

 12 

Kruusval, Fia och djuren på dagis; Knutsson, Händiga Hanna lagar pappa; Lindenbaum, 

Kenta och Barbisarna; Lindgren, Gogos vita barn; Nordström, Var är Fridoline?; 

McBratney, Gissa hur mycket jag tycker om dig om våren; McBratney, Gissa hur mycket jag 

tycker om dig om vintern; McBratney, Gissa hur mycket jag tycker om dig om hösten; 

McBratney, Gissa hur mycket jag tycker om dig om sommaren; Janouch, Ingrid och pappa. 

 

Av barnen i böckerna var det 14 stycken flickor, åtta stycken pojkar, en med blandade kön 

och sju stycken där jag var osäker på vilket kön barnet hade. Detta berodde exempelvis på att 

barnet var ett djur, en rymdvarelse eller inte benämndes med ett kön i texten. 

 

Dessa böcker kommer att redovisas med hjälp av några diagram. Som visar vilka attribut 

papporna har samt vad de gör i boken. Detta har jag delat upp i hushållssysslor och sådant de 

gör med barnet. En kort sammanfattning görs efter varje diagram. Vissa pappor har självfallet 

flera av attributen och detta redovisas också i diagrammet. Diagrammen visar i hur stor mån 

varje attribut och aktion förekommer. Det visas inte specifikt för varje pappa eller bok. Varje 

del i diagrammen har en färg. Vid sidan av varje diagram finns en fyrkant som förklarar vad 

varje färg innehåller. 

5.1 Kvantitativ analys 

Attribut och utseende

8

15

2
2

5

5
2255

3

4

4

3
7

Ansiktsbehåring 15

Cowboyboots 2

Förkläde 2

Glasögon 5

Kaffekopp 5

Mobiltelefon 2

Muskulös/kraftig 2

Obestämbart kön 5

Portfölj 5

Rock 3

Skjorta 8

Slips  4

Tidning 4

Tofflor 3

Övrigt 7
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Över hälften av papporna hade någon form av ansiktsbehåring. Som övrigt räknar jag de 

attribut som bara förekommer en gång. Exempel på dessa attribut är en hatt, ett 

anteckningsblock, en keps, en kockmössa, en shoppingbag, en skivstång, sportbag och 

kaffekopp. Fem av papporna föll inom den kategorin jag benämner för obestämbart kön. 

Dessa var pappan i Gissa hur mycket jag tycker om dig- serien som är en kanin utan 

mänskliga attribut samt pappan i boken om Ufo som är en rymdvarelse och som inte kan 

klassas som varken man eller kvinna på bilden utan endast i texten. Den pappan har dessutom 

klänning. Ufos pappa har dock något som skulle kunna vara en mustasch. Dock går detta inte 

att säga säkert. Dock ser resten av papporna relativt maskulina ut. Med detta menar jag att det 

inte går att ta fel på dem, i tron att de är mammor. Det var relativt vanligt att papporna hade 

skjortor. Fem av papporna hade även portfölj och fem av dem glasögon och kaffekopp. 

Vad papporna gör

4

3
3

2

14

3

3
22

3

Använder
transportmedel 2

Diskar 2

Handlar 3

Lagar mat/bakar 3

Leker 14

Läser 2

Städar/torkar upp 4

Tröstar/kramar 3

Är på kontoret 3

 

Att papporna gör hushållssysslor var inte så vanligt i de böcker som jag undersökt.12 stycken 

sysslor utförs i böckerna. Någon pappa utför flera av dem. Den vanligaste sysslan hos 

papporna var att städa eller torka upp. Tre av böckerna skildrar pappans arbete och i alla dessa 

tre böcker sitter pappan framför en dator vid ett skrivbord på sitt arbete. Den vanligaste 

aktionen som papporna utförde var med stor marginal att leka. Av de tre pappor som tröstade 

eller kramade sina barn var två av de tre barnen flickor. Endast två av papporna läser för sina 

barn  
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Pappornas känslor

5

3

4

Arg

Trött

Glad

 

Det som beskrivs i detta diagram är pappornas humör. De flesta av dem är neutrala eller glada 

så det humöret har jag valt bort. I fyra situationer skildras pappan som arg och i tre situationer 

som trött. En pappa var först arg och sen trött i samma bok. Med glad så menar jag de 

papporna som verkligen uttrycker glädje genom exempelvis skratt eller något liknande.  

 

Hur papporna leker

5

3

4

2

Sport

Aktiv

Passiv 

Letar

 

Detta diagram är specifikt för leken då leken är en stor del i den teoretiska ramen och även är 

den aktion som papporna utför mest tillsammans med barnet och den behöver därmed ett eget 

diagram. Den aktiva leken är när pappan exempelvis kastar eller snurrar barnet och det är 

även det som Parke diskuterar i sin bok. Den passiva leken menas att barnen leker själva. 

Dock är föräldern ändå närvarande. Exempel är i boken Kjell och jag har ont i halsen som jag 

beskriver mer utförligt i nästa kapitel. Där pappan läser tidningen samtidigt som han leker 

med barnet. När det utövades sport tillsammans med barnet så var det bara ett barn som var en 
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flicka. Sport borde förvisso också räknas som en aktiv lek men jag har valt att lägga den i en 

egen kategori eftersom det blev mer intressant så. 

5.2 Sammanfattning av den kvantitativa analysen 

 

Här gör jag en kort sammanfattning av det som framkommit i den kvantitativa 

undersökningen och som är presenterat i diagrammen i kapitel 5.1. Leken utgjorde en mycket 

stor del av diagrammet som visade vad papporna gör i bilderböckerna. Det var 14 av 30 

pappor som lekte med sina barn. Dock kan denna siffra även anses som låg då det endast är 

hälften av papporna som jag undersökt. I flera av böckerna var pappan endast närvarande på 

en eller två sidor det var därmed väldigt svårt att få honom inplacerad i något diagram. Han 

gjorde helt enkelt inget mer av vikt än att vara med flyktigt på bilden.  I ett fall var endast 

pappans ben närvarande på bilden. Den kategori som därmed skulle kunna tas med är att 

pappan går. Men alla papporna har gått. Så den kategorin skulle därmed inkludera 30 stycken 

pappor. Det vanligaste attributet var ansiktsbehåring som över hälften av papporna hade. 

Sedan kom skjortan. Andra vanliga attribut var portfölj, glasögon och kaffekopp. Leken var 

med stor marginal den vanligaste aktionen som papporna utförde. Efter leken var städning den 

vanligaste aktionen.  Endast två pappor läser för sina barn vilket var ett mycket lågt antal och 

därmed en besvikelse för mig. De flesta pappor var neutralt glada men några av dem visar 

även en annan känsla såsom ilska, stark glädje eller trötthet. Den vanligaste formen av lek var 

sport. Sport utövades bara med en flicka.  

5.3 Kvalitativ analys 

Jag har valt ut fem stycken böcker för en mer kvalitativ undersökning dessa är. Händiga 

Hanna lagar bilen, Kenta och barbisarna, Ingrid och pappa, Lejon under sängen och Kjell 

och jag har ont i halsen. Jag gör först en kortfattad beskrivning av bokens handling. Sen går 

jag mer ingående in på pappans beteende och utseende. Beskrivningarna blir lite olika långa 

beroende på hur mycket pappan närvarar i boken. 

Ingrid och pappa  

Ingrid och pappa är en bok som inte innehåller så mycket text. Den är något av en pekbok. 

Ingrid och pappa är hemma. Pappa städar bland Ingrids saker. Ingrid tittar på pappas saker. 

Han har en portfölj och en hatt, en slips och en skjorta som är roliga att prova. Ingrid klär ut 
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sig till pappa. Sen leker Ingrid och pappa. De åker på resa med tåget. Sen blir pappa en elefant 

som lyfter upp Ingrid. Och Ingrid blir en akrobatprinsessa som jobbar på cirkus. Sen måste de 

gå och handla. Pappa har en lång lista. När de kommer hem igen lagar pappa mat och dansar 

sin ”spisdans”. Boken slutar med en härlig kram som visar hur mycket Ingrid och pappa 

tycker om varandra.  

 

Boken börjar med att pappa städar upp bland Ingrids saker. Ingrid provar pappas saker. Det är 

bland annat en portfölj, hatt, slips och rock. Ingrid och pappa leker. De åker tåg. Pappa har en 

bok under armen med titeln ”resan världen runt”. Det är alltså ingen tidning som kan 

förekomma utan här är pappa mer aktiv och går in i leken genom att leka tåg och ha en bok 

med en titel som handlar om en resa. Pappa verkar leka lika mycket som Ingrid. Pappa låtsas 

att Ingrid är en smörgås. Han håller henne på armen och kittlar henne, han lyfter upp henne 

och ”flyger” runt med henne. Pappa utför här en aktiv lek. Som kan kopplas till Parkes teorier 

om att pappor mestadels leker mer aktivt med sina söner. Här är en pappa som leker aktivt 

och kastar sin dotter. Det finns en mamma med i bilden. Men hon nämns endast med hjälp av 

meningen ”mamma kommer hem snart”. Alltså får man intrycket av att pappa förmodligen är 

pappaledig. Pappa både handlar och lagar mat. När han lagar mat dansar och skojar han. När 

han handlar har han en rosa shoppingbag med blommor och när han lagar mat har han ett rosa 

förkläde med blommor. I och med att det finns en mamma kan det vara så att pappa bara lånar 

de attribut som egentligen tillhör mamman. Pappa kramar och gosar med Ingrid. 

Händiga Hanna lagar bilen  

En dag när Hanna och pappa är ute och kör med bilen tycker Hanna att radion låter konstigt. 

Och helt plötsligt stannar bilen av sig själv. Pappa blir rädd att han kommer för sent till 

jobbet. En man stannar för att hjälpa dem. Han heter Janne. Janne och Hanna tittar under 

motorhuven. Sen bogserar han bilen till sin verkstad. Sedan hjälper Hanna Janne att laga 

bilen. Janne lär Hanna om vad som finns under motorhuven. Efter ett tag är det dags för fika 

och sen är bilen färdiglagad och pappa och Hanna kan köra vidare.  

 

Pappa tänker på sitt jobb väldigt ofta. På pappas jobb har de möten på bestämda tider. När de 

inte har möten sitter pappa framför en dator och trycker på olika knappar och vänder på 

papper. Hanna tycker det är tråkigt på pappas jobb. Pappa har skägg, skjorta, slips och en 

rock. Han har ett väldigt stort kontor. Han sitter framför en laptop och pratar i telefonen och 
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håller en glödlampa i handen. I boken är det Hanna som är den handlingskraftiga som hjälper 

Janne att laga bilen och förklara vad som är fel med den. Pappa står mest vid sidan av bilden 

och pratar i mobiltelefon eller antecknar något i ett block. Pappa heter Kenneth. När Janne, 

hans fru och Hanna puttar in bilen i garaget står pappa vid sidan av och pratar i telefonen 

istället för att hjälpa till. På en bild håller pappa en liten skiftnyckel i handen men han står 

ändå långt ifrån Janne och Hanna som är på väg ner i motorhuven. När det blir fikarast ser 

pappa glad ut. Pappa får kaffe och då stänger han av telefonen. Han pratar om sin moped han 

hade när han var 15 år. Men som gick sönder och han kunde inte laga den utan fick sälja den. 

”Pappa är inte så händig förklarar Hanna, men det är jag, så vi klarar oss bra ändå.” När bilen 

är färdig pratar pappa i telefon igen. Pappa Kenneth finns med på tio bilder av dessa är det sex 

stycken som han antingen pratar i, håller i eller har en telefon jämte sig. 

 

Kenta och barbisarna  

Kentas pappa tycker om fotboll. Han brukar plocka ner en fotboll i Kentas väska när han 

följer honom till förskolan. Men Kenta vill hellre ha med sin docka som heter Barbie. Pappa 

tycker det är roligt när de andra barnen på förskolan klättrar och brottas men det gör inte 

Kenta. Nästa dag har Kenta redan packat ner Barbie innan pappa kommer med bollen. 

Fotbollen får inte plats säger Kenta. Pappa ser besviken ut. På förskolan börjar Kenta tröttna 

på pojkarnas våldsamma lekar. Han vill vara med flickorna. Först får han inte vara med men 

sen ändrar de sig. De leker med dockor och klär ut sig i prinsesskjolar och klackskor. Efter ett 

tag kommer pojkarna in efter att ha varit ute och spelat fotboll. Då måste Kenta gå på 

toaletten. Men när han kommer tillbaka har de också prinsesskjolar och alla leker och dansar 

tillsammans. Sen går de ut och spelar fotboll och Kenta gör mål.  

 

Pappa är verkligen stereotypt maskulin. Han har stubbigt blont hår, militärbyxor och en svart 

piké tröja där man kan urskilja en liten grön krokodil. Som kan härröras till märket Lacoste. 

Pappa är stor och uppumpad. På golvet i lägenheten ligger en skivstång och en kniptång. Han 

har en stor skiv- och filmsamling. Pappa tycker om fotboll. Han har en fotboll i handen. Kenta 

sitter med en docka i handen. När de kommer till dagis håller barnen på och brottas och 

klättrar. Det tycker pappa är kul. Nästa dag har Kenta packat väskan full. Man ser att det 

sticker ut barbiehår. Fotbollen får inte plats. Pappa ser förvånad ut. Det uppstår en dold 
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konflikt mellan pappa och Kenta när Kenta vill ha med Barbie istället för fotbollen. Pappa har 

en mobil i bröstfickan.  

Kjell och jag har ont i halsen  

En dag vaknar Kjell och säger att han har ont i halsen. Då måste Kjell och jag vara hemma 

från dagis. De väcker pappa som får veta vem Kjell är, ett gosedjur. Pappa måste laga mat åt 

mig och Kjell. Vi tycker inte om gröt så vi får inlagda päron med glass. Sedan leker vi doktor, 

häst, åker tåg, kurragömma och spelar kort. Jag och Kjell får äta lunch i indiantältet när vi har 

ont i halsen. Sedan tycker Kjell att vi ska baka. Vi bakar syltkakor, sockerkaka och 

chokladbollar. Kjell åt 12 stycken. Sedan måste vi bada. På kvällen är vi friska igen. Vi 

bestämmer oss för att gå till dagis imorgon. Kjell tycker att det är tröttsamt att vara hemma 

med pappa hela dagen.  

 

Pappa sitter upp i sängen. Han har pyjamas, skägg och glasögon i handen. På en hylla jämte 

sängen ligger boken ”Att sätta gränser”. Pappa lagar gröt. Han är trött. Pappa måste vara 

hemma för att passa sin dotter och Kjell. Han kan inte gå till jobbet. Han sitter och håller i en 

kopp vid bordet. Jämte honom ligger en mobiltelefon. Sedan diskar pappa. På ena bilden ser 

man honom ställa in tallrikar i diskmaskinen och på den andra har han en diskborste i handen. 

Sedan leker de. När de leker doktor sitter pappa i fåtöljen och är ganska passiv. Dock är han 

mer aktiv när de leker häst då kryper han runt med barnet på ryggen. När de leker tåg sitter 

pappa och läser en tidning. Pappa låter dem äta lunch i indiantältet. Han borde läsa i sin bok 

lite mer. Sen vill Kjell baka. Pappa tycker att de ska se en film istället, exempelvis Alfons 

Åberg. Men vad slutar det med. Jo att de bakar. Sedan ska pappan bada barnet. Helt plötsligt 

ramlar pappa i badkaret med kläderna på. Efter badningen ligger pappa i soffan med en 

tidning över ansiktet. Sen lagar pappa kvällsmat och efter kvällsmaten borstar han tänderna på 

barnet och stoppar henne i sängen. Sen läser han för barnet.  

Lejon under sängen  

Josefin är rädd för mörkret. Hon tror att det bor lejon under sängen som kommer fram efter att 

pappa sagt God natt. Pappa måste komma och rädda henne. Efter jobbet köper pappa ett 

gosedjurslejon åt Josefin och ställer under sängen. Nu tycker Josefin om lejon, de är ju så små 

och söta. Nu är Josefin inte rädd för lejon längre, inte på en hel vecka. Sen blir hon rädd för… 
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och pappa köper en krokodil, en noshörning, en orm, en apa och så vidare. Tills det är alldeles 

fullt under sängen. Men då är Josefin äntligen botad. 

 

När pappa säger god natt till Josefin ser man tv-n som visar ishockey, en kopp kaffe och en 

tv-tidning. På bordet framför en fåtölj. När pappa går till jobbet har han en rock och portfölj. 

På jobbet sitter han framför en dator och pratar i telefon samtidigt som han tänker åt vad han 

ska göra åt Josefins rädsla. Pappa och Josefin leker inga aktiva lekar. Pappa köper gosedjur åt 

Josefin. Men Josefin får leka själv. Pappa verkar snäll men tråkig. Det måste finnas något 

annat sätt än att köpa 40 gosedjur åt Josefin. Pappa verkar ha svårt att säga Nej. Kan han inte 

bara låta Josefin sova i hans säng ett tag eller sova i hennes. Eller leka något med henne så 

hon glömmer av sängen. Pappa verkar ta den enkla vägen som tyvärr blir den svåraste. På tre 

ställen i boken avbildas pappan med en tidning i handen. Det verkar som att han inte gör så 

mycket annat än läser tidningen.  

5.4 Sammanfattning av den kvalitativa analysen 

Här görs det en sammanfattning av det som framkommit i kapitel 5.2.  

Josefin leker själv. Pappa köper attribut till henne som hon kan använda i leken men han 

deltar inte själv aktivt i leken. Han låter attributen, eller gosedjuren sköta det. Genom att 

Josefin hittar på imaginära monster under sängen får hon pappa att delvis delta i leken men 

också att göra som hon vill. Både Josefins pappa och pappan i När Kjell och jag har ont i 

halsen verkar ha svårt med gränssättningen för sina barn. Det är barnet som styr i boken och 

pappan gör som barnet vill. Pappan i När Kjell och jag har ont i halsen har till och med en 

bok på sitt nattduksbord som handlar om att sätta gränser. Även Kentas pappa låter Kenta 

göra som han vill. Pappa låter Kenta ta med Barbie till förskolan istället för fotbollen trots att 

man ser på hans ansiktsuttryck att han inte är så glad över detta. Tidningen används ofta som 

ett attribut för att avskärma pappa från leken. Josefins pappa har en tidning i handen flera 

gånger. Pappan i När Kjell och jag har ont i halsen avskärmar sig också från leken genom en 

tidning. Han läser lite i den samtidigt som han leker med barnet. Ingrids pappa är den enda 

som är riktigt aktiv i leken. I Händiga Hanna lagar bilen så är det Hanna som vet bäst. Det är 

hon som hjälper till med att laga bilen och inte pappa. Han kan inte så mycket om sådana 

saker enligt Hanna. Därmed får Hanna makt över pappa i och med att hon vet och kan mer om 

honom. Pappa får hålla sig undan och prata i sin mobiltelefon. En gång håller han i en 

skiftnyckel och tittar fundersamt på den. Pappa verkar dock inte ha något emot att han inte får 
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vara delaktig i reparationen av bilen. Ingrids pappa är den enda som gör saker tillsammans 

med barnet. Han tar exempelvis med barnet och handlar. Josefins pappa och Pappan i När 

Kjell och jag har ont i halsen gör istället saker åt barnet. Exempelvis handlar, lagar mat och så 

vidare. När Ingrid och pappa gör detta så gör de dessa sysslor gemensamt. Hanna gör istället 

saker åt pappa. Det är hon som fixar så att bilen bärgas till verkstaden och blir lagad.  

Ingrids pappa, Josefins pappa och Hannas pappa har alla tre rock och portfölj. Ingrids pappa 

har dessutom hatt. Dock har Ingrids pappa inte dessa attribut på sig. Men de presenteras som 

pappas saker. Fyra av fem pappor har antingen skägg eller mustasch. Det är bara Kentas 

pappa som inte har det. Han behöver dock inte ha det då han ser så maskulin ut för övrigt. 

Bara en pappa har glasögon. Pappan i när Kjell och jag har ont i halsen både diskar och lagar 

mat. Pappan i när Kjell och jag kommer bort är hemma med sjukt barn och Kentas pappa syns 

bara när han är med Kenta. Han skildras inte ensam.  Ingrids pappa är den enda som verkar 

vara föräldraledig mest på grund av meningen att ”Mamma kommer hem snart”. Dock märker 

man att Ingrid är ett något yngre barn. Att Ingrids pappa är mer aktiv i leken, snurrar runt 

Ingrid och så vidare.  

6. Diskussion 

Här kommer jag att diskutera det som framkommit i kapitel 5 och koppla samman det med 

exempelvis den teoretiska ramen samt det material som presenterats under kapitel 2, tidigare 

forskning. Jag presenterar diskussionen efter de kategorier som framkommit genom den 

teoretiska ramen. Jag väver även in min frågeställning om hur papporna såg ut.  

 

Hur pappa ser ut  

Det vanligaste attributet för pappor i min undersökning var någon form av ansiktsbehåring. 

Nikolajeva skriver att det är vanligt att pappor har skägg i barnlitteraturen. Den enda 

anledningen jag ser till att de flesta pappor är så maskulint utformade är att illustratören 

verkligen vill urskilja dem som en kontrast mot kvinnorna och det kvinnliga. Dock spelar 

detta inte så stor roll i min undersökning eftersom de flesta böcker jag valt ut oftast inte 

innehåller någon mamma. Ett skägg kan även skildra pappa som lite äldre då vissa 

illustratörers bilder inte visar någon speciell ålder. Då kan ett skägg kanske särskilt intyga att 

personen är äldre. Då det oftast inte finns några barn som har skägg. Det teoretiska inslaget 

om att yngre fäder är mer närvarande än äldre fäder har inte stämt överens med min 
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undersökning där de flesta pappor har ett ålderdomligt utseende. Papporna ser gamla ut och 

har ålderdomlig klädsel exempelvis rock och hatt. Den enda som ser ungdomlig ut är Kentas 

pappa som har militärbyxor, stubb och stora muskler. Han är en frisk fläkt bland papporna 

även om han är väldigt stereotypt maskulin. De vanligaste attributen förutom ansiktsbehåring 

var glasögon, skjorta, slips och portfölj. Även tidning var ett vanligt förekommande attribut. 

Jag tycker att det är lite konstigt att flera av papporna har portfölj. Till och med Kentas pappa 

har en portfölj på en bild. Fransson har i sin över 10 år gamla undersökning endast hittat en 

pappa med portfölj. Jag trodde att portföljen var ett vanligare attribut förr. Men så verkar inte 

vara fallet här då jag faktiskt hittat så många som fem portföljer i min undersökning. Fransson 

nämner videokameran och fjärrkontrollen som moderna attribut hos papporna. I min 

undersökning kan exempelvis mobiltelefonen räknas som ett modernt attribut. Den 

förekommer hos flera pappor. Vilket inte är så konstigt med tanke på att de flesta i dagens 

samhälle äger och använder en mobiltelefon. De attribut som Sikberg finner som vanliga är 

pipa, cigarr eller tidning. Endast attributet tidning har förekommit i de böcker jag har studerat. 

Dock har detta attribut förekommit i två av de böcker som jag gått närmare in på samt i två 

övriga böcker. Josefins pappa är avbildad med en tidning på flera bilder så är även pappan i 

Kjell och jag har ont i halsen. Ingrids pappa har ett rosablommigt förkläde samt en 

rosablommig shoppingbag. Det finns en mamma närvarande i texten i den boken vilket inte 

kan utesluta att dessa attribut egentligen tillhör henne. Dock använder pappa dem vilket är 

intressant. Förövrigt ser pappan ganska manlig ut så dessa attribut ser istället lite dumt ut på 

honom. De flesta pappor ser förövrigt ganska maskulina ut. Genom att man inte skulle kunna 

ta dem för kvinnor istället för män. Jag anser att det skulle vara intressant och mer 

utvecklande för barnlitteraturen med lite mer androgyna karaktärer i bilderböcker. Ett första 

steg mot detta är att alla pappor kanske inte måste ha skägg? Någon pappa kanske exempelvis 

kan skildras med långt hår utan skägg. Eller med lite mer könsneutrala kläder eller attribut. 

  Magnusson anser att fädernas yrkesliv skildras dåligt. Jag anser detsamma i min 

undersökning. När pappas yrke skildras sitter han vid en dator på ett kontor. Det finns många 

fler yrken att skildra. Så jag förstår inte riktigt varför författaren oftast väljer att skildra pappa 

som kontorsarbetande. Möjligen är detta en stereotyp. Att pappor SKA arbeta på kontor.  

Papporna visar i stort sett inte så mycket känslor. Vilket är synd då en verklighet borde 

avspeglas i barnlitteraturen och i verkliga livet blir pappor arga ganska ofta. Nikolajeva säger 

att många föräldrar i dagens barnlitteratur verkar känslolösa. Detta stämmer till viss del i min 

undersökning då de flesta pappor faktiskt är ganska neutrala. 
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  Statistiken från pappaindex visar att inte så många pappor vill vara föräldralediga. Dock 

finns det faktiskt 30 stycken pappor i barnlitteraturen som antingen är föräldralediga, skilda 

eller ensamstående som spenderar tid med barnet, i vissa av böckerna även hela dagen från 

uppgång till läggning. Ändå går det inte att säga huruvida detta är höga eller låga siffror då 

jag inte har några siffror på hur många ensamma mammor som finns i bilderböcker från 

samma tid. Alla pappor umgås mer eller mindre aktivt med sina barn i böckerna. Dock finns 

det en del pappor som endast skildras på några få sidor vilket gör att de inte hinner utföra så 

mycket på endast en eller några få sidor och jag kan därför inte dra så stora slutsatser av deras 

beteende. I motsats till de pappor som är närvarande på de flesta sidor i boken. En besvikelse 

för mig var att en läsande fader endast skildrades i två av 30 böcker.  

 

Pappors behandling av barnet beroende på könet; vårdande mot döttrar vs fysiskt aktiv mot 

söner 

Vid både aktiv lek och när barnet blev tröstat eller kramat var det en majoritet som var flickor. 

Dock skildras denna situation endast i några få böcker. 

Den fysiska leken har bara tydligt skildras i tre av de böcker som jag har undersökt. I två av 

böckerna var barnet en flicka. Därmed säger detta delvis mot teorin. Dock går det inte att dra 

några fullständiga slutsatser då denna aktion endast skildras i 3 av 30 böcker vilket är en 

mycket liten del. Här har jag en teori om att Ingrid som pappa snurrar runt endast är i 2-

årsåldern och därmed är mycket lättare att snurra runt. Förmodligen kan den fysiska 

aktiviteten bero på hur stort barnet är och hur mycket det väger. Dock behöver en bild inte 

vara sann mot fysikaliska lagar. Illustratören kan skildra i princip vad som helst. Likväl måste 

det här räknas in att det faktiskt varit en majoritet av barnet i bilderböckerna som varit flickor, 

13 stycken flickor mot åtta stycken pojkar. Något som däremot är intressant är att av de fem 

barnen som utövade en sport tillsammans med sin pappa så var fyra stycken pojkar och bara 

en flicka. Här stämmer det delvis överens med den aktiva leken och att pappor mer utövar det 

med sina söner. De fyra böckerna är även olika eftersom i de fyra böcker med pojkar i så 

utövas sporten som en naturlig del av leken och i bara en liten del av boken medan den femte 

boken handlar om en flicka som spelar fotboll och fotbollen är ett centralt tema i boken och 

inte bara i leken tillsammans med pappan.  
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Pappan och leken 

Sikberg anser i sin uppsats att pappor framställs som mer omhändertagande i bilderböcker än 

vad mammor gör. Dessa omhändertagande uppgifter anser Sikberg vara exempelvis att läsa 

för barnet eller laga mat. Endast två av papporna i de bilderböcker som jag undersökt 

uppfattar jag som att de läser för sina barn. Matlagning var inte heller så vanligt.  Papporna 

har inte heller framställts som speciellt omhändertagande. Parke säger att fadern tenderar att 

leka mer än vad modern gör och han har även ett mer aktivt sätt i leken och är mindre 

vårdande än modern.  Sikberg anser även att mammor ofta framställs som sura och tvära 

medan pappor är glada och lekfulla. Leken har varit en stor del i min undersökning. Den har 

skildrats både som aktiv och passiv. Den passiva leken exemplifieras bäst genom pappan i 

Kjell och jag har ont i halsen som läser tidningen samtidigt som han leker med barnet. Även 

Josefins pappa har en tidning i handen vid leken. När Josefin pratar om allt som hon är rädd 

för och pappa står där med en tidning i handen så känns det inte som att han ska leka utan som 

att han bara pratar en stund med henne för att återgå till läsningen. Han kommer aldrig att leka 

när han har tidningen i handen. De vanligaste exemplen på vilken sorts lek som pappan och 

barnet gjorde var att pappan antingen letade efter barnet eller utövade någon form av sport. 

Papporna skildras dock inte bara som glada och lekfulla de skildras även som sura, trötta och 

ståendes vid spisen. I min undersökning var städning den vanligaste hushållssysslan för 

papporna. Dock var det endast 4 av 30 pappor som utförde denna syssla. Vilket jag anser vara 

rätt lågt. Att papporna endast gör roliga saker och leker med sina barn som Sikberg säger 

stämmer inte helt i min undersökning. Endast nio av 30 pappor skildras i lek. Jag kan dock 

inte säga så mycket om detta då min undersökning inte är någon jämförelse mellan de båda 

könen. Jag har valt att endast undersöka papporna och mammorna är inte närvarande i de 

böcker jag valt med några få undantag. Därför kan jag inte säga något om hur papporna ser ut 

i böcker där både mamman och pappan är närvarande. Dock skulle detta vara mer intressant 

för en framtida undersökning.  

7. Sammanfattning 

I min uppsats har jag valt att undersöka hur pappan gestaltas i några utvalda bilderböcker från 

2000-talet. Jag ville även undersöka vad fadern gör tillsammans med barnet och vilka 

uppgifter han utför i hemmet. Min utgångspunkt var att besvara följande frågeställningar. 
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Hur gestaltas fadern i bilderboken? Är det några eller något attribut hos fadern som är särskilt 

återkommande och hur yttrar sig dessa? Vilka uppgifter utför pappan och vad gör han 

tillsammans med barnet? 

  Ett noggrant urval utmynnade i 30 stycken böcker som sedan undersöktes och 

sammanställdes både kvalitativt och kvantitativt. I den tidigare forskningen har jag valt att ha 

med några artiklar och uppsatser som varit relevanta för ämnet och även påmint om mitt eget 

uppsatsämne. Den teoretiska ramen har varit böckerna Fatherhood av Ross D. Parke samt 

Men and masculinites: theory, research and social practice av Haywood & Chaill. Dessa 

resulterade i några kategorier vilket i stort fokuserade på pappors lek, att yngre pappor är mer 

närvarande än äldre samt att fäder tenderar att agera olika mot barnet beroende på vilket kön 

det har. Den kvantitativa undersökningen resulterade i fyra stycken diagram. Dessa är attribut 

och utseende, vad papporna gör, aktion och känslor samt leken. Sen går jag djupare 

kvalitativt in i fem bilderböcker. Dessa böcker var Händiga Hanna lagar bilen, Ingrid och 

pappa, Kenta och Barbisarna, Kjell och jag har ont i halsen, samt Lejon under sängen. Något 

som gjorde mig lite förvånad var att undersökningen resulterade i att ett så stort antal av 

papporna hade ansiktsbehåring. Jag anser att en stereotyp bild av pappan fortfarande lever 

kvar. Där han har skjorta, skägg, portfölj och ibland glasögon. Och i de flesta fall jobbar på 

kontor. Det finns flera andra ”pappatyper” som borde gestaltas i barnlitteraturen. 

Undersökningen visade att leken var den aktivitet som pappan mest utförde tillsammans med 

barnet. Denna lek yttrade sig på lite olika sätt. Den kunde vara både aktiv och passiv. 

Utövande av sport den vanligaste formen av lek som papporna utförde. 14 av 30 pappor lekte 

med sina barn, vilket var en relativt låg siffra. Papporna utförde även en del hushållsysslor 

och städning var den vanligaste sysslan. Sammanfattningsvis går det att säga att pappan är på 

rätt väg. I dessa 30 bilderböcker som jag har undersökt har han fullt ansvar för sitt barn. Han 

lagar mat, städar och sköter hem och barn. Med undantag för att han ibland har lite svårt med 

gränssättningen. Förhoppningsvis kanske vi i framtiden även får se en ny bild av en 

ungdomligare pappa som inte har skägg, skjorta och portfölj och kanske jobbar någon 

annanstans än på kontor? Kanske även en lite mer androgyn fadersgestalt? 

7.1 Fortsatt forskning 

Här ger jag ett kort exempel på idéer till fortsatt forskning inom samma område som jag har 

studerat. Det hade varit intressant att gå mer djupare in på och studera endast leken hur den 

skildras i barnlitteraturen. Sen hade det även varit intressant att göra den undersökning jag 
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gjort men att även jämföra med de böcker som även skildrar modern och barnet. Eller att 

istället välja böcker där båda föräldrarna finns med och jämföra dem.  
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