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Sammanfattning 
I denna uppsats har jag analyserat hur karaktärerna i tv-serien I Mumindalen framställs ur ett 

genusperspektiv. Att valet föll på tv-serien hade främst att göra med att jag såg hur barn bearbetar det de ser 

genom den fria leken och önskade därför undersöka närmare vad som egentligen förmedlas via tv-program 

för barn. Tv-serien bygger på Tove Janssons böcker och mitt urval begränsades till de avsnitt som motsvarar 

tre av böckerna; Trollkarlens hatt (1948), Farlig midsommar (1954) och Det osynliga barnet (1962). Genom 

kvalitativ innehållsanalys har jag undersökt personframställningar och beteendemönster för att se hur 

kvinnliga och manliga karaktärer beskrivs utifrån både yttre attribut, ord och handling. Resultatet visar att 

manliga karaktärer ägnar sig mycket åt sig själv, idkar egna intressen och önskar att framstå som modiga 

medan kvinnliga karaktärer är omsorgsfulla, emotionella och intresserade av utseende. I de tillfällen 

karaktärerna bryter mot normen återgår de snabbt till normativa beteenden igen. 

 

Nyckelord: barn, genus, könsroller, stereotyper, mumin 
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1 Inledning 

Ända sedan jag läste I Begynnelsen var uppfostran (Miller, 1982) som 13-åring har jag intresserat 

mig för barns utveckling och i mitt arbete som lärare och fritidspedagog ser jag ofta hur olika tv-

program och dataspel utgör grunden för leken i skolgården och på fritiden. Att föräldrar och andra 

omsorgspersoner har stor inverkan på barns identitetsskapande och utveckling vet vi genom 

omfattande forskning på området. Teknologins snabba utveckling i kombination med att föräldrar 

i ökande grad arbetar heltid leder till att barn söker alternativa rollmodeller och enligt många 

undersökningar står tv-program för en stor del av dessa. Ur ett sociologiskt perspektiv torde det 

vara av intresse att undersöka vilka genusperspektiv som förmedlas via film och därmed utgör 

underlag för hur barn skapar sin identitet och ur ett större perspektiv även hur samhället därigenom 

upprätthåller förlegade könsstereotyper. 

 

Enligt en undersökning om media och barn tittar 12-åringar i snitt på tv tre timmar om dagen och 

ett flertal av dessa har sina förebilder i actionhjältar (von Feilitzen & Carlsson, 1999).  

Medierna visar oss olika sätt att förstå världen på och ger oss därigenom idéer om hur olika 

situationer kan hanteras (Gripsrud, 2011). På så vis bildar vi uppfattningar som sedan används i 

verkliga situationer. Denna ”kultiveringsteori” går ut på att tv-tittande påverkar vår 

verklighetsförståelse såtillvida att det vi får inpräntat som barn, via tv, kan få inverkan på hur vi 

som vuxna uppfattar och hanterar verkligheten (Gripsrud, 2011).  

 

Då tv är tillgängligt i 99% av alla privata hushåll i Europa (von Feilitzen & Carlsson, 1999) och 

därmed når ut till många människor bidrar det i allra högsta grad till att både ändra och förstärka 

redan befästa värderingar och tankestrukturer. Barnprogram har som syfte att främja fantasin, lära 

ut och underhålla och jag kan inte låta bli att fundera över de budskap som förmedlas genom 

exempelvis stereotyper. Genusdebatten i samhället är aktuellare än någonsin där alltfler förespråkar 

genusneutralitet i ett försök att ge barn valmöjligheter utan att pressas in i en konstruerad roll. Flera 

förskolor väljer att vidta drastiska åtgärder som att aktivt använda pronomen ”hen” istället för 

”han” eller ”hon” om både barn och vuxna, redigera barnböcker genom att byta ut alla han/hon 

med hen, samt byta ut stereotypiska leksaker, som tex dockor och bilar mot mer könsneutrala 



Lunds universitet  Kandidatuppsats: 15 hp,  
SOCK04 
Sociologiska institutionen  HT20 
  Handledare: Isabelle Johansson 
 

6 

leksaker (Andersson, 2018).  Även om vi har en föreställning om att det är vår egen, individuella 

och fria vilja som formar oss till dem vi är och avgör vilka val vi tar i livet bör vi vara medvetna 

om att det i själva verket är de normer som råder i samhället som utgör mallen och formar vår 

livsväg.  

 

I ljuset av nämnd forskning har jag i min uppsats valt att studera hur de olika könsrollerna 

tydliggörs i en tv-serie för barn. Här under följer en kort beskrivning av Tove Jansson och Tv-

serien I Mumindalen.  

1.1 Tove Janssons Mumindal 

Tove Jansson skrev totalt tio böcker (i tillägg till tecknade serier och bilderböcker) om 

mumintrollen; Småtrollen och den stora översvämningen (1945), Kometen kommer (1946), 

Trollkarlens hatt (1948), Muminpappans memoarer (1950), Farlig midsommar (1954), Trollvinter 

(1957), Det osynliga barnet (1962), Pappan och havet (1965), Sent i november (1970) och Den 

farliga resan (1977). Varje bok innehåller ett antal noveller. 

Trollkarlens hatt är den tredje boken om mumintrollen och utkom första gången 1948. Denna bok 

blev Tove Janssons stora genombrott och i och med att den översattes till engelska tidigt banade 

den också väg för böckernas internationella spridning. 1954 utkom Farlig midsommar och 1962 

skrevs Det osynliga barnet (Moomin, 2020). 

1.2 Tv-serien I Mumindalen 

Böckerna om Mumintrollen har vid flera tillfällen anpassats för både tv och filmduk, men det var 

den japanska animerade tv-serien, I Mumindalen från 90-talet, som tog Mumintrollen till nya 

höjder internationellt. Det finns sammanlagt över 100 avsnitt fördelat på fyra säsonger. Med 

undantag för sista säsongen baseras alla episoderna på Tove Janssons romaner. Utifrån min 

förförståelse och min kännedom till böckerna har jag funnit att Trollkarlens hatt motsvarar de 8 

första episoderna, Farlig midsommar motsvarar episoderna 28, 29 och 30 och Det osynliga barnet 

motsvarar episoderna 9, 10, 13, 14, 22, 23 och 24. Tv-serien har således inte hållit sig till den 

samma kronologiska ordning som böckerna har. Den skiljer sig även en del från böckerna, både 
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konceptuellt och i handling. Lilla My, som i böckerna först dyker upp i Muminpappans memoarer 

(fjärde boken) har fått en framträdande roll genom hela serien, liksom Snorkfröken och Sniff. 

Filifjonkan har i tv-serien blandats ihop med både teaterråttan Emma och en yngre släkting till 

henne, men i stort följer de det ursprungliga konceptet från böckerna (Moomin, 2020). 

 

2 Syfte och frågeställning 

Denna uppsats syftar till att åskådliggöra hur genus framställs i tv-serien I Mumindalen genom att 

analysera hur manliga och kvinnliga karaktärer framställs genom ord, handling och utseende.  

 

Uppsatsen vägleds av följande frågeställningar: 

  

  

1.  Hur framställs manliga kontra kvinnliga karaktärer i tv-serien I Mumindalen? 

2.  Hur tydliggörs dikotomin mellan könen i tv-serien I Mumindalen? 

  

3 Urval och avgränsning 

Det vore mycket intressant att göra en större och mer övergripande studie av en mängd olika 

barnprogram och dataspel för barn i fråga om genusperspektiv, men detta skulle tyvärr bli alltför 

omfattande för en C-uppsats. Det hade också varit intressant att använda kvalitativa intervjuer 

med barn – och gärna återkommande – för att studera hur barn påverkas av tv/film, men då det är 

stora etiska överväganden som måste tas vid intervjuer av barn valde jag att göra en analys av 

själva mediet istället.  

 

Flera tidigare studier har ägnat sig åt att studera genusrepresentationen i böckerna av Tove Jansson, 

men inga studier verkar ha tagit utgångspunkt i animationen. Tv-serien I Mumindalen består av 

över hundra avsnitt, som visades under totalt fyra säsonger. Den sista säsongen baserar sig inte på 
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Tove Janssons böcker utan innehåller nytt material, vilket skiljer sig en del från ursprunget. Jag 

har därför valt att exkludera hela denna säsong från mitt urval. För att kunna jämföra och dra 

paralleller till liknande studier valde jag att utgå ifrån de avsnitt som motsvarar böckerna 

Trollkarlens hatt, Farlig midsommar och Det osynliga barnet då det är dessa som stort sett legat 

till grund för tidigare forskning. Mitt analysmaterial består därmed av totalt 18 avsnitt á 20 minuter 

och motsvarar ovan nämnda romaner. 

4 Tidigare forskning 

Nedan följer en kortfattad översikt över forskning om media och barn samt tidigare forskning på 

Tove Janssons berättelser om Mumindalen. Materialet ligger till grund för uppsatsens utformning och 

presenteras här för att ge en bild av forskningsområdet. 

4.1 Barns TV-vanor 

I en forskningsartikel om barn och tv-vanor konstateras att barn börjar titta på tv så tidigt som 1-

årsåldern och att drygt 65 % av barn i förskoleåldern ser på tv i mer än två timmar per dag (Songül 

Yalcin et el. 2002). Undersökningen visar att föräldrars tv-vanor påverkar såväl barns val av tv-

program, som den tid de spenderar framför teven. Barn i 12-årsåldern tittar i genomsnitt tre timmar 

på tv och tv-tittande utgör den största aktiviteten efter skoltid (von Feilitzen & Carlsson, 1999). En 

annan studie hävdar att unga människor spenderar ungefär 2 ½ timme framför teven varje dag 

(Sjöberg, 2002).   

4.2 Barnfilmens betydelse för identitetsskapande 

En undersökning, som sett på samband mellan tv-tittande och ungdomars beteenden och attityder 

vid dejting hävdar att det även finns ett samband mellan en traditionell syn på könsroller och 

romantiska filmer. Ungdomar som ser på såpoperor tenderar att dejta tidigt och ha fler partners än 
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de som inte ser på såpoperor. Undersökningen visar även att kvinnors respektive mäns förväntade 

beteende kan påverkas av vilka tv-program de ser på (Rivadeneyra, Lebo, 2007). En annan studie 

(von Feilitzen & Carlsson, 1999) visar att många 12-åringar hämtar inspiration från media och har 

actionhjältar eller artister som sina förebilder. Lazarfeld har kartlagt medias effekter och i en artikel 

som utvecklat detta resonemang hävdas att media påverkar våra attityder och åsikter och därmed 

även vårt beteende. Denna effekt upprätthålls och internaliseras så småningom av samhället (Katz, 

2001). 

 

Barn lär sig tidigt att samhället har olika förväntningar på flickor och pojkar. För att lära sig och 

internalisera dessa könsnormer måste de först lära sig könskoder och enligt Frank Taylor finns 

dessa tydligt inbäddade i både böcker och filmer för barn (Taylor, 2003). Det finns mycket 

forskning på barnböcker ur genusperspektiv och Taylor (2003) har utvecklat en mall för att 

analysera litteraturen, men menar att liknande scheman även skulle kunna användas vid analys av 

andra medier. Hans mall går i grova drag ut på att försöka finna underliggande strukturer. 

4.3 Fabler och antropomorfer 

En fabel är en kort berättelse med en sensmoral, där karaktärerna utgörs av förmänskligade djur. 

Fabelberättande är en urgammal tradition som ligger till grund för olika typer av litteratur och inom 

animerad film. Antropomorfism som syftar på personifikation av mänsklig karaktär på icke-

människor används om människoliknande sagoväsen, tex tomtar och troll. Sagorna om 

mumintrollen är exempel på detta där dalens invånare bebos av allt från troll till hemuler, filifjonkor 

och mårror, som alla innehar mänskliga egenskaper i varierande grad. Sådana sagor lämpar sig bäst 

för yngre barn då fabeln är moraliserande och fungerar som ett rättesnöre (Rönnberg, 2001). 

Antropomorfer är intressanta utifrån ett genusperspektiv såtillvida att deras egenskaper inte baserar 

sig på vanliga föreställningar om kön och således kan tillägnas andra egenskaper. 

4.4 Tidigare studier om Janssons Muminböcker 

I kandidatuppsatsen Muminmamman – bunden till sitt moderskap analyserar Anna Schönbeck 

(2007) Muminmammas karaktär i Småtrollen och den stora översvämningen och Pappan och 
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havet. Schönbeck (2007) hävdar att hennes karaktär är starkt knuten till en konservativ 

stereotypisk modersroll. I böckerna ges som vanligt större utrymme åt att beskriva karaktärerna 

mer ingående och handlingen stämmer i många fall inte helt överens med den i filmen och 

således blir en jämförelse inte riktigt rättvis.  

 

Hane (2017) har utgått från samtliga av Janssons böcker i sin Masteruppsats i retorik om 

Mumindalens fina flickor och milda mödrars. Hane (2017) visar hur femininitet konstrueras hos 

kvinnliga karaktärer i Mumindalen och hur dessa konstruktioner bidrar till att upprätthålla 

genusnormativa attityder i samhället. I den sammanfattande diskussionen nämner hon att 

böckerna har et didaktiskt syfte att lära barn om existentiella frågor och påverka deras moral och 

etik. Hane (2017) menar att det finns en tydlig könsindelning, som delar upp karaktärerna i 

manligt och kvinnligt, vilket bidrar till att upprätthålla könsstereotypa mönster och den 

heterosexuella matrisen. Det patriarkala systemet i Mumindalen bekräftas av att kvinnliga 

karaktärer återvänder till hemmet och sysslorna där medan manliga karaktärer ägnar sig åt att ge 

sig ut på äventyr.  

 

Wallinder (2018) har studerat Mumindalen ur ett queerperspektiv och konkluderar med att 

Muminmamma och Muminpappa är väldigt stereotypa och upprätthåller den normativa 

uppfattningen om kvinnligt och manligt. Samtidigt hävdar hon att det även finns karaktärer som 

är ”könsöverskridande”. Wallinder (2018) pekar på att Muminfamiljen i själva verket är 

normbrytande då de är de enda i Mumindalen som är en kärnfamilj. Hon hävdar att 

Muminfamiljen framställs som heteronormativ men att Muminpappa i själva verket har ett 

undertryckt homoerotiskt begär gentemot hattifnattarna. Wallinders (2018) menar att tidigare 

forskning bygger på felaktiga antaganden om att Snorkfröken och Mumintrollet skulle vara ett 

par och hävdar att detta inte står skrivet i någon av böckerna. Wallinder (2018) menar att det 

beror på att böckerna blivit lästa med en heteronormativ blick. Att Mumintrollet av och till 

uttrycker saker som ”var inte rädd – jag ska rädda dig” och liknande till Snorkfröken betyder 

enligt Wallinder (2018) inte att han åtrår henne, men att han snarare undersöker vad kärlek är och 

egentligen härmar det heteronormativa beteende och tvåsamheten han ser mellan Muminmamma 

och Muminpappa och som han också förväntas sträva efter.  
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Ekstrand & Persson (2013) har analyserat tre av Trollkarlens hatt, Farlig midsommar och Sent i 

november ur ett genusperspektiv. Ekstrand & Persson ser tydliga mönster av manligt och 

kvinnligt hos karaktärerna i Mumindalen. Manliga karaktärer ägnar sig åt egna intressen medan 

kvinnliga karaktärer är omsorgsfulla och sätter andras behov först. Det händer att normativt 

beteende bryts tillfälligt, men karaktärerna återgår som regel snabbt till sitt vanliga stereotypiska 

beteende.  

5 Teoretisk förankring 

I detta kapitel presenteras min teoretiska utgångspunkt. Frågeställningen syftar till att undersöka 

hur genus representeras i tv-serien I Mumindalen och jag har valt att arbeta utifrån Hirdmans (2001) 

genusteorier då dessa lägger fokus på hur kön görs och hur manligt och kvinnligt representeras. 

5.1 Genus 

För länge sedan såg man på kvinnan som formlös och icke-närvarande – en ointressant 

bakgrundsfigur (Hirdman, 2001). Senare uppmärksammades kvinnan som en ofullkomlig man, 

utan förstånd och förmåga. Att vara kvinna innebar att inte vara man. Manlighet förknippades med 

fysisk styrka, förstånd och aktivitet och av rädsla för att liknas vid en kvinna, som alltså inte 

innehade ovan nämnda egenskaper tvingades män på olika vis att försöka upprätthålla sin 

manlighet (Hirdman, 2001). Könens dikotomi bygger på tanken om att mannen och kvinnan är helt 

olika och inte går att jämföra. Kvinnors lott är att föda barn medan mäns är att försörja dem. 

Konstanta utmaningar genom jakt, dueller mm gjorde att mannens kognitiva förmågor utvecklades 

(Hirdman, 2001) och darwinistiska teorier med naturligt urval förklarade mannens överlägsna 

förmågor. För att försvara resonemanget om mannens överlägsenhet förklarades detta med att 

mannen hade en större och mer utvecklad hjärna. Eftersom man ansåg att det låg i mannens natur 

att dominera, berättigades hans dominans och styrka genom teorierna om den starkes överlevnad 

(Hirdman, 2001). 
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Taylor (2003) hävdar att barnböcker är en ypperlig källa till att lära barn könsroller.  Genom åren 

har flera studier genomförts där man studerat könsrepresentation i litteraturen och funnit att 

karaktärer med få undantag presenteras utifrån ett könsstereotypiskt mönster. Taylor lät sina egna 

studenter analysera utvald barnlitteratur med hjälp av ett kod-schema (se bilaga 3) med kategorier 

som representerar manligt respektive kvinnligt och även dessa resultat underbygger tidigare 

forskning. 

 

Lena Kåreland och Agneta Lindh-Munter (2005) har liksom Taylor (2003) undersökt hur kvinnor 

och män gestaltas i litteraturen och har likartade erfarenheter. I boken Modig och stark – eller ligga 

lågt (2005) bekräftar de tidigare forskning, som hävdar att manliga karaktärer har mer framträdande 

roller i litteraturen och att de har en tendens att porträtteras som mer lekfulla och mindre 

ansvarsfulla än kvinnliga karaktärer. Vidare hävdar Kåreland och Lindh-Munter att det finns en 

tendens att placera flickor i hemmet och pojkar i mer mansdominerade sfärer i offentligheten. 

Böcker om pojkar handlar ofta om äventyr, är spännande och innehåller element av tävling, medan 

böcker om flickor fokuserar på flickornas utseende snarare än deras handlingar. Taylor (2003), 

Kåreland och Lindh-Munter (2005) understryker således Hirdmans (2001) teorier.    

5.2 Stereotyper 

En stereotyp är en allmänt vedertagen och förenklad uppfattning om en viss grupp av människor. 

Stereotyper konstrueras ofta på grundval av bland annat ras, etnicitet, socioekonomisk status, 

nationalitet och ålder, men även kön och genus. Vissa egenskaper är specifika för respektive kön 

och dessa stereotyper fungerar som en slags mall för vad som betraktas som normalt eller onormalt. 

Stereotypen anses vara normalen och allt annat är avvikande (Williams et al., 1999).  Enligt 

Rommes (2006) är stereotyper ofta uppenbara och är djupt förankrade i sociala institutioner och i 

kulturen. Även mycket små barn uppfattar tex könsstereotyper, vilket påverkar hur de interagerar 

med varandra. Kvinnliga karaktärer i litteratur och film följer ofta ett stereotypiskt mönster och 

förväntas genom detta förhålla sig till den maskulina normen. Nikolajeva (2004) har utformat ett 

schema där manliga och kvinnliga egenskaper framstår som varandras motsatser. Österlund (2005) 

delar in flickor och pojkar i ett schema, som består av i tre kategorier. Första kategorien 
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representerar individer, som passar in i normen för hur pojkar och flickor förväntas bete sig enligt 

samhällets gällande könsnormer. Den andra kategorin famnar individer, som på något vis bryter 

mot dessa normer och i tredje kategorin hamnar dem, som närmast gör uppror mot gällande 

könsnormer. Dessa scheman ligger som bilaga 1, 2 och 3. 

 

5.3 Hen 

Under 60- och 70-talet då det blev allt vanligare för kvinnor att förvärvsarbeta utanför hemmet tog 

kampen för ett jämställt samhälle fart. Fram till dess hade det varit vanligt att skriva han i alla 

offentliga dokument, men då ordet plötsligt skulle ha både könsspecifik och könsneutral betydelse 

uppstod oklarheter runt vilket kön man faktiskt åsyftade. Detta skapade bland annat problem när 

lagtexter, som borde vara könsneutrala utformades. Flera försök har gjorts att införa ordet hen, som 

sägs ha sitt ursprung i finskans hän (i finskan har man inte könsbestämda pronomen), men det var 

inte förrän HBTQ-rörelsen i början på 2000-talet började använda ordet och det så småningom 

anammades av både språkrådet och Svenska Akademien (Bäck et al., 2018). HBTQ är ett 

paraplybegrepp som står för homo, bi, trans och queer samt intersexuell, a-gender, genderfluid, 

asexuell och pansexuell (Bäck et al., 2018). 

5.4 Bilden av manligt och kvinnligt 

Birgitta Fagrells (2000) doktorsavhandling om barns uppfattning av kvinnligt och manligt visar 

också den att barn är väldigt medvetna om könsstereotyper redan innan de börjar skolan. Fagrell 

lät 60 svenska barn svara på frågor om hur de uppfattar kvinnligt och manligt och svaren tyder på 

att barn redan i 7-årsåldern har mycket klart för sig vad som anses vara feminint/kvinnligt och vad 

som anses vara maskulint/manligt. Kvinnligt förknippas med bland annat smink, kläder, smycken 

och långt hår samt omsorg och hushållsarbete medan manligt förknippas med muskler, skägg och 

kort hår, samt arbete utanför hemmet och idkande av egna intressen. 
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5.5 Genussystemet och den heterosexuella matrisen 

Yvonne Hirdman, genusforskare och professor i historia vid Stockholms universitet menar att 

förväntningar, normer och regler om manligt och kvinnligt är något vi själva skapar, dvs en social 

konstruktion. Hon använder sig av genus och genussystem, vilka baseras på tanken om bland annat; 

dikotomi och hierarki. Dikotomi syftar på att manligt och kvinnligt ses som varandras motsatser 

och är således helt skilda från varandra. Exempel på detta är när vi delar upp offentliga toaletter i 

dam- och herrtoaletter, leksaker i flick- och pojkleksaker, kläder i dam-/flick- och herr-/pojkkläder 

och när vi omtalar pojkar som bråkiga och flickor som tystlåtna. Hierarki syftar på att mannen 

anses vara överordnad och kvinnan underordnad. Han är normen för det som anses vara naturligt 

och rätt, medan hon betraktas som avvikande, vilket i sin tur leder till att mannens aktiviteter 

värderas högre än kvinnans. Mannen representerar människan (jfr engelskans ord för människan = 

man) och kvinnan är den statiska normen som jämförs med människan/mannen (Hirdman, 2001). 

Kvinnans roll som barnaföderska är en av huvudorsakerna till upprätthållande av genusordningen. 

Kvinnans sociala position legitimeras av hennes biologiska egenskaper då hon förväntas stanna 

hemma och ta hand om barnen (Hirdman, 2001). 

 

Genusteoretikern Judith Butler (2007) tar utgångspunkt i några olika begreppsmodeller och pekar, 

liksom Hirdman på att genus och kön är socialt konstruerade. Butler anser att genus bör vara helt 

oberoende av kön och att dessa därför inte kan ses som binära konstruktioner. En sådan binär 

uppdelning bygger på tanken om att det bara finns två genus; ett maskulint och ett feminint, 

eftersom det bara finns två kön. Om man däremot ser genus som flytande är det inte en självklarhet 

att feminint hör ihop med det kvinnliga könet och maskulint med det manliga. Således finns det 

heller ingen anledning att anta att det bara finns två genus (Butler, 2007). 

 

Redan från födseln bestämmer både handlingar och verbala uttryck om barnet ska kategoriseras 

som flicka eller pojke. Dessa handlingar och uttryck ingår i ett symbolsystem för en heterosexuell 

matris (Butler, 2007). Vi tar för givet att män åtrår kvinnor och motsatt och allt annat är avvikande 

och ”fel” (Butler & Lindeqvist, 2006). Den heterosexuella matrisen beskriver hur kön och begär 

samverkar för att upprätthålla sambandet mellan kön och genus och mellan sexualitet och begär 
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(Butler, 2007). Konsekvensen av denna heterosexuella matris blir bland annat att personer, som 

inte följer konventionella roller i fråga om kön, genus och sexuella preferenser faller utanför och 

anses onormala. Matrisen upprätthålls av tanken om att avvikandet inte kan existera (Butler, 1990). 

Den heterosexuella matrisen bygger således på att kön och genus är dikotoma och hierarkiskt 

organiserade (Butler, 1990). Det krävs emellertid att kategorierna man och kvinna går att urskilja 

för att matrisen ska fungera. Detta sker genom att män förväntas vara maskulina och kvinnor 

feminina, samt genom det sexuella begäret mellan parterna (Butler, 1990). Manligt och kvinnligt 

är således varandras binära motpoler och betraktas som de enda sanna genusen (Butler, 1990, 

2007), vilket underbygger Hirdmans resonemang om könens dikotomi. 

6 Metod 

I detta avsnitt presenteras studiens metod. Eftersom jag ville genomföra en djupgående analys av 

genusrepresentationerna valde jag att bygga min studie på kvalitativ metod. Den kvalitativa 

metoden lämpar sig bra för att studera sociala företeelser och ger större förståelse och närhet till 

materialet som studeras (Holme & Solvang, 1997).  

6.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Det är handlingarna i utvalda avsnitt av tv-serien I Mumindalen som i mitt fall utgör själva 

datamaterialet. Jag har närmat mig materialet genom kvalitativ innehållsanalys. Kvalitativ 

innehållsanalys innebär att man undersöker hur frekvent vissa ord, meningar och handlingar 

framkommer i materialet för att sedan identifiera dess egenskaper. Enligt Denscombe (2016) kan 

en innehållsanalys tillämpas på vilken ”text” som helst, oavsett om det gäller skrift, ljud eller bilder. 

En filmanalys kan påminna om en observationsanalys, men skillnaden ligger främst i att 

studieobjektet (här: film) inte påverkas av forskaren. Även om det finns utrymme för tolkningar är 

den åtminstone till det yttre lik för alla. I en filmanalys är det forskaren själv, som utgör själva 

redskapet (Widerberg, 2002). Vidare har jag närmat mig mitt material genom tematisk analys, som 

är ett vanligt sätt att bearbeta kvalitativa data (Bryman, 2018). Både Taylor (2003) och Nikolajeva 

(2004) har utifrån samhällsnormen utarbetat ett slags schema med teman för vad som kännetecknar 
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manliga respektive kvinnliga drag. Maria Österlund (2005) delar i sitt schema in flickor i Duktiga 

flickor, Pojkflickor och Dåliga flickor och pojkar i Tuff, Mjuk och Mes. Dessa delas därefter in i 

undergrupper. Både Taylor (2003), Nikolajeva (2004) och Österlund (2005) tar utgångspunkt i 

teorin om könens dikotomi, vilket även jag valt att göra och det är dessa scheman som legat till 

grund för utformande av mina teman och hur jag analyserat materialet (Bilaga 1, 2 och 3). 

 

6.2 Hermeneutisk tradition 

Jag har haft för avseende att tolka och på så vis skapa en förståelse och därför kan studien sägas ha 

en hermeneutisk ansats. Hermeneutiken bygger på ett växelvis förhållande mellan delar och helhet, 

där det ena inte kan förstås utan att sättas i relation till det andra, den så kallade hermeneutiska 

cirkeln. Den hermeneutiska cirkeln går ut på att man utgår från en del, som sätts i relation till 

helheten och sedan återgår till att studera delen igen (Kvale, 1997). Man skiljer på två olika 

hermeneutiska cirklar; den normativa och den kognitiva. Den sistnämnda bygger på förförståelsen, 

utifrån vilken man utformar sina frågeställningar. Dessa kan dock ändra sig under studiens gång. 

Den normativa cirkeln innebär att förförståelsen bygger på fördomar som är socialt grundade. Det 

är viktigt att vara medveten om att vi alla kan färgas av dessa, men att man måste vara öppen för 

det, som kanske inte följer ens egna uppfattningar och värderingar (Holme & Solvang, 1997). 

 

Då fokus ligger på att tolka och förstå underliggande budskap i form av genusrepresentationer i tv-

serien I Mumindalen har jag valt tolka materialet utifrån en hermeneutisk tradition. 

6.3 Validitet och reliabilitet 

Inom kvantitativ forskning talar man om validitet och reliabilitet som viktiga kriterier och 

kvalitetsmått på forskningen. Intern validitet innebär att forskarens observationer ska stämma 

överens med de teoretiska idéer som denne utvecklar. Extern validitet handlar om huruvida 

resultaten kan generaliseras till andra sociala miljöer. Extern reliabilitet är ett mått på i vilken 

utsträckning en studie kan replikeras och intern reliabilitet handlar om att forskare i samma 

forskarlag enas om hur materialet ska tolkas (Bryman, 2018). 
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Kraven på kvalitativ forskning skiljer sig emellertid något då ramarna är olika. I kvalitativa studier 

där man har att göra med levande material (personer som intervjuas eller observeras) uppstår ofta 

en närhet mellan forskare och deltagare vilket kan påverka resultatet. Eftersom min forskning inte 

innefattar sådant ”levande material” är detta emellertid inte aktuellt att beakta för min del. Däremot 

kan mina förväntningar påverka min tolkning av materialet. För att det skulle bli så objektivt som 

möjligt har jag gått igenom materialet ett par gånger utan att varken notera, eller transkribera. Detta 

gjorde jag främst för att i lugn och ro och utan avbrott titta igenom alla avsnitt och få en helhetlig 

bild av materialet. Kategorierna som jag sedan använde för att analysera materialet bygger på de 

scheman Nikolajeva och Österlund utarbetat. 

6.4 Genomförande 

Starten av projektet bestod till stor del av att läsa litteratur och tidigare forskning. Utifrån detta 

formulerade jag en frågeställning och funderade på urval. Jag bestämde mig tidigt för att grunda 

urvalet på tv-serien I Mumindalen. Tidigare genusforskning på Tove Janssons böcker fick vara 

vägledande för vilka avgränsningar jag gjort. TV-serien är i sin helhet tillgänglig på YouTube och 

jag har med få undantag sett alla episoderna på norska, då detta är språket vi talar hemma. En del 

av avsnitten i mitt urval är emellertid inte tillgängliga på norska (eller svenska) och dessa har jag 

därför sett på engelska. 

 

Jag är medveten om att det kan skilja sig mellan olika språk och kulturer i hur de olika karaktärerna 

framställs, vilket skulle kunna påverka resultatet, men eftersom jag är intresserad av vad 

norska/svenska barn serveras på tv (med fokus på könsstereotyper) valde jag att se den norska 

versionen framför den japanska. Det faktum att jag inte behärskar japanska har naturligtvis också 

vägts in i sammanhanget. 

 

Efter första genomgången av alla avsnitten såg jag dem på nytt och antecknade då kontinuerligt 

händelser och dialoger samt karaktärsbeskrivningar, som var relevanta för min frågeställning.  
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Nikolajevas (2004) schema (se fig.1/bilaga 1) användes i den inledande fasen av transkriberingen 

då jag letade efter stereotypiska egenskaper hos karaktärerna. Därefter delades dessa in i grupper 

enligt Österlunds (2005) modell (se fig.2/bilaga 2), vilken i huvudsak går ut på att det finns tre 

typer flickor respektive pojkar; de som stämmer med stereotypen (duktiga flickor och tuffa pojkar), 

de som bryter mot normen (pojkflickor och mjuka pojkar) och slutligen de som protesterar mot 

normen (dåliga flickor och mesiga pojkar). Transkriberingen skedde fortlöpande medan jag tittade 

på avsnitten. 

7 Resultat och analys 

Här följer en kort resumé av de olika avsnitten, samt en kortare presentation av huvudkaraktärerna. 

För att förenkla för läsaren har jag valt att slå ihop de avsnitt som motsvarar de respektive böckerna, 

så att episoderna 1 – 8 härefter kallas Trollkarlens hatt, 9, 10, 13 och 14 samt 22 – 24 Det osynliga 

barnet och slutligen 28 – 30 Farlig midsommar. Därefter följer en presentation av karaktärerna och 

slutligen en sammanfattande analys. 

7.1 Trollkarlens hatt 
I intron av Trollkarlens hatt visas Mumindalen i vårskrud och Muminfamiljen vaknar upp ur 

vinterdvalan. Mumintrollet hittar en hatt, som visar sig ha magiska egenskaper, på gott och ont, 

och just när det ser som mörkast ut kommer trollkarlen ridande och återställer ordningen och får 

tillbaka hatten han förlagt. Ett par avsnitt handlar om när de hittar en båt och renoverar denna för 

att bege sig ut på segeltur. De blir överraskade av ett oväder och måste stanna över på en ö full av 

små hattifnattar. När stormen bedarrar hittar de fina skatter, som blåst iland på stranden. Mymlan 

kommer tillbaka till dalen och de får besök av två små troll som heter Tofslan och Vifslan och det 

hela avslutas med en hejdundrande fest för att fira att Muminmammas handväska kommit till rätta. 

Trollkarlen dyker upp och man får veta vad Tofslan och Vifslan har i sin stora resväska.  
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7.2 Det osynliga barnet 
Berättelsen om det osynliga barnet handlar om när lilla Ninni kommer till Mumindalen och får bor 

i Muminhuset för att Muminmamma ska få henne att bli synlig igen. Med gemensamma krafter 

lyckas de bygga Ninnis självförtroende så att hon till slut är både fullt synlig och även hörs. Det 

osynliga barnet handlar även om när Mumintrollet och lilla My vaknar ur sin vinterdvala och 

utforskar vinterlandskapet i Mumindalen. De träffar en skidåkande hemul, umgås med Too-Ticki 

och lilla My får ett oblitt möte med den fruktade Isfrun. I tillägg handlar episoderna om när 

Mumintrollet hittar en liten drake och när Filifjonkan flyttar in till Mumindalen med sina tre barn. 

7.3 Farlig midsommar 
Farlig midsommar handlar om hur en underjordisk vulkan får ett utbrott och en tsunami 

översvämmar hela Mumindalen. Muminfamiljen tvingas överge sitt hus och räddar sig över på en 

teater som kommer flytande. Där träffar de teaterråttan Emma, som städat teatern i över 20 år. De 

lyckas angöra teatern vid en stor blomstrande rönn där Mumintrollet och Snorkfröken väljer att 

tillbringa natten. Teaterråttan, som tar sin teater och sitt yrke (som städare) på största allvar 

irriterar sig över repet som förbinder teatern med trädet och aningen irriterat slänger hon ut repet i 

vattnet, varpå teatern flyter iväg. När Muminfamiljen upptäcker vad som hänt morgonen efter och 

står och dividerar om vad som kan ha skett grundstöter plötsligt teatern, vilket får till följd att 

både Sniff och Lilla My faller i vattnet. Sniff lyckas på ofint sätt ta sig upp på scenen, men My 

driver iväg med strömmen. I ett försök att få tillbaka alla barnen bestämmer sig Muminpappa, 

Muminmamma, Sniff och Emma att sätta upp ett teaterstycke.  Parallellt med detta får man följa 

Mumintrollet och Snorkfröken på sina äventyr och Lilla My på sitt. 

7.4 Presentation av karaktärerna 

Här presenteras de karaktärer som utgjort underlaget för min analys. I tillägg kommer jag även att 

presentera några av de andra karaktärerna, men eftersom de har en förhållandevis liten roll i mina 

utvalda avsnitt och därmed inte utgör tillräckligt stort underlag för min analys nämner jag dem bara 

kortfattat under rubriken Andra karaktärer. Syftet med avsnittet är att tydliggöra karaktärernas 

egenskaper och yttre attribut vilket jag gör genom att beskriva händelser.   
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7.4.1 Muminmamma  

Muminmamma är varm, omtänksam och moderlig. Överlag ägnar hon sig åt olika husliga sysslor, 

som att laga mat, sticka och göra fint i hemmet. Hon ser till så att alla får mat, tröstar och stoppar 

om barnen vid läggdags. När alla hjälps åt att reparera en båt de hittar på stranden ägnar sig 

Muminmamma och Snorkfröken åt att sy segel. Alla är välkomna och många gånger är de flera till 

bords, vilket verkar vara en självklarhet för Muminmamma. Ganska ofta har familjen diverse 

inneboende för både längre och kortare perioder.  

 

Muminmamma ses alltid med sitt vit- och rödrandiga förkläde och sin lilla handväska som tycks 

rymma allt man kan ha användning för i alla tänkbara situationer. 

När hela familjen ska ut på segeltur packar Muminmamma för alla eventualiteter. Medan hon 

packar allt ifrån kaffe och pannkakor till tält, ved och kastruller ondgör sig Muminpappa över att 

hon är omständlig.  

 

Trots att Muminmamma bryr sig om och månar om andra oroar hon sig inte i onödan. När 

Muminpappa är orolig för barnen som flyger runt på små rosa moln fortsätter hon lugnt att skala 

potatis och säger att hon bett dem vara försiktiga. En annan gång när Mumintrollet gömt sig i 

Trollkarlens hatt och blivit förvandlad till oigenkännlighet lugnar hon honom och säger, att om 

han verkligen är hennes eget lilla Mumintroll, så skulle hon känna igen honom och allt skulle bli 

bra. Ytterligare exempel på Muminmammas lugn är när Muminhuset tagits över av en 

snabbväxande klätterväxt, som sprungit ur den magiska hatten. Muminpappa har fullt sjå med att 

försöka besegra växten och skydda Muminmamma medan hon tar sig tid att njuta av de fina 

blommorna och smaka på frukten. Hon tycker också att det är fint att de kommer ha ved för all 

framtid. När Mumindalen drabbas av en flodvåg i Farlig midsommar och hela Muminhuset blir 

översvämmat frågar Muminpappa vad de ska ta sig till medan Muminmamma svarar att de först av 

allt måste ha lite frukost.  

 

I Farlig Midsommar när teatern flyter iväg och lämnar Mumintrollet och Snorkfröken ensamma 

högt uppe i ett träd blir Muminmamma emellertid orolig och undrar vad de ska ta sig till. När alla 
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återförenas igen blir hon väldigt glad och kramar om både Mumintrollet Snorkfröken. När 

Mumintrollet är sjuk med feber och hosta i Det osynliga barnet och Muminmamma upptäcker att 

han inte ligger i sin säng blir hon ängslig, går ner till Muminpappa och utbrister ”Hans rum är tomt. 

Åh, var kan det ha blivit av muminungen min?”. 

 

Muminmamma och Mumintrollet har en god relation och står varandra nära, vilket bland annat är 

tydligt i Trollkarlens hatt då Mumintrollet blir förtrollad och Muminmamma är den ende som 

känner igen honom. Det är hennes moderskärlek som förvandlar honom till Mumintrollet igen. En 

annan gång när den lilla draken Mumintrollet har funnit föredrar Snusmumriken framför honom 

och Mumintrollet blir ledsen kramar hon honom och säger ” älsklingen min, mitt lilla troll”. 

 

Det är viktigt för Muminmamma att ha det fint runt sig och när Snusmumriken hittar guldklimpar 

i Trollkarlens hatt lägger hon dem i rabatterna. Hon vill dock bara ha de stora guldklimparna 

eftersom hon tycker att de små kan se skräpiga ut. 

7.4.2 Muminpappa  

Muminpappa har hög svart hatt, som han endast tar av sig när han sover eller skriver på sina 

memoarer, vilket han gör ganska ofta. Han är den som tar de stora besluten, men vill gärna ha 

Muminmammas medgivande.   

 

När de strandat på hattifnattarnas ö i Trollkarlens hatt och det blåser upp till storm är det 

Muminpappa som tar beslutet om att stanna på ön, och det är han som talar om för alla vad de 

måste göra; dra upp båten, förtöja den osv. När Mumintrollet tycker att hans far varit förutseende 

genom att ta med sig tält tar Muminpappa galant äran från Muminmamma, som han tidigare 

ondgjort sig över och svarar “naturligtvis, man kan inte resa oförberedd på en sån här tur”.  

 

Muminpappa är mycket mån om sin familj och tar ofta på sig rollen som beskyddare. Under ovädret 

i Trollkarlens hatt sitter han och håller om Muminmamma. Det händer också att Muminpappa leker 
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med barnen, som när han irrar runt och gör sig löjlig med trollkarlens hatt nerdragen över ögonen 

eller spelar kort med barnen.  

 

Muminpappa är praktiskt lagd och har bland annat byggt hela Muminhuset, badhuset och bron över 

ån. När barnen finner en söndrig båt på stranden är det Muminpappa som håller i arbetet med att 

göra båten farbar igen. Han är den självklara kaptenen, som ger order och håller i rodret när de 

sedan ger sig ut och segla. När Snorkfröken och Mumintrollet kommer bort från övriga familjen i 

Farlig midsommar funderar han på hur de ska få tillbaka barnen på lämpligaste vis, medan 

Muminmamma uttrycker direkt oro. Han kan bli riktigt irriterad ibland, som i Farlig midsommar 

då han försöker skriva ett teaterstycke och ideligen blir avbruten av både Muminmamma och Sniff. 

När sedan Snorkfröken och Mumintrollet dyker upp igen tar han emot dem med ett ljummet ”det 

är fint att ha er hemma igen”.  

 

Till skillnad från Muminmamma ägnar sig Muminpappa ofta åt sådant som roar honom själv. 

Medan Muminmamma lagar mat sitter Muminpappa ofta och läser tidningen eller pratar med 

någon. Hans arbete med att skriva memoarer framställs som mycket viktigt och endast i 

undantagsfall går någon in och ”stör” honom då. I de tillfällen någon, vare sig det är Muminmamma 

eller någon annan, vill honom något knackar de alltid på hans dörr och ber om ursäkt för att de stör. 

Ofta ids han inte vända sig om men sitter fortfarande med ryggen vänd medan budskapet framförs. 

När Muminmamma springer och hämtar Muminpappa då den stora klätterväxten är i färd med att 

ta över huset utbrister Muminpappa ”var inte rädd, jag ska nog skydda dig!”.  

7.4.3 Mumintrollet 

Mumintrollet har inga yttre attribut som signalerar huruvida han är en pojke eller flicka, förutom 

helt i början av Farlig midsommar, då han är ute och simmar. Då har han en gul- och grönrandig 

badbyxa på sig. Mumintrollet är synnerligen snäll och välartad och han gör sällan uppror varken 

mot föräldrar eller någon annan. En gång blir han emellertid arg på lilla My för att hon lägger sig 

i och avslöjar att Mumintrollet varit ute med Snusmumriken en natt. Han reser sig upp från 

matbordet och utbrister argt att han inte vill höra på sånt trams. 
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Mumintrollets allra bästa vän är Snusmumriken, som han ser upp till och närmast avgudar. Efter 

att ha trillat i det iskalla vattnet när han räddat lilla My från att drunkna blir Mumintrollet förkyld 

och ligger till sängs med hosta och feber. Han är orolig för Snusmumriken, som inte kommit 

tillbaka efter vintern. När han äntligen hör Snusmumrikens munspelsmusik blir han frisk på 

kuppen. Mumintrollet har alltid Snusmumriken i åtanke när han hittar något nytt och spännande, 

som den gången han hittar en liten drake i en vattenpöl och allt annat än att dela ögonblicket med 

Snusmumriken blir oviktigt. I Trollkarlens hatt har Mumintrollet bråttom från matbordet, men när 

My vill följa med vänder han sig om och säger ”Snusmumriken och jag ska ut på en farlig 

expedition. Lek med Snorkfröken du” innan han försvinner ut.  

 

Mumintrollet tycker mycket om Snorkfröken och han ägnar en del tid åt att både bekräfta, trösta 

och skydda henne. Deras relation skiljer sig från relationen han har med Snusmumriken och det är 

tydligt att Snorkfröken och Mumintrollet har en kärleksrelation. Detta framkommer bland annat i 

Trollkarlens hatt då Snorkfröken hittar en vacker, hjärtformad snäcka som hon ger till 

Mumintrollet. Han rodnar och blir mycket glad för den och säger att den är mycket vacker. De går 

tätt intill varandra medan Mumintrollet beundrar snäckan och säger ”denna snäcka kommer alltid 

att påminna mig om dig. Jag ska aldrig lägga mig till att sova utan att pussa snäckan först! Den ska 

vara min dyrbaraste skatt”. I avsnittet när Mumintrollet hittar en drake ser man att han har ett 

porträtt av Snorkfröken på skrivbordet. I Farlig midsommar sover Mumintrollet och Snorkfröken 

tillsammans i en hängmatta i ett träd de förankrat vid teatern och när de vaknar och upptäcker att 

förtöjningen lossnat och teatern är borta blir Snorkfröken ledsen och börjar gråta. När Snorkfröken 

är rädd för att trilla ner säger Mumintrollet att hon måste vara modig och lovar att fånga henne så 

att hon inte ramlar. Då Snorkfröken krockar med en hattifnatt och bränner luggen tröstar han henne 

och säger att han tycker om henne med sådan lugg med, eftersom han vet hur viktig luggen är för 

henne.  I Trollkarlens hatt trillar Snorkfröken ner i myrlejonets grop och Mumintrollet räddar henne 

med hjälp av Sniff och lilla My. Ytterligare exempel på att Mumintrollet månar om Snorkfröken 

är när de ska gå ombord i båten och han hjälper henne ombord.  
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I Trollkarlens hatt finner barnen en galjonsfigur, som flutit i land under stormen. Mumintrollet ser 

länge på den, suckar och rodnar och det är tydligt att han tycker galjonsfiguren är mycket vacker.  

 

När Hemulen tagit en barometer från hattifnattarna i Trollkarlens hatt och får besked av 

Muminpappa att lämna tillbaka den erbjuder sig Mumintrollet att göra det. Han är på det hela taget 

en modig kille, som gärna erbjuder sig att utföra farliga saker. I Farlig midsommar dyker han ner 

i köket för att rädda maten och Muminmammas servis när Mumindalen drabbas av översvämning 

och en annan gång går han ut i stormen i Trollkarlens hatt och angör båten. Han anmäler sig också 

frivilligt att rappellera ner i en grotta i Trollkarlens hatt. 

 

Mumintrollet har också ett mycket nära förhållande till sin mor och detta kan man bland annat se 

när han blir förtrollad och söker tröst hos Muminmamma.  

7.4.4 Snorkfröken 

Snorkfrökens ser ut som ett mumintroll, men har gul pannlugg och guldring runt ankeln. Bortsett 

från tillfälliga sjaletter och blomkransar har hon inga kläder som kan visa om hon är flicka eller 

pojke, men genom handlingar, rösten, namnet och nämnda attribut lämnas inget tvivel. När barnen 

letar skatter på stranden i Trollkarlens hatt hittar Mumintrollet en fin glaskula med ett litet hus och 

snö i. Snorkfröken tycker den är vacker och får plötsligt långa ögonfransar och blinkar med ögonen 

när hon tittar i kulan. 

 

När Snusmumriken hittar en galjonsfigur i Trollkarlens hatt och hon ser att Mumintrollet blir 

betagen i figuren blir hon svartsjuk och tycker att den ser dum ut. Hon får senare hjälp av Sniff att 

ro galjonsfiguren långt ut till havs, så att Mumintrollet inte ska finna den och ta den med upp till 

sitt rum.  

 

Utseendet är viktigt för Snorkfröken, vilket framgår då Trollkarlen frågar vad hon önskar sig och 

hon viskar att hon vill ha sådana ögon som galjonsfiguren har, i hopp om att Mumintrollet ska 

tycka hon är lika vacker. Hon blir emellertid förkrossad då hon inser att de nya ögonen inte riktigt 
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passar henne och att Mumintrollet inte tycker det heller. En annan gång då hennes intresse för 

utseendet illustreras är när hon krockar med en strömförande hattifnatt och bränner luggen. Då blir 

hon förtvivlad och tycker att hon ser dum ut. När Muminmamma förser henne med en blå sjalett 

och blommor i luggen blir hon glad igen tycker t o m att hon klär den färgen och syftar på den 

ljusblå sjaletten.  

 

Snorkfröken är förälskad i Mumintrollet och tar alla chanser att vara tillsammans med honom och 

ger honom små gåvor som tecken på sin kärlek. I Trollkarlens hatt hittar hon en vacker rosa, 

hjärtformad snäcka vilken hon förärar Mumintrollet. I Farlig midsommar sover Mumintrollet och 

Snorkfröken tillsammans i en hängmatta i ett träd de förankrat teatern vid och när de vaknar säger 

Snorkfröken att hon tycker det är underbart att vakna upp med Mumintrollet i den blommande 

rönnen. När Mumintrollet har blivit förvandlad i Trollkarlens hatt och framhärdar att han verkligen 

är Mumintrollet trots att ingen tror honom säger hon indignerat ”Mumintrollet är liten och vacker”. 

 

Snorkfröken är lite ängslig både för egen och andras skull och söker ofta tröst och skydd hos 

Mumintrollet. När det blir oväder i Trollkarlens hatt kastar hon sig i hans armar och skriker förfärat 

medan han tröstar och lugnar. Snorkfröken beundrar Mumintrollet och när han beger sig ut i 

mörkret för att ge tillbaka barometern till hattifnattarna tycker hon att han är modig. Ibland är det 

dock Snorkfröken som är modig. När Mumintrollet överrumplas av hattifnattarna och blir rädd 

springer hon till undsättning och utbrister “min stackars hjälte!”. En annan gång, i början av 

Trollkarlens hatt, då ett äggskal förvandlats till små rosa moln är hon inte sen om att kasta sig upp 

på ett moln och flyga iväg.  

 

Snorkfröken kan också vara förmanande och lite lillgammal, som när hon utbrister förebrående 

“men du är ju alldeles våt” till Mumintrollet och torkar honom med en handduk när han kommer 

in efter att ha varit ute i regnet. En annan gång möter hon Mumintrollet, som trots feber och hosta 

tagit sig ut för att leta rätt på Snusmumriken blir hon förargad, tar honom under armen och säger 

bestämt till honom att de ska gå hem. När Mumintrollet protesterar säger hon “inga MEN, du är 

sjuk och borde ligga i sängen!” varefter hon tillägger att Muminmamma säkert är jätteorolig för 

honom.  
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7.4.5 Snusmumriken 

Det är oklart hur gammal Snusmumriken egentligen är eftersom han är kompis med Mumintrollet 

och ofta är tillsammans med de andra barnen, men även allierar sig med Muminpappa ibland. 

Snusmumriken är lugn och klok och trivs bäst ute i naturen. Även om han trivs i Muminfamiljens 

sällskap har han ett stort behov av att vara ensam. Det faktum att han dessutom bor för sig själv i 

tält och vandrar iväg när vintern kommer tyder på att han ligger lite mittemellan barn och vuxen. 

 

Snusmumrikens klokskap kommer till synes bland annat i Trollkarlens hatt när Hemulen sitter 

uppjagad i en hög mast och skriker på hjälp medan hattifnattarna har omringat honom.  

Snusmumriken kommer på att om Hemulen gungar på masten borde hattifnattarna, som är både 

döva och blinda känna det och kanske bli rädda. På så vis kanske han lyckas skrämma bort dem 

och ta sig ner från masten.  

 

Snusmumriken är mestadels rationell, men han har svårt för att rätta sig efter regler vilket man får 

se i Farlig midsommar då han gör uppror mot parkvakten, som satt upp fullt av förbudsskyltar. 

Tillsammans med lilla My rycker han upp skyltarna och befriar små barn, som parkvakten och hans 

fru håller fångna i en sandlåda.  Han är också med när de jagar Stinky och stänger in honom i en 

grotta efter att han varit taskig mot Ninni. 

 

Snusmumriken är tystlåten och pratar inte i onödan. På många sätt kan han tyckas egoistisk, men 

han visar även en omtänksam sida då han tar hand om de små barnen och även när han tar på sig 

ansvaret för lilla My i samma veva. Han har liksom Muminpappa en lekfull sida och är bland annat 

med och flyger på de rosa molnen och leker kurragömma med de andra barnen i Trollkarlens hatt. 

7.4.6 Lilla My 

Lilla My är pytteliten, har en röd klänning på sig och sitt långa hår uppsatt i en stram knut mitt på 

hjässan. Hon bor hos Muminfamiljen efter att hennes syster Mymlan, som hon egentligen bor hos 

blivit utarbetad och rest iväg. My är en kavat liten unge, som angriper alla situationer med 

dödsförakt. Det hör till ovanligheterna att lilla My blir rädd, men när Mumintrollet och 
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Snusmumriken har fångat ett myrlejon under Trollkarlens hatt springer hon och gömmer sig bakom 

en sten och ropar “jag är rädd”. En annan gång blir hon skrämd av Hemulens stön när hon dristar 

sig till att gå in i en mörk grotta och i Det osynliga barnet blir hon rädd när hon och Mumintrollet 

plötsligt träffar på Mårran i skogen.  

I övrigt trotsar My de flesta faror och uppsöker t o m spänning och äventyr, som den gången hon 

beger sig ut på isen för att titta närmare på Isfrun, trots Too-Tickis och Mumintrollets varningar. 

I Farlig midsommar trillar hon i vattnet och lyckas ta sig upp i en korg full med garn. Hon undrar 

vart hon är på väg, men tillägger att det egentligen inte spelar någon roll eftersom hon tycker det 

är mysigt att ligga där och flyta.  

 

My har ett stort självförtroende och ego, men ibland visar och erkänner hon sina 

tillkortakommanden, som den gången de är på stranden och letar skatter då hon ifrågasätter sin 

egen förmåga och utbrister ”Ni hittar så mycket finare saker än jag”. My framställs som oftast som 

ett ganska egoistiskt och litet barn, men när Snusmumriken och hon räddat barnen från parkvakten, 

antar hon en vuxen ton och säger ”hör här ungar, här kan ni stimma och väsnas så mycket ni vill, 

men på teatern är ni tysta som möss”.   

7.4.7 Sniff 

Sniff är en ängslig figur och även om hans kropp och avsaknaden av yttre attribut inte avslöjar hans 

kön blir han omtalad som “han” och hans roll har också en pojkes röst.  

 

Sniff blir ofta pikad för att han är så rädd och osäker, men försöker på olika sätt dölja sina 

tillkortakommanden som man. När han inte vill följa med och segla i Trollkarlens hatt och My 

säger att han är en räddhare skyndar han sig att säga att någon borde stanna hemma och passa 

Muminhuset. En annan gång när han inte vågar följa med Mumintrollet och Snusmumriken och 

klättra och Mumintrollet kallar honom fegis svarar han raskt att någon måste stanna kvar och passa 

flickorna.  
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Sniff bidrar sällan till gemenskapen. Hans egoism blir väldigt tydlig i Farlig midsommar då han 

snubblar och drar med sig lilla My i fallet. De trillar av den flytande teatern och hamnar i vattnet. 

När Muminpappa sträcker ut armen för att få tag på lilla My trycker Sniff ner henne i vattnet för 

att rädda sig själv medan My försvinner i strömmen. 

7.4.8 Hemulen 

Hemulen är en tankspridd och egocentrisk herre, som går klädd i klänning och samlar på ovanliga 

växter. Han är lite sorgsen och ofta besvärad. När hans frimärkssamling är komplett blir han ledsen 

och vet inte vad han ska ta sig till, men då Snusmumriken föreslår att han istället ska samla på 

ovanliga blommor går han inför detta med liv och lust. Han är ängslig och blir rädd för 

hattifnattarna i Trollkarlens hatt. I tillägg till botanik är Hemulen också kunnig inom pyroteknik 

och sätter vid ett par tillfällen upp imponerande fyrverkeri.  

 

Hemulen behandlas ofta som lite äldre och förvirrad och i Trollkarlens hatt säger Muminpappa till 

honom att han kan vila sig medan de andra drar upp båten. En gång frågar Mumintrollet varför 

Hemulen är ledsen varpå han svarar att Mumintrollet är för ung till att förstå det.  

 

Hemulen månar om sitt yttre, vilket han visar tydligt då han råkar trampa ner sig i en damm och 

blir våt långt upp på klänningen och utbrister “usch, som jag ser ut!” 

7.4.9 Andra karaktärer 

I Farlig midsommar flyttar Filifjonkan in i ett stort hus i Mumindalen, tillsammans med sina tre, 

synnerligen välartade små barn. Filifjonkan har en nätt figur och går klädd i en röd klänning och 

har röd hatt. Då hon går ut bär hon med sig en liten handväska och ett parasoll. Hon framstår som 

asketisk och aningen ångestladdad. I böckerna har hon tillägnats både egenskaper och händelser, 

som i tv-serien delas mellan Filifjonkan, teaterråttan Emma och hennes yngre släkting.  
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Snorken är uppfinnare och bror till Snorkfröken. Han sitter oftast inne och ritar eller konstruerar 

flygande skepp. Han för en myndig ton gentemot Snorkfröken och det är tydligt att det är han som 

bestämmer. 

 

Too-Ticki har kort, rufsigt hår och går klädd i en stickad tröja, byxor och basker. Om vintern bor 

hon i Muminpappas badhus nere vid bryggan och lever på fisk som hon fångar under isen. Too-

Ticki är mycket självständig och verkar ha kunskap om det mesta. Hon vet varför solen försvinner 

om vintern, vart den tar vägen och säger att hon kan åka skidor, men tillägger att hon aldrig har 

prövat.  

 

Ninni är en liten flicka, som blivit osynlig och även förlorat rösten efter att ha blivit illa behandlad 

av en släkting hon bott hos. I Det osynliga barnet tar Too-Ticki med sig Ninni till Muminhuset 

med förhoppning om att Muminmamma ska få henne synlig igen. Gradvis, i takt med att Ninnis 

självförtroende byggs upp blir hon också mer och mer synlig och får även tillbaka sin röst. Till slut 

framträder en liten späd figur med långt rött hår och stora ögon.  

 

Isfrun är stor och väldig och är ansvarig för att det blir vinter i Mumindalen. Hon har magiska 

krafter och gör bland annat Too-Tickis snöhäst levande och rider iväg på den. Alla är rädda för 

henne, utom lilla My, som dristar sig till att följa efter henne ute på isen. Isfrun blir arg och när lilla 

My råkar se henne i ögonen fryser hon henne till is.  

 

Mårran är en ensam karaktär som ingjuter skräck i de flesta andra. Hon är stor och skrider runt i en 

fotsid, mörk klänning, som påminner om en burka. Marken under henne fryser till is och endast 

vid ett tillfälle hör man henne tala. I övrigt morrar hon endast - därav namnet. 

 

Polismästaren är en hemul och går liksom Hemulen i lång klänning - en fotsid uniformsrock. Han 

är vänlig och hjälpsam. Polismästaren kommer till Muminhuset för att han hört rykten om att 

Mymlan kommit tillbaka. När Muminmamma säger att Mymlan gått hem, tillsammans med lilla 

My rodnar Polismästaren, skyndar sig därifrån och säger att det är hans plikt som polismästare att 

hålla ordning på dalens invånare.  
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7.5 Analys 

Genussystemet med könens dikotomi är enligt Butler (2007) och Hirdman (2001) något som går 

igen i hela samhället där vi delar upp och kategoriserar verkligheten i motsatspar. Inom 

genusforskningen kopplas dessa motsatspar till det vi anser vara kvinnliga respektive manliga 

egenskaper. Om en man t.ex. klär sig som kvinna och har kvinnliga egenskaper uppfattas detta som 

avvikande från normen.  

7.5.1 Avvikande från normen 
Hemulen är ett exempel på ett avvikande, då han går klädd i en lång klänning och ibland sjalett. I 

tillägg är han ängslig och känslig, vilka enligt Nikolajeva (2004) är kvinnliga attribut. Att han blir 

förtvivlad då hans klänning blir våt visar att han är intresserad av utseende, vilket enligt Nikolajeva 

(2004) också är ett typiskt kvinnligt drag. Hemulen blir också ledsen då hans frimärkssamling är 

komplett och han oroar sig för än det ena än det andra. Hans intresse för vetenskap och egoism gör 

emellertid att han faller innanför den manliga ramen, men i övrigt är han vad Österlund (2005) 

betraktar som en normbrytande, mesig man. 

 

Sniff är liksom Hemulen en karaktär, som kan vara svår att genusbestämma då inget av hans yttre 

attribut avslöjar någon könstillhörighet. Han omtalas som ”han” i tv-serien och hans röst, om än 

ljus, är en mansröst. Sniff är överlag ängslig och osäker, men ibland tar han sig samman och 

försöker passa in i den manliga normen, som då han gör ett försök att lugna Snorkfröken när hon 

är lite bekymrad inför segelturen. Han försöker alltså dölja sina tillkortakommanden (Nikolajeva, 

2004). Personer som inte följer konventionella roller i fråga om kön, genus (och sexuella 

preferenser) faller utanför och anses onormala (Butler, 1990), vilket förklarar varför Sniff vid 

olika anledningar mobbas då han undviker att göra saker för att han är rädd eller feg. 

 

Lilla My är Mymlans lillasyster och både hon och Mymlan bryter på olika vis könsnormerna. 

Mymlan har inte fått något större utrymme i mina utvalda episoder, men man får indirekt veta att 

det är hon som egentligen har ansvaret för sin lillasyster, men att hon varit utarbetad och lämnat 

henne åt Muminfamiljen. Då hon kommer tillbaka från sin ”resa” hämtar hon hem lilla My. Att 
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hon lämnat bort ”sitt” barn och rest iväg på egen hand passar snarare den manliga bilden av en som 

ägnar sig åt egna intressen än en som är omhändertagande, men som Nikolajeva (2004) påpekade 

hemfaller även Mymlan till gällande norm för kvinnlighet då hon återvänder till Mumindalen och 

tar sitt ansvar som omsorgsgivare. Hennes kvinnliga stereotyp förstärks av en nätt figur och attribut 

som klänning och långt hår. Lilla My liknar Mymlan utseendemässigt och passar därmed normen 

för hur en flicka ska se ut, men hennes orädda väsen, äventyrslust och rationella tänkande bryter 

normen och gör att hon enligt Österlunds schema (2005) hamnar i kategorin ”Pojkflickor”, eller 

rentav ”Dåliga flickor”, som inte bara är pojkaktiga, men gör direkt uppror mot normen. Vid flera 

tillfällen i tv-serien visar hon prov på detta, som exempelvis den gången hon trotsade Too-Tickis 

varningar och begav sig ut på isen efter Isfrun, eller när Mumintrollet säger åt henne att gömma sig 

under bordet, men lilla My hellre vill vara med och försvara muminfamiljen och slå Mårran med 

en brödkavel på fötterna. En annan gång föreslår Mumintrollet att My hellre ska leka med 

Snorkfröken än att följa med honom och Snusmumriken på ”en farlig expedition” - underförstått 

att hon som flicka borde ägna sig åt att plocka blommor och snäckor istället för åt farliga aktiviteter, 

som enligt Nikolajeva (2004) främst är pojkar förunnat.  

 

Isfrun, och i viss mån även Mårran är undantagen, som bekräftar Kåreland och Lindh-Munters 

(2005) teorier om att kvinnor snarare placeras i hemmets sfär än i maktpositioner. Isfrun är stor, 

känslokall och mäktig, vilka är attribut som oftare förknippas med män (Nikolajeva, 2004). Mårran 

framställs också som stor och farlig och genom detta även mäktig, men underförstått tycker man 

mest synd om henne för att hon är så ensam. Vid ett tillfälle, när Mumintrollet förklarar för henne 

att hon inte kan ta Isfruns häst ser hon bara sorgset på honom och skrider därifrån. Hon är alltså 

känslostyrd, vilket enligt Nikolajeva (2004) faller inom ramen för kvinnliga egenskaper. 

7.5.2 Dikotomin  
Snorkfröken och Mumintrollet beskrivs ofta som varandras motsatser. Snorkfröken är känslosam 

och passiv, vilka båda anses vara traditionellt kvinnliga drag medan Mumintrollet innehar manliga 

egenskaper som förnuft, rationalitet och aktivitet (Nikolajeva, 2004). Snorkfröken plockar 

blommor och letar snäckor på stranden och om hon finner något fint är det oftast Mumintrollet hon 

har i åtanke. Hon blir orolig när Mumintrollet dristar sig till något, som den gången i Trollkarlens 
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hatt när han begav sig ut bland hattifnattarna för att ge tillbaka barometern som Hemulen stulit från 

dem. Hon blir också bekymrad när hon och Mumintrollet kommit bort från resten av familjen i 

Farlig midsommar. Då är det Mumintrollet som tänker förnuftigt och är handlingskraftig medan 

Snorkfröken är ängslig och gråter. Hon söker ofta tröst hos Mumintrollet, som också ger henne det 

och ofta uttrycker att han ska skydda henne, eller rädda henne. När Mumintrollet är omringad av 

hattifnattar och ropar på hjälp är det emellertid Snorkfröken som kommer till undsättning. Hon 

tvekar inte en sekund utan springer oförskräckt ut för att rädda honom, vilket är ett exempel på när 

hon, som kvinna uppvisar manliga drag. Hon återgår emellertid nästan omedelbart till rådande 

norm och blir ängslig och rädd. Detta är helt i enlighet med Nikolajeva (2004), som menar att 

sådana brott på normen endast sker tillfälligt eftersom den sociala normen tvingar henne att anpassa 

sig till rådande norm. Snorkfröken utvecklas alltså inte som manlig karaktär, men anpassar sig och 

återgår till gällande norm. 

 

Typiska kvinnliga drag är enligt Fagrells studie (2000) att vara omsorgsfull, snäll och huslig, medan 

ett typiskt manligt drag är att ägna sig åt sig själv. Enligt Nikolajeva (2004) får ofta litterära 

karaktärer stereotypiska egenskaper för att påverka uppfattningar i en viss riktning. Muminmamma 

och Muminpappa är ett annat par, som tydligt visar på stereotypiska egenskaper och är varandras 

motsatser. Muminmamma ägnar sin tid åt att laga mat, koka kaffe, servera och städa medan 

Muminpappa stort sett skriver sina memoarer, läser tidningen eller sitter ner och samtalar med 

Snorken, Snusmumriken eller någon annan som tagit vägen inom Muminhuset. Ganska sällan ses 

Muminmamma göra saker enbart för eget intresse. I Det osynliga barnet syr Muminmamma en röd 

klänning och ett hårband till Ninni medan hon fortfarande är osynlig och Muminmamma syr därför 

efter sina egna antaganden om hur Ninni ser ut. Hårbandet indikerar att Muminmamma utgår ifrån 

att Ninni har långt hår. Muminmammas antaganden besannas när Ninni blir synlig och avslöjar en 

nätt figur med långt svallande hår. 

 

Det händer att Muminpappa leker och busar med barnen, vilket är i enlighet med bland annat 

Kåreland & Lindh-Munter (2005), som hävdar att manliga karaktärer just framställs som mer 

lekfulla än kvinnliga karaktärer. I böckerna framställs Muminpappa som betydligt mer nyckfull än 

vad han är i tv-serien. Enligt Ekstrand och Persson (2013) finns det flera exempel i böckerna om 
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då Muminpappa mister besinningen och skriker åt barnen att vara tysta. I mitt urval av tv-serien 

sker detta endast i Farlig midsommar då han försöker skriva ett manus till en teaterpjäs och ideligen 

blir avbruten av både Muminmamma och Sniff, som både är kritisk och ifrågasätter Muminpappas 

arbete. Han skäller först på Muminmamma för att hon stör honom, men ber henne också om att 

befria honom från Sniff. När Sniff fortsätter mumla om pjäsen ryter Muminpappa åt honom att 

sluta tjata och för att understryka budskapet skriker han ”är det förstått??” 

 

Det är värt att notera att när någon försöker ta kontakt med Muminpappa då han sitter och skriver 

sina memoarer görs detta med stor försiktighet; man knackar på dörren och går in först då 

Muminpappa gett sin tillåtelse. Man ber så om ursäkt för att man stör och framför därefter sitt 

budskap medan Muminpappa fortsatt sitter med ryggen mot talaren. När någon tar kontakt med 

Muminmamma tas däremot ingen speciell hänsyn till om hon är upptagen med något viktigt eller 

ej - hon verkar vara tillgänglig för alla, hela tiden, vilket stämmer med det Hirdman säger (2001) 

om hierarkin där mannen är överordnad kvinnan och hans aktiviteter värderas högre. Det är också 

bara manliga karaktärer, som innehar samhällsnyttiga roller såsom polismästaren och brevbäraren 

medan kvinnliga karaktärer är husmödrar, vilket är i enlighet med Kåreland och Lindh-Munters 

(2005) teorier om att män tenderar att tilldelas positioner inom mansdominerade yrken och kvinnor 

placeras i hemmet. Att Filifjonkan presenterar sig som ”Fru Filifjonk, mor och husmor” 

understryker detta ytterligare.  

7.5.3 Kvinnligt och manligt 
Fagrell (2000) beskriver i sin avhandling de olika attribut som representerar kvinnligt respektive 

manligt där smink, smycken och kläder anses vara kvinnor förunnat. I Trollkarlens hatt önskar sig 

Snorkfröken sådana vackra ögon med långa ögonfransar, som galjonsfiguren har. Hon känner dock 

inte igen sig själv när Trollkarlen uppfyller hennes önskan och när hon dessutom inte får en 

omedelbar positiv reaktion av Mumintrollet blir hon ledsen. Kvinnliga karaktärer beskrivs ofta med 

hjälp av sina yttre attribut – guldgul lugg, blommor, smycken mm.  I Farlig midsommar hittar My 

och Snorkfröken ett rum fullt av speglar och Snorkfrökens reaktion är att huset måste vara fullt av 

kvinnor som tycker om att klä ut sig, vilket visar hur stereotypiskt tänkande upprätthålls genom 

filmen. De sminkar sig och klär sig i fina klänningar och peruker, och Snorkfröken undrar vad 
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Mumintrollet ska tycka – underförstått att hon tänker att han ska bli hänförd. My tar på sig en peruk 

och tycker att Mumintrollet borde falla pladask för henne. 

 

Snusmumriken ägnar sig stort sett åt sig själv och egna intressen. Han är självständig och låter sig 

sällan uppröras av känslor, vilket är exempel på stereotypiska manliga drag. Han kan dock visa 

omsorg, som när han tog hand om barnen som hölls fångna av parkvakten och hans fru, men inser 

samtidigt att han egentligen inte kan något om barn och hoppas Muminmamma ska hjälpa honom. 

Han visar därmed tillfälligt drag av kvinnlighet, men återgår snabbt till den manliga normen 

(Nikolajeva, 2004). Trots tillfälliga normbrott och avvik verkar det emellertid vara viktigt att 

normen upprätthålls genom hela tv-serien. Manligt och kvinnligt hålls isär och efter ett högst 

tillfälligt avvik återgår allt snabbt till ”normalen”.  

7.5.4 Resultat i förhållande till tidigare forskning 
Resultatet av min analys skiljer sig inte markant från tidigare forskning, men om något har de 

stereotypiska beteenden tonats ned en del då den animerade framställningen och film över lag 

lämnar mycket av karaktäristiken till betraktaren att upptäcka medan böckerna målar upp bilden 

med hjälp av detaljerade beskrivningar. Det finns således fler tydliga exempel att tillgå i 

böckerna. Det kan naturligtvis även vara så att man gjort ett medvetet val att tona ner en del 

karaktärer med avseende på genus för att bättre passa in i dagens samhälle.  

 

Wallinder (2018), som fokuserar på queerteorin i sin analys är den forskning som skiljer sig mest 

ifrån min. Hon säger sig se tydliga tecken på att hela Mumindalen är queer och att både 

Muminpappa och Mumintrollet har klara tendenser åt en homosexuell läggning, något jag utifrån 

mitt material inte tydligt kan sätta fingret på. På det hela taget verkar tv-serien inte innehålla 

några tydliga sexuella aspekter, såsom Wallinder hävdar böckerna gör. Muminpappa framstår i 

tv-serien som en väldigt stereotypisk heteronorm familjefar och Mumintrollet, som i och för sig 

hyser varma känslor för Snusmumriken ändock visar tydligt att det är Snorkfröken han har en 

kärleksrelation med.  
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Hane (2017) hävdar att böckerna är ”farliga för de unga läsarna” då de förmedlar ett kvinnoideal, 

som det moderna samhället inte vill kännas vid och att om vi fortsätter att förmedla och 

upprätthålla dessa gamla könsstereotyper kommer de att leva kvar i generationer och vi kommer 

aldrig att uppnå full jämlikhet mellan kvinnor och män.  

7.5.5 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis följer de flesta karaktärerna i tv-serien stereotypiska mönster för vad som är 

kvinnligt respektive manligt. I de tillfällen någon karaktär tillfälligt bryter sitt stereotypiska 

beteende hemfaller denne emellertid fort till normalen utan att normbrottet i sig fått vidare 

konsekvenser för individen. Några av karaktärerna håller sig utanför stereotypiska normer och 

faller då i kategorin Pojkflickor (kvinnliga karaktärer) och Mjuka pojkar (manliga karaktärer) 

eller t o m Dåliga flickor och Mesiga pojkar, vilka betraktas som ”fel”. Detta är helt i enlighet 

med både Nikolajevas (2004) och Österlunds (2005) teorier.  

8 Diskussion 

Mitt syfte har varit att undersöka hur kvinnligt och manligt framställs utifrån ett genusperspektiv i 

tv-serien I Mumindalen. Frågorna jag ställde mig var hur kvinnliga och manliga karaktärer 

framställs, genom ord, handling och attribut, samt hur dikotomin mellan könen tydliggörs. 

 

För att kunna svara på mina frågeställningar antog jag ett genusperspektiv och försökte på så vis 

finna mönster och avvikelser från dessa, som var relevanta för min studie. Min förförståelse, liksom 

egna erfarenheter har sannolikt färgat analysen, vilket innebär att analyser gjorda av andra forskare 

kan ge andra resultat. Min undersökning bygger från början på observationer av barn i lek och en 

önskan om att lära mig mer om och se hur barnfilmer kan påverka identitetsskapande genom den 

bild av manligt och kvinnligt som förmedlas. Tove Janssons böcker om Mumintrollet har alltid 

legat mig varmt om hjärtat och när jag såg hur tv-serien var en stor och naturlig del av mina egna 

barns uppväxt och lek var det naturligt att det blev just denna som blev mål för mitt studie.  
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En av svårigheterna var att begränsa urvalet eftersom detta består av över 100 avsnitt. Det kan 

därför hända att mitt resultat ville sett annorlunda ut om jag valt andra avsnitt som underlag för 

min empiri. Då mitt material består av endast 18 avsnitt ligger bristen i mitt arbete huvudsakligen 

i det begränsade urvalet. Om jag hade valt att analysera böckerna istället för tv-serien skulle 

karaktärerna troligtvis fått både fler och andra egenskaper, vilket därför kan göra så att mitt resultat 

skiljer sig en del från tidigare forskning på området. Även om tv-serien skiljer sig en del från 

böckerna verkar det dock som om den forskning som gjorts på grundlag av litteraturen stämmer 

överens med det jag kommit fram till.  

 

Trots att tv-serien bygger på böcker, som skrevs för mer än 50 år sedan upplever jag ändå många 

av teman och karaktärerna som aktuella och att det därmed ligger ett värde i att studera dem.  Jag 

anser liksom Hane (2017) att vi absolut bör behålla böcker (och filmer), som dem om Mumindalen, 

men att vi samtidigt bör förhålla oss kritiskt till dem. Det är viktigt att göra barn uppmärksamma 

på att den symbolik som finns i både böckerna och filmerna inte nödvändigtvis stämmer överens 

med den verklighet vi lever i. I skapandet av nya filmer vore det däremot önskvärt att man antar en 

medvetenhet runt framställning av genus.  

 

Vid jämförelse av dikotomierna Muminmamma – Muminpappa och Snorkfröken – Mumintrollet 

blir könsstereotypiska beteenden särskilt framträdande. När någon av dem bryter det normativa 

mönstret för sitt kön någon enstaka gång återgår de alltid till normen utan att vidare personlig 

utveckling, vilket överensstämmer med Nikolajeva (2004). Muminpappa, Snusmumriken, Snorken 

och Hemulen ägnar sig först och främst åt egna intressen; Muminpappa skriver memoarer, 

Snusmumriken lever sitt nomadliv, Snorken konstruerar saker och Hemulen samlar på frimärken 

eller växter och därmed passar de alla in i den manliga stereotypen. Som en kontrast ägnar sig 

Muminmamma och Snorkfröken mycket åt husliga sysslor eller att göra något för andra. Även 

Filifjonkan, Mymlan, Emma och hennes mans brorsdotter visar samma tendenser, men eftersom 

detta analysmaterial är aningen för tunt för att komma till en slutsats får de heller inget större 

utrymme i analysen. 
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Jag har en förhoppning om att resultatet av denna studie kan öppna upp för en diskurs om 

barnprogrammens påverkan på barns identitetsskapande och konstruktion av sin verklighet. I 

dagens samhälle där genusdebatten får allt starkare fäste torde det vara intressant att även diskutera 

medias påverkan och delaktighet. Schönbeck (2007) lyfter i sin sammanfattning frågan om hur 

läsaren påverkas av den stereotypa mamman, vilket även är intressant då det gäller tv-seriens 

framställning. Denna fråga lämnas emellertid åt eventuella vidare studier att analysera och svara 

på. Fler studier där man involverar ytterligare perspektiv kunde därför vara intressanta att 

genomföra. Med en större tidsram skulle man kunna studera och analysera fler filmer och tv-

program, vilket skulle ge en mer representativ bild av verkligheten och således öka studiens 

kredibilitet. Intervjuer skulle kunna bidra med ytterligare en dimension då man på så vis skulle 

kunna få en uppfattning om hur samhället som helhet uppfattar framställningen av genus i film och 

tv.  
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10 Bilagor 

1.  Indelning enligt Nikolajeva (2004): 

Flickor Pojkar 

Vackra 

Emotionella 

Milda 

Lydiga 

Självuppoffrande 

Omtänksamma (omsorgsfulla) 

Sårbara 

Passiva 

Beroende 

Intuitiva 

Aggressionsdämpande 

Starka 

Känslolösa 

Hårda 

Olydiga 

Tävlingsinställda 

Egotrippad 

Beskyddande 

Aktiv 

Självständig 

Rationell 

Våldsamma 

  

2.  Indelning enligt Österlund (2005): 

Flickor Pojkar 

Duktiga flickor: 

Artiga, snälla, prydliga, måna om utseende 

Tuffa pojkar: 

Maskulina, lever upp till det som förväntas av 

pojkar 

Pojkflickor: 

Normbrytande, pojkaktig 

Mjuka pojkar: 

Feminina drag, inte utpräglat maskulina 

Dåliga flickor: 

Protesterar mot normen 

Mesiga pojkar: 

Tuffa pojkars raka motsats 
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3.  Taylors schema, som han hämtat från Macionis (2001). 

Feminine Traits Masculine Traits 

Submissive 

Dependent 

Unintelligent 

Emotional 

Receptive 

Intuitive 

Weak 

Timid 

Content 

Passive 

Cooperative 

Sensitive 

Sex object 

Attractive due to physical appearance 

Dominant 

Independent 

Intelligent 

Rational 

Assertive 

Analytical 

Strong 

Brave 

Ambitious 

Active 

Competitive 

Insensitive 

Sexually aggressive 

Attractive due to achievement 

 

 

  

  

  

  

 
 


