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1. INLEDNING 

Vad barnboken är och bör vara har varit föremål för diskussion sedan lång tid tillbaka och det 

är en debatt som ständigt återkommer i nya skepnader. Att barnboken för många är ett så 

viktigt diskussionsämne beror främst på att barnlitteratur inte enbart betraktas som 

underhållning och konstnärligt uttryck, utan även som pedagogiskt verktyg och en viktig källa

till kunskap. Detta resulterar i att debatter om barnens litteratur ofta tar avstamp i barnboken 

men landar i större samhällsfrågor. 

    De senaste åren har barnboken åter varit under granskning, mycket på grund av 

feminismens frammarsch men även för att samhället utvecklats och blivit mer mångkulturellt.

Därför har diskussionerna inte enbart handlat om barnboken i sig självt, utan även berört 

frågor kring rasism och sexism. Funderingar kring vad som är lämpligt respektive olämpligt 

för barn att ta del av, samt vilka värderingar böckerna uttrycker och på vilka sätt, har varit 

centrala. Liksom mycket annan litteratur präglas barnboken av sin samtids rådande normer 

och värderingar, och nya kulturella strömningar gör att äldre barnböcker läses och uppfattas 

på nya sätt. Flera äldre barnböcker har alltså i de s.k censurdebatterna fått negativ 

uppmärksamhet i media på grund av att de idag upplevs innehålla ord och bilder som är 

förlegade.

    Ett annat centralt tema i censurdebatterna har varit just censur och yttrandefrihet. En sådan 

debatt väcktes år 2012 när Kulturhuset i Stockholm valde att flytta Hergés Tintin i Kongo från 

barn- och ungdomsavdelningen till seriebiblioteket för vuxna. Detta på grund av att den 

ansågs framställa stereotypa bilder av afrikaner, som i sin tur kunde påverka barns 

uppfattningar om icke-europeiska kulturer och människor på ett negativt sätt. Många blev 

upprörda och menade att denna typ av censur inte platsar i Sverige, så biblioteket drog till slut

tillbaka sitt beslut och ställde upp böckerna på ungdomshyllan igen.1 Censurdebatten däremot,

lades inte på hyllan, utan fortsatte och pågår än idag. 

    Sedan dess har liknande fall med andra böcker eldat på debatten. Några av de barnböcker 

och barnbokskaraktärer som diskuterats i samband med detta är Astrid Lindgrens Pippi 

Långstrump, Åke Holmbergs Ture Sventon, Stina Wirséns Lilla Hjärtat, Bertil Almqvists 

Barna Hedenhös samt Jan Lööfs två böcker Morfar är sjörövare (1966) och Ta fast Fabian 

(1997). Nu senaste hamnade också Sören Olssons och Anders Jacobssons Bert i blåsväder då 

SVT valde att ta bort två avsnitt ur tv-serien från SVT:s arkiv eftersom de ansågs vara 

kränkande.2 

1 Fredrik Söderling, ”Kulturhusets konstnärlige ledare kastar ut Tintin”, Dagens Nyheter 2012-09-25 och
Erik Wiman, ”Backar – Tintin får stanna kvar”, Aftonbladet 2012-09-26. 

2 Linn Elmervik, ”Nu stoppar SVT avsnitt av Bert”, Aftonbladet 2017-10-07.
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Debatterna har alltså främst handlat om rasism, sexism, censurens för- och nackdelar samt 

yttrandefrihet. Även barnens perceptionsförmåga har diskuterats flitigt och huruvida barn kan 

läsa kritiskt eller ej. Debatten om censur har också gett utrymme för idéer och åsikter om hur 

en barnbok i dagens samhälle ska vara, och det är denna diskussion som varit av intresse för 

mig i följande uppsats. 

        

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att genom analys av de debatter om censur som förts i svenska 

dagstidningar under 2010-talet undersöka aktuella uppfattningar om barnbokens funktion. 

Mer specifikt är det debatterna om Jan Lööfs böcker Morfar är sjörövare och Ta fast Fabian 

samt Stina Wirséns karaktär Lilla Hjärtat som står i fokus för följande undersökning. 

Anledningen till att jag valt att basera undersökningen på just dessa två debatter är för att båda

är relativt aktuella och båda debatterna gäller verk som blivit uppmärksammade på grund av 

illustrationer som ansetts förlegade och stereotypa. De frågeställningar som ämnas besvaras i 

undersökningen är följande: 

1) Vilka uppfattningar om barnbokens syfte och funktion går att finna i de två debatterna?

2) Vilka likheter och skillnader går att finna mellan de två debatterna?     

1.2 Teori

Föreliggande studie utgår från ett litteratursociologiskt perspektiv. Kort sammanfattat är 

litteratursociologins uppgift att undersöka samspelet mellan litteratur och samhälle. 

Litteratursociologiska studier kännetecknas bland annat av dess breda litteraturbegrepp, 

systematiska metoder samt syn på litteratur som ett socialt fenomen vars innehåll och form 

påverkas av det omgivande samhällets ekonomiska och kulturella förutsättningar.3

Litteratursociologiska studier har förekommit sedan 1800-talet. Hippolyte Taines studier om 

litteraturens samspel med race, milieu och moment kan här nämnas som ett exempel på tidig 

litteratursociologisk forskning.4 Men det var inte förrän under 1960- och 1970-talet som 

litteratursociologi började användas som ämnesbeteckning och blev en etablerad del av

3 Johan Svedjedal, ”Det litteratursociologiska perspektivet – om en forskningstradition och dess 
grundantaganden”, i Litteratursociologi – texter om litteratur och samhälle, Johan Svedjedal (red.), Lund: 
Studentlitteratur AB 2012, s. 86.

4 Lars Furuland, ”Litteratur och samhälle – om litteratursociologin och dess forskningsfält”, i 
Litteratursociologi – texter om litteratur och samhälle, Johan Svedjedal (red.), Lund: Studentlitteratur AB 
2012, s. 16. 
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litteraturvetenskapen.5 Vanligtvis delas litteratursociologin upp i tre olika grenar; 1) samhället 

i litteraturen, 2) litteraturen i samhället och 3) litteratursamhället. Samhället i litteraturen 

fokuserar på hur skönlitteraturen skildrar samhället, litteraturen i samhället behandlar 

litteraturens funktion i samhället och litteratursamhället ämnar förklara litteraturens yttre 

villkor.6 Föreliggande studie berör främst den sistnämnda kategorin, litteratursamhället, som 

innefattar hur yttre faktorer påverkar litteraturen. Detta forskningsområdet är brett och har 

tidigare genererat studier bland annat om författarnas levnadsvillkor, bokmarknadens 

utveckling och förlags- och bibliotekshistoria.7 Just denna undersökning fokuserar främst på 

den offentliga diskussionen om barnlitteratur, och till viss del på hur samhällets utveckling 

påverkar synen på litteraturens funktion samt dess värde. 

1.3 Metod och material  

Metoden som tillämpats i denna uppsats är en kvalitativ textanalys. All vetenskaplig 

undersökning bör sträva efter objektivitet, men jag vill här påpeka att kvalitativa analyser av 

texter aldrig kan betraktas som helt oberoende av den som utför analysen. Därför är 

undersökningens metodiska tillvägagångssätt särskilt viktig. I denna undersökning har 

metoden inneburit att jag närläst artiklarna ett flertal gånger för att utveckla en övergripande 

uppfattning av debatterna i fråga. Därefter har det innehåll som står i relation till mitt syfte 

identifierats. Detta innehåll har därefter analyserats och centrala teman utrönts. Dessa teman 

har sedan ställts i relation till uppsatsens frågeställningar samt tidigare forskning. Exempel på 

teman som identifierats och analyserats är nostalgi, politik, estetik, fostrande och synen på 

författarens roll.

    Denna slags metod lämpar sig väl i relation till mitt syfte då den medför tillfälle att inte 

enbart se till det som uttrycks explicit i debatterna, utan även artiklars dolda och implicita 

betydelser. Undersökningen innehåller även komparativa element, då likheter och skillnader 

mellan debatterna kring Lööf och Wirsén jämförs. Den komparativa infallsvinkeln medför att 

jag inte enbart kan porträttera och analysera en debatt, utan även utveckla en djupare 

förståelse i jämförelsen mellan två debatter. 

5 Lars Furuland, ”Litteratur och samhälle – om litteratursociologin och dess forskningsfält”, i 
Litteratursociologi – texter om litteratur och samhälle, Johan Svedjedal (red.), Lund: Studentlitteratur AB 
2012, s. 17. 

6 Johan Svedejdal, ”Det litteratursociologiska perspektivet – om en forskningstradition och dess 
grundantaganden”, i Litteratursociologi – texter om litteratur och samhälle, Johan Svedjedal (red.), Lund: 
Studentlitteratur AB 2012, s. 78‒79.

7 Johan Svedejdal, ”Det litteratursociologiska perspektivet – om en forskningstradition och dess 
grundantaganden”, i Litteratursociologi – texter om litteratur och samhälle, Johan Svedjedal (red.), Lund: 
Studentlitteratur AB 2012, s. 79.
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    Studien bygger på ett urval av debattartiklar och krönikor från ett flertal olika 

dagstidningar. Materialet är hämtat från databasen Retriever, ett mediearkiv för dagstidningar,

tidskrifter samt nyhetssändningar från både tv och radio. Genom en systematisk kartläggning 

av dessa artiklar har undersökningens frågeställningar besvarats. De artiklar och krönikor som

behandlar Jan Lööf är från perioden 9/5 – 31/5 2016. Nyheten om Jan Lööf publicerades 

första gången den 9 maj och den debatt som följde pågick kontinuerligt under hela maj 

månad. Debatten fortlöpte även längre än så, men mer sporadiskt. Därför har jag valt att hålla 

mig till den period då debatten var som mest intensiv. De artiklar och krönikor som handlar 

om Stina Wirsén är avgränsade till hösten och tidig vinter 2012, av samma anledning som 

tidigare att debatten var som mest aktiv under perioden september – december 2012. 

    Materialet kommer från både läns- och rikstidningar, men även från ett fåtal tidskrifter och 

webbtidningar. Sammanlagt 17 olika källor; Södra Dalarnes Tidning, Smålandsposten, 

Sydsvenskan, Värmlands Folkblad, Borås Tidning, Folkbladet, Västerbottens-Kuriren, 

Biblioteksbladet, Jönköpings-Posten, Skaraborgs Läns Tidning, Söderhamns-Kuriren, 

Expressen, Göteborgs-Posten, Dagens Nyheter, Aftonbladet, Svenska Dagbladet och SVT 

Opinion.   

1.4 Avgränsningar

Det bör påpekas att frågan om huruvida det faktiskt pågår censur av barnböcker i Sverige eller

inte faller utanför uppsatsens ämne och är därmed inget som jag ämnar ta ställning till. Jag 

kommer heller inte diskuterar huruvida de ovan nämnda verken porträtterar stereotypa bilder 

av icke-europeiska kulturer eller inte. 

    Gällande materialet så har jag valt att avgränsa mig till debattartiklar och krönikor. Jag tar 

inte hänsyn till nyhetsartiklar som upprepar och sammanfattar debatterna, inte heller artiklar 

som bygger på intervjuer med ovan nämnda författare eller andra kulturarbetare. Även kortare

spalter, insändare och kommentarsinlägg utesluts då dessa ofta är från anonyma avsändare. 

1.5 Tidigare forskning 

Barnlitteraturforskningen kom igång på allvar under 60- och 70-talet.8 Barnlitteratur blev då 

ett ämne på universitetsnivå och fick därmed en ny status. Forskningens förhöjda ställning 

blev särskilt märkbar då Stockholms universitet inrättade en professur i barn- och 

ungdomslitteratur år 1982.9 Sedan dess har forskningsområdet utvecklats och blivit mer 

8 Boel Westin, ”Vad är barnlitteraturforskning?”, i Litteraturvetenskap – en inledning, Staffan Bergsten (red.), 

Lund: Studentlitteratur AB 2002, s. 131. 

9 Lena Kåreland, Möte med barnboken, Stockholm: Natur och Kultur 2001, s. 11. 
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etablerat, och att studera barnböcker anses idag både nödvändigt och intressant.        

Relationen mellan litteratursociologi och barnboksforskning går också att spåra tillbaka till 

70-talet. I boken Barnlitteraturforskning – en introduktion (1972) förklarar Göte Klingberg 

hur forskning om bland annat barns läsvanor, barnboksmarknaden, barnboksförfattarnas 

villkor samt kopplingen mellan barnböcker och olika samhällsutvecklingar ska genomföras.10

   Studier likt dessa har gjorts av Lena Kåreland i Barnboken i samhället (2009) där hon 

studerar både produktions- och konsumtionsledet. Hon undersöker bland annat hur vissa 

trender påverkar barnboksutgivningen och hur barnen konsumerar litteratur i ett 

mediesamhälle. Kårelands Möte med barnboken (2001) innehåller en kort sammanfattning av 

barnbokens utveckling i Sverige och ger en utläggning om hur barnens villkor samt synen på 

barn har format och påverkat utvecklingen. Kåreland har även författat Skönlitteratur för barn

och unga (2015) som också den ger en beskrivning av barnbokens framväxt och olika genrer. 

I den förs också en mindre diskussion om det didaktiska och om barnlitteraturens roll i skolan.

    En översiktlig genomgång av barn- och ungdomsböcker från förr och nu ges av Lena 

Kjersén Edman i Barn- och ungdomslitteratur genom tiderna (2007). Hon förklarar olika 

genrer och typer av barnlitteratur samt ger exempel på verk som hon kort presenterar i varje 

kapitel.  

    Några publicerade studier om specifikt de två debatter som jag undersökt i följande analys 

finns inte att tillgå. Men en snarlik studie har gjorts av Stefan Mählqvist i Barnboken i 

brännpunkten (1992), där han granskar olika debatter om barnboken som förts mellan åren 

1945-1990. Boken åskådliggör attitydförändringar och åsiktsbyten som skett under perioden. 

Fokus ligger på olika typer av kritik som riktats mot barnboken och hur barnboken formats 

utifrån debatterna, samt hur debatterna i sin tur har formats av rådande samhällsnormer. 

Denna studie kommer därför vara relevant för följande uppsats. 

    Även Sara Kärrholm och Paul Tenngarts bok Barnlitteraturens värden och värderingar 

(2012) är väsentlig för min studie eftersom att den innehåller ett flertal texter som med olika 

angreppssätt diskuterar och problematiserar barnbokens roll i samhället och hur barnboken 

värderas. Några av texterna berör samhället i litteraturen och diskuterar barnböcker som 

förmedlare av ideologiska och politiska idéer. Andra texter förhåller sig mer till 

litteratursamhället och diskuterar förläggarnas, läsarnas och litteraturkritikernas roller som 

tongivande röster om barnlitteraturen.   

10 Göte Klingberg, Barnlitteraturforskning – en introduktion, Uppsala: Almqvist & Wiksell 1972.
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1.6 Disposition 

Följande undersökning är uppdelad i fyra olika delar. I den första delen presenteras debatten 

om Jan Lööf och hans två verk Morfar är sjörövare och Ta fast Fabian. Själva presentationen 

av debattmaterialet är uppdelat i följande två avsnitt: ”Negativa till revidering av Lööfs 

böcker” och ”Positiva till revidering av Lööfs böcker”. Respektive avsnitt avslutas med en 

kort sammanfattning som tar fast på debattens centrala ståndpunkter. Upplägget är detsamma 

för debatten om Stina Wirsén som introduceras i den andra delen av undersökningen. 

Debattmaterialet är där uppdelat i ”Negativa till att stoppa Lilla Hjärtat” och ”Positiva till att 

stoppa lilla Hjärtat”. I undersökningens tredje del analyseras debatterna var för sig, och i den 

fjärde delen görs en komparativ analys av de båda debatterna. Där framställer jag de 

skillnader och likheter som går att finna mellan debatterna samt för en kortare diskussion 

kring detta.       
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2. UNDERSÖKNING

2.1 Debatten kring Jan Lööf

2.1.1 Debattöversikt 

Den 9 maj 2016 gick det att läsa i Dagens Nyheter att två av Jan Lööfs barnböcker kan 

komma att stoppas på grund av att de ansetts innehålla stereotypa skildringar av andra 

kulturer. Nyheten bygger på Jan Lööfs uttalande om att bokförlaget Bonnier Carlsen ”ställt ett

ultimatum” och kräver att hans två böcker Morfar är sjörövare (1966) och Ta fast Fabian 

(1997) ska revideras ”annars kommer de inte ges ut längre”.11 Bonnier Carlsens litterära chef 

Eva Dahlin bestrider Lööfs uttalande och menar att de ”inte tagit ställning i den här frågan än”

men att revidering är ”en möjlig lösning”.12 Reaktionerna på nyheten lät sig inte vänta. Ett 

flertal ställningstaganden i diverse krönikor och debattartiklar producerades och publicerades 

under maj månad 2016, även Jan Lööf själv gav senare ett mer utförligt resonemang i en 

debattartikel i Dagens Nyheter. Något beslut om vad som ska ske med Lööfs böcker har ännu 

inte fastställts.  

2.1.2 Negativa till revidering av Lööfs böcker

Debatten om Jan Lööf var inte den första av sitt slag, snarare en slags uppföljning till de 

debatter som tidigare förts om Barna Hedenhös, Ture Sventon, Tintin och Pippi Långstrump.

”Återigen rasar diskussionen om barnböckerna, enligt given dramaturgi, mellan den självgoda

Samtiden och hennes förhållningssätt till sin vulgära kusin, Dåtiden”, så uttryckte sig juristen 

och ledarskribenten Alice Teodorescu i Göteborgs-Posten kort efter att nyheten om Jan Lööfs 

böcker gick att läsa i Dagens Nyheter.13 Följande debatt visar just på denna friktion mellan 

nutida värderingar och äldre synsätt, och den negativa sidan uttrycker ofta i sina texter en viss 

trötthet över att ännu en barnbok tvingas anpassas till samtiden. Av denna anledning är det 

flera som i början av debatten argumenterar för utbildningsvärdet i äldre barnlitteratur, och 

menar att de förlegade synsätten faktiskt kan vara till viss nytta för dagens unga läsare. 

    Samma dag som nyheten släpptes gav sig riksdagsledamoten Hans Rothenberg (M) in i 

diskussionen via sajten SVT Opinion. Han uttrycker ett starkt motstånd till revidering av Jan 

Lööfs böcker med motiveringen: ”Att lära av historiens misstag ger kunskap för att inte 

upprepa desamma”.14 Enligt Rothenberg är det inte rimligt att ”döma tidigare normer och 

11 Kajsa Haidl, ”Jan Lööfs populära böcker kan stoppas”, Dagens Nyheter 2016-05-09. 

12 Kajsa Haidl, ”Jan Lööfs populära böcker kan stoppas”, Dagens Nyheter 2016-05-09. 

13 Alice Teodorescu, ”Censurera inte – lär av historien”, Göteborgs-Posten 2016-05-16.

14 Hans Rothenberg, ”Självcensur ändrar inte historien”, SVT Opinion 9/5-2016,

https://www.svt.se/opinion/article8392857.svt (2017-10-17).
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värderingar till tystnad”, han vill istället att böckerna betraktas som värdefulla ”historiska 

skildringar” och som källor till kunskap om en svunnen tid, snarare än som skadligt material 

som kan påverka läsarnas värderingar negativt.15 

    Detta är en återkommande åsikt i flera av de krönikor och artiklar som skrivits angående 

revideringen av Lööfs böcker. Riksdagsledamoten Christer Nylanders (L) debattinlägg i 

Dagens Nyheter präglas också av en bild av barnboken som historisk källa som kan bidra till 

en nyttig diskussion om stereotypa skildringar. Han hävdar att man ”förlorar förmågan att 

argumentera mot gamla konstiga åsikter om man aldrig tränar sig i att bemöta dem”.16 Karin 

Bergkvist som är ledarskribent på Södra Dalarnes Tidningar instämmer när hon i sin artikel 

skriver att konsten blir fattig då den ”rensas från allt som inte beskriver verkligheten enligt 

vad som anses vara ett sakligt korrekt sätt” och det är bättre att ge barnet ”det viktiga 

redskapet kritiskt tänkande istället för att försöka 'skydda' dem från läsningen”.17 Jenny 

Högström, litteraturkritiker, ser också hon barnboken som ett utmärkt diskussionsmaterial 

som lär barnet om världen och historien, med förutsättning att böckerna läses tillsammans 

med en vuxen.18 Gunilla Bergström, en av Sveriges största barnboksförfattare, slår också fast 

att Lööfs böcker bör uppfattas som tidsdokument fyllda med värdefull information som kan 

ge unga läsare ”perspektiv på mänskliga moden”.19 

    Alice Teodorescus debattinlägg i Göteborgs-Posten den 16 maj 2016 försvarar också den 

äldre barnlitteraturens värde och förmåga att upplysa dagens barn om hur det en gång var, 

något som artikelns titel tydligt indikerar; ”Censurera inte – lär av historien”.20 Men 

Teodorescu utvecklar argumenten ännu lite mer och berör den grundläggande frågan om vad 

en barnbok är: ”sagor kallas för sagor, och inte för uppslagsverk, av en anledning. Om sagor 

och konsten ska beskriva verkligheten enligt någon på förhand given mall – och alltid testas 

mot vad som anses vara den korrekta beskrivningen av densamma - går själva essensen 

förlorad. Kulturen blir fattigare, och vi med den”.21 Det som Teodorescu diskuterar är 

huruvida en barnbok bör, eller snarare inte bör, förhålla sig till verkligheten och sin samtid. 

Det hon som vuxen idag minns som det bästa med barnboken som barn var ”tillgången till 

15 Hans Rothenberg, ”Självcensur ändrar inte historien”, SVT Opinion 9/5-2016

https://www.svt.se/opinion/article8392857.svt (2017-10-17).

16 Christer Nylander, ”Jan Lööf-debatten: Skydda genast från alla obehagligheter!”, Dagens Nyheter 2016-05-
10.

17 Karin Bergkvist, ”När ängsliga förlag gör litteraturen fattigare”, Södra Dalarnes Tidning 2016-05-11.

18 Jenny Högström, ”Lööfs böcker är barn av sin tid”, Sydsvenskan 2016-05-11.

19 Gunilla Bergström, ”Det är de vuxna som stör sig – inte barnen”, Expressen 2016-05-12. 

20 Alice Teodorescu, ”Censurera inte – lär av historien”, Göteborgs-Posten 2016-05-16.

21 Alice Teodorescu, ”Censurera inte – lär av historien”, Göteborgs-Posten 2016-05-16.
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den parallella verkligheten som tilltalade hjärtat och kittlade fantasin”.22 Hon är medveten om 

att de böcker hon läste som barn förmodligen innehöll stereotypa skildringar och ord som 

möjligtvis skulle kunna uppfattas som kränkande idag. Hon ser även att Bonnier Carlsens 

intention mest sannolikt är god, men att deras handlingar kan leda till att den fria och 

oberoende kulturen försvinner, och de fantastiska sagorna med den. Sammanfattningsvis kan 

man säga att hon hellre ser en barnkultur där skaparna vågar ta risker än ett kultursamhälle där

konsten måste ”hålla sig inom ett imaginärt elstängsel” där det finns risk att ”trampa snett på 

minerad mark”.23    

    Rädslan att förlora det som gör sagor och barnböcker spännande uttrycker även 

barnbokskritikern Lotta Olsson i en artikel i Dagens Nyheter den 9 maj 2016. Hon menar att 

Bonnier Carlsen borde vara rädda för att ”förstöra en av de mest populära 

bilderbokskonstnärernas verk” och att en författare som Jan Lööf alltid har varit udda och 

utanför normen, vilket gjort hans böcker så bra. Hennes beundran utvecklas vidare i följande 

stycke: ”Han är en ljuvlig bilderbokskonstnär med sin naiva stil och högst egensinniga humor,

sina bulliga motorfordon, sin femtiotalsestetik och sina överraskande inslag av karikerade 

kändisar”.24 Det som Olsson tycks mena är att barnbokens främsta syfte torde vara att bjuda in

läsaren till en estetiskt snygg och spännande fantasivärld där allt och alla kan hända, snarare 

än att boken ska uttrycka samtida värderingar. 

    Debatten började handla mindre om att försvara de gamla barnböckernas lärovärde och mer

om att försvara de bilder i Jan Lööfs böcker som faktiskt blivit kritiserade samt att upphöja de

kreativa barnböckerna. Till exempel uttryckte musikern och journalisten Lars Anders 

Johansson sin oro i Skaraborgs Läns Tidning där han skriver att kulturlivet är hotat. 

Johansson, som är utbildad i både litteraturvetenskap och idéhistoria, menar att Bonnier 

Carlsens krav på revidering av Jan Lööfs böcker gör att kulturen i stort blir lidande. Han 

skriver att om kulturen och historien ska läggas till rätta för att tillfredsställa en politisk 

agenda så finns det risk för att kulturutbudet i framtiden blir allt för homogent. Han menar 

vidare att det Lööfs böcker har blivit anklagade för är något som egentligen är önskvärt i 

barnböcker, nämligen stereotyper. Enligt honom är stereotyper ”ett klassiskt verktyg för 

författare och konstnärer att förklara, förenkla, förändra och spegla världen” och att de kan 

vara ”nedlåtande, men också uppskattande, humoristiska, kärleksfulla, absurda”.25 

Kulturskribenten Per Svensson ansluter sig till detta med att stereotyper i äldre böcker fyller 

en funktion. Han menar att ”det finns en poäng med att tillåta kulturen bilda lager på lager, 

låta nya bilder och berättelser adderas till de gamla. Då ges nya generationer möjligheten till 

22 Alice Teodorescu, ”Censurera inte – lär av historien”, Göteborgs-Posten 2016-05-16.
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att bläddra sig bakåt genom historien”.26

    Jan Lööf själv skrev en artikel i Dagens Nyheter den 11 maj 2016 där han försvarar sina 

böcker och försöker förmedla intentionen bakom de bilder som kritiserats. Han förklarar att 

alla texter och bilder är grundade i hans egna liv och erfarenheter. Illustrationerna som 

kritiserats är baserade på vänner och bekanta till honom själv, därför upplever han revidering 

av bilderna som högst personligt. För honom är det en vän, och inte en stereotyp.27     

    Peter Franke, före detta chefredaktör på Värmlands Folkblad, argumenterar också för 

stereotypens sak och ser den som ett bra inslag i barnlitteratur. Han är även övertygad om att 

barn idag tål dem. Men den centrala frågan i hans artikel återfinns i rubriken: ”Måste allt vara 

så pedagogiskt?”.28 Likt Teodorescu kantas Frankes uttalanden av minnen från barndomen när

han skriver: ”Jag minns själv hur jag som liten lockades av det farliga och förbjudna, det som 

skrämde och utmanade”.29 Det finns en påtaglig oro i flera av artiklarna att debatter lik denna 

om Jan Lööf riskerar att utplåna det som är fint och bra i barnlitteratur, nämligen det sagolika 

som fängslar den unga läsaren. För Franke förefaller det sagolika stå i motsats till det 

uppfostrande pedagogiska, och att revidera barnböcker så att de stämmer bättre överens med 

dagens värdegrund hämmar konstnärerna och gör barnböckerna slätstrukna istället för 

utmanade.  

    Journalisten Björn Wiman ser det heller inte nödvändigt för Jan Lööf att teckna om sina 

bilder. Han avslutar sin krönika med att hylla Lööfs kritiserade verk och fastslår att boken 

Morfar är sjörövare har ”förstått precis vad konst och kultur borde handla om: att fantasin är 

lika nödvändig som verkligheten. Det är ju det som är poängen. Morfar är inte sjörövare.”30 

Bokens hela temata bygger på inbillade föreställningar som tar läsaren till fantasivärldar där 

verkligheten upphör att gälla. På så vis menar Wiman att det inte är befogat att granska och 

döma boken med samtidens värderingar och normer som måttstock.

    Den 21 maj 2016 skrevs två längre debattartiklar om Jan Lööf. Den ena av Alexandra 

Kreus och Johan Söderman, båda verksamma inom barn- och ungdomsvetenskap vid 

23 Alice Teodorescu, ”Censurera inte – lär av historien”, Göteborgs-Posten 2016-05-16.

24 Lotta Olsson, ”Det är stört omöjligt att stöpa om Jan Lööf i nutidens form”, Dagens Nyheter 2016-05-09.

25 Lars Anders Johansson, ”Någon har kidnappat kulturen”, Skaraborgs Läns Tidning 9/5-2016, 

https://www.skaraborgslanstidning.se/article/kronika-nagon-har-kidnappat-kulturen/ (2017-11-10).

26 Per Svensson, ”Lite färre trosdogmer, lite mer intresse för kontexter och proportioner skulle gagna det 
svenska debattklimatet”, Sydsvenskan 18/5-2016, https://www.sydsvenskan.se/2016-05-17/sjalens-anticimex 
(2017-11-17). 

27 Jan Lööf, ”Varför letar ni fel i mina böcker?”, Dagens Nyheter 11/5-2016, 
https://www.expressen.se/kultur/jan-loof-varfor-letar-ni-fel-i-mina-bocker/ (2017-10-22).

28 Peter Franke, ”Måste allt vara så pedagogiskt?”, Värmlands Folkblad 2016-05-16.

29 Peter Franke, ”Måste allt vara så pedagogiskt?”, Värmlands Folkblad 2016-05-16.

30 Björn Wiman, ”Debatten om Jan Lööfs bilder handlar om Sveriges självbild”, Dagens Nyheter 2016-05-15.
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Göteborgs universitet, och den andra av kulturskribenten Håkan Lindgren. Kreus och 

Söderman skriver en akademisk artikel med sin forskning som grund, medan Lindgrens text 

utgår från personliga erfarenheter. Båda uppfattar kritiken mot Jan Lööf som menlös och för 

dem känns omarbetningen av barnböcker som en överbeskyddande handling. 

    I Kreus och Södermans artikel, ”Gullandet med barn ingen bra uppfostran”, jämför de 

dagens debatt om stereotyper i barnböcker med den debatt som bandet NWA (Niggas With 

Attitude) vållade på 1990-talet.31 Deras låttexter ansågs alltför grova och skadliga, medan 

bandmedlemmarna själva menade att de sjöng om sin egna upplevelser och erfarenhet, och att

det vore underligt att dölja deras egen verklighet. Debatten resulterade i varningsetiketter på 

CD-skivor. Kreus och Söderman förklarar problemen med dagens barnboksdebatt på följande 

vis: 

                  I stället för att låta kulturella uttryck möjliggöra för möten mellan barn och vuxna 

                      när det gäller den kontext och det samhälle som kulturyttringarna skapats i, 

                      ska forna tiders barnkultur tillrättaläggas för att konsumeras av barn utan vuxnas 

                      deltagande och förklarande. Vår tids barnkultur har således reducerats till formen av 

                      barnvakt, och bidrar till att skapa parallella världar för barn och vuxna.32  

Istället för att kritisera enskilda kulturarbetare så som Jan Lööf, eller NWA, så bör vi enligt 

Söderman och Kreus ”kritisera den parallella värld som skapats för barn, där kulturen ska vara

gullig och fin och inte provocera”.33 Detta menar de kan leda till en skev bild av verkligheten 

och eventuellt att det bidrar till mer rasism och segregation. Inlägget avslutas med 

uppmaningen att vi inte får ”blunda för de verkligheter och den historiska kontext som ligger 

till grund för populär barnkultur. Om historien må vi berätta”.34

    Kulturskribenten Håkan Lindgren nämner ingenting om barnboken som underlag för 

diskussion eller som historiskt material, men han är helt enig med föregående artikel om att 

den gulliga, icke-provokativa barnboken inte gynnar någon i längden. Enligt Lindgren så är 

det inte konstens och kulturens uppgift att bekräfta konsumenterna, och detta gäller även 

barnböcker. Lindgren berättar att han som ung aldrig hittade någon konst som ”bekräftade de 

erfarenheter” han bar på eller hjälpte honom att ”utveckla” det han ”inte hade ord för”.35 

Snarare var det i Lindgrens fall tvärtom: ”man verkade aktivt inriktad på att utrota de rester av

31 Alexandra Kreus och Johan Söderman, ”Gullandet med barn ingen bra uppfostran” Göteborgs-Posten 2016-
05-21.

32 Alexandra Kreus och Johan Söderman, ”Gullandet med barn ingen bra uppfostran” Göteborgs-Posten 2016-
05-21.

33 Alexandra Kreus och Johan Söderman, ”Gullandet med barn ingen bra uppfostran” Göteborgs-Posten 2016-
05-21.

34 Alexandra Kreus och Johan Söderman, ”Gullandet med barn ingen bra uppfostran” Göteborgs-Posten 2016-
05-21.
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mig som hade överlevt familjens och skolans utrotningsförsök. Ingenstans var jag 

välkommen”.36 Lindgren landar i slutsatsen att det mest troligt inte är någon ”förlust för 

mänskligheten” att han, på den tiden, inte fick möjligheten att ”plocka bort ord som gjorde 

ont” eller skriva om litteraturhistorien så att den passade honom bättre. En sådan metod, eller 

lösning, har enligt Lindgren inte någon positiv effekt på varken den enskilda 

kulturkonsumenten, litteraturen, barnkulturen eller samhället i stort. Han summerar sina 

tankar om detta i följande stycke: 

                 Den här planeten är full av olösta konflikter, vissa öppna sår, andra ordlösa

                   och halvt omedvetna, och mitt i allt detta har vi börjat kräva att kulturlivet 

                   ska vara rent. Det får inte innehålla någon fördomsfull smuts eller några 

                   ”föråldrade” åsikter. Som kompensation för alla förödmjukelser som livet 

                    bjuder på är det kulturens jobb att få oss att känna oss bekräftade. 

                    Bekräftade på det sätt vi själva kräver, vilket, om man tänker efter lite, 

                    inte bekräftar oss alls, utan tvärtom konserverar våra frustrationer och olösta

                    inre konflikter. Kulturen är den lilla tjänsteflickan vars uppgift är att vara ren,

                    så att vi står ut med all smuts på andra områden. Det är en otacksam uppgift - 

                    och omöjlig, för så länge inga andra konflikter är lösta kan kulturen aldrig 

                    vara ren nog.37     

Lindgren menar att problemen måste lösas på omvänt sätt. Istället för att redigera kulturen och

hoppas på att samhället följer med, bör man först ändra på orättvisorna i samhället och låta 

kulturen inrätta sig därefter. 

2.1.3 Sammanfattning

Ovanstående kritiker understryker utbildningsvärdet i de äldre barnböckerna, samt framhäver 

deras värde som historiskt material. Det anses också vara viktigt för barns utveckling av 

kritiskt tänkande att läsa böcker som provocerar och utmanar. Att låta dagens ideologier 

influera barnböckerna i alltför stor utsträckning anses problematiskt av flera olika 

anledningar. Dels på grund av att det förskönar verkligheten och målar upp en falsk 

35 Håkan Lindgren, “Bort med sociala orättvisor, men låt kulturen vara” Svenska Dagbladet 21/5-2016, 

https://www.svd.se/bort-med-sociala-orattvisor-men-lat-kulturen-vara/i/senaste (2017-10-15)

36 Håkan Lindgren, ”Bort med sociala orättvisor, men låt kulturen vara” Svenska Dagbladet 21/5-2016, 

https://www.svd.se/bort-med-sociala-orattvisor-men-lat-kulturen-vara/i/senaste (2017-10-15).

37 Håkan Lindgren, ”Bort med sociala orättvisor, men låt kulturen vara” Svenska Dagbladet 21/5-2016, 

https://www.svd.se/bort-med-sociala-orattvisor-men-lat-kulturen-vara/i/senaste (2017-10-15).
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världsbild, och dels för att barnlitteraturens estetiska krav försummas. Det framförs även 

åsikter om att barnlitteratur helst bör läsas i sällskap med en vuxen som kan förklara, samt att 

stereotyper är mer önskvärt än störande.  

2.1.4 Positiva till revidering av Lööfs böcker  

De som ställde sig positiva till Bonnier Carlsens initiativ att granska och möjligtvis avstå från 

att ge ut Lööfs böcker på nytt är betydligt färre än de föregående. De artiklar och krönikor 

som jag kommer behandla i följande avsnitt handlar till stor del om förlagets rättigheter till att

avstå från att publicera litteratur de inte kan stå för. Det handlar också om rasism och barnens 

rättigheter att inte känna sig kränkta. Utöver det så skrivs det även en del om vad de önskar se

för slags barnböcker i framtiden samt varför det är hög tid för vissa böcker att stiga ner från 

podiet och ge rum åt nya verk.   

    Den 9 maj 2016 uttalade sig författaren och skribenten, som även är forskare på barn- och 

ungdomsinstitutet vid Stockholms Universitet, Malena Janson i Sydsvenskan. För Janson är 

debatter lik denna enbart positiva eftersom att de tyder på ”en stark tilltro till kulturens kraft” 

och att ”barnkulturen är stadd i omvandling”.38 Texten genomsyras av en viss förståelse för 

Jan Lööfs situation och hans motvilja till att rita om bilderna i boken, men tonvikten ligger 

främst på Bonnier Carlsens rättigheter till att refusera Morfar är sjörövare och Ta fast Fabian 

om detta inte görs. För Janson är det orimligt att barn idag ska behöva ta del av kulturella 

stereotyper så som den arabiske sjörövaren som ”bor i underliga torn och bär på fruktansvärda

kroksablar” och som ”enkelt överlistas av en helt vanlig morfar trots att denne övervakas av 

en halvklädd muskelknutte från Afrika”.39 Även om Janson medger att Lööfs böcker är 

fantastiska så ser hon bara fördelar med att plocka bort dem från butiker och bibliotek 

eftersom att de då ”förhoppningsvis ger rum åt nya, tidsenliga människoskildringar”.40 

    Komikern och författaren Jonas Gardell tar samma dag ställning i Dagens Nyheter och 

skriver att det är helt befogat av förlaget att kontemplera utsortering av Lööfs böcker av den 

anledning att ”tiden sprungit ifrån dem”.41 Förläggaren Johannes Klenell slog också ett slag 

för förlagets befogenhet i Aftonbladet den dagen. Bonnier Carlsen som ”upptäckte stereotypa 

38 Malena Janson, “De konstiga arabernas och jättelika afrikanernas tid är förbi i svensk barnlitteratur”, 
Sydsvenskan 9/5-2016, https://www.sydsvenskan.se/2016-05-09/de-konstiga-arabernas-och-jattelika-
afrikanernas-tid-ar-forbi-i-svensk-barnlitteratur (2017-11-17). 

39 Malena Janson, ”De konstiga arabernas och jättelika afrikanernas tid är förbi i svensk barnlitteratur”, 
Sydsvenskan 9/5-2016, https://www.sydsvenskan.se/2016-05-09/de-konstiga-arabernas-och-jattelika-
afrikanernas-tid-ar-forbi-i-svensk-barnlitteratur (2017-11-17) .

40 Malena Janson, ”De konstiga arabernas och jättelika afrikanernas tid är förbi i svensk barnlitteratur”, 
Sydsvenskan 9/5-2016, https://www.sydsvenskan.se/2016-05-09/de-konstiga-arabernas-och-jattelika-
afrikanernas-tid-ar-forbi-i-svensk-barnlitteratur (2017-11-17). 

41 Jonas Gardell, ”Vad är det här för jäkla larv”, Expressen 2016-05-10.

13



porträtt” i Lööfs böcker har rätt att ta det beslut de vill rörande fortsatt tilltryck.42 

    Den 18 maj 2016 skrev Malena Janson ännu en debattartikel i Sydsvenskan. I den utvecklar 

hon sina tidigare ståndpunkter ytterligare och stödjer bland annat sina argument mot FN:s 

barnrättskonvention. I början av artikeln hänvisar Janson till litteraturkritiker Jenny 

Högströms artikel (som framläggs på sida 10 i denna uppsats), och menar att Högströms idé 

om att vuxna ska läsa tillsammans med barn så att de vuxna har möjlighet att ”avbryta den 

spännande högläsningen med en digression om Europas koloniala historia” är fin i teorin men 

svår att tillämpa i verkligheten.43 Anledningen är dels att barn kommer ”protestera högljutt 

mot dylika godhjärtade men vansinnigt irriterande brechtianska avbrott”, och dels att det i 

många hem och skolor saknas både tid, ork och kunskap att förklara. Janson undrar även om 

det verkligen är eftersträvansvärt att barn och vuxna ska uppleva litteratur tillsammans. Enligt

henne vore det mer fördelaktigt om barn, även läsokunniga, kunde ta del av litteratur på egen 

hand. Vidare skriver Janson att böcker som Morfar är sjörövare absolut kan ses som 

tidsdokument som framtida generationer kan beställa fram från forskningsbibliotek och arkiv. 

Men att reproducera dem vore att motsätta sig FN:s barnrättskonvention och hindra barn från 

att ha ”tillträde till det kulturella livet genom dess diskriminerande stereotypa uttryck”.44 

Enligt Janson måste barnlitteraturen ta hänsyn till att Sverige blivit ett mer heterogent land, 

och alla barn idag ska kunna känna sig inkluderade i kulturen i allmänhet, och litteraturen i 

synnerhet. 

    Janson fick medhåll från journalisten Lisa Magnusson som samma dag skrev en krönika i 

Söderhamns-Kuriren med rubriken ”Icke-pk är platt och tråkigt”.45 Enligt Magnusson är de

stereotypa skildringarna i Lööfs böcker tecken på slappt berättande.46 Magnusson ser inte att 

barnböcker som är anpassade till nutida normer skulle vara mindre spännande bara för att de 

saknar förlegade stereotyper. Hon uppfattar det som att ”det finns en utbredd fördom att 

barnlitteratur måste vara ljus och käck och rättrådig” och att detta recept givetvis skulle göra 

barnlitteraturen platt och tråkig. Men moderna barnböcker som får läsaren att ”känna att 

sådana som de också är värdefulla” är enligt henne inte synonymt med käckt och rättrådigt.47 

    Debatten om Jan Lööf avslutas i den här undersökning med journalisten och tv-profilen 

42 Johannes Klenell, ”Hadzialic gick över en gräns”, Aftonbladet 9/5-2016, 
https://www.aftonbladet.se/kultur/article22783916.ab (2017-11-03). 

43 Malena Janson, ”Barnens rättigheter går före de vuxnas”, Sydsvenskan 18/5-2016, 
https://www.sydsvenskan.se/2016-05-18/barnens-rattigheter-gar-fore-de-vuxnas (2017-11-17).

44 Malena Janson, ”Barnens rättigheter går före de vuxnas”, Sydsvenskan 18/5-2016, 
https://www.sydsvenskan.se/2016-05-18/barnens-rattigheter-gar-fore-de-vuxnas (2017-11-17).

45 Lisa Magnusson, ”Icke-pk är platt och tråkigt”, Söderhamns-Kuriren 2016-05-18.

46 Lisa Magnusson, ”Icke-pk är platt och tråkigt”, Söderhamns-Kuriren 2016-05-18.

47 Lisa Magnusson, ”Icke-pk är platt och tråkigt”, Söderhamns-Kuriren 2016-05-18.
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Karin Magnussons kolumn i Aftonbladet den 31 maj 2016. Där kritiserar hon Jan Lööf för att 

vara ”jagfixerad” och att han med den utgångspunkten löper ”...allvarlig risk att missa att 

världen och ens position i den har förändrats, och då står man där och undrar varför så många 

verkar vilja missförstå ens ädla avsikter och åsikter som man haft sen man var ung”.48 Hon ger

sedan Jan Lööf rådet att göra som resterande, ”...smyg-googla det ni inte förstår. Samtiden till 

exempel”.49 Det finns inget fel med att uppdatera sig och ändra på gamla åsikter och 

värderingar. Detta är något Karin Magnusson menar är nyttigt även om man, som Lööf, är 

”senior kulturgigant”.50 Detta menar hon kommer indirekt avspeglas i litteraturen och därmed 

generera barnlitteratur som blir bättre och bär på nutida värderingar.

2.1.5 Sammanfattning 

Den huvudsakliga ståndpunkten är att barnlitteraturen bör anpassas till sin samtid. Det är 

fördelaktigt att uppdatera verk så att de är mer lämpliga för dagens konsumenter, och mer i 

linje med dagens politiska och sociala förhållanden. Barnboken anses ha en viktig funktion 

som bärare och förmedlare av samtida värderingar, därför ska inte anakronistiska bilder 

förekomma. De eftersöker mer tidsenliga skildringar som passar det mångkulturella Sverige 

så att alla barn ska kunna ta del av barnboksutbudet utan att löpa risk att blir kränkt eller 

uppleva förtryck. Det är också fördelaktigt om barnlitteraturen kan läsas av barn utan en 

vuxens tillsyn.

2.2 Debatten kring Stina Wirsén

2.2.1 Debattöversikt 

Det är svårt att fastställa ett exakt datum då debatten om Stina Wirséns barnbokskaraktär Lilla

Hjärtat startade eftersom att den till en början främst figurerade i diverse forum på sociala 

medier i samband med att Wirséns film Liten skär och alla små brokiga skulle ha biopremiär 

den 21 september 2012. Men denna undersökning utgår från en nyhetsartikel i Dagens 

Nyheter daterad 11 september 2012, vilket är en av de första artiklarna som lyfter fram 

diskussionen i en dagstidning. Artikeln handlar om att filmaffischerna till filmen, som är 

baserad på böckerna, tagits bort på grund av att de ansågs avteckna en klassisk nidbild av 

48 Karin Magnusson, ”Det är kanske dags att smyg-googla samtiden”, Aftonbladet 31/5-2016,  
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/karinmagnusson/article22915739.ab (2017-10-25)

49 Karin Magnusson, ”Det är kanske dags att smyg-googla samtiden”, Aftonbladet 31/5-2016,  
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/karinmagnusson/article22915739.ab (2017-10-25)

50 Karin Magnusson, ”Det är kanske dags att smyg-googla samtiden”, Aftonbladet 31/5-2016,  
https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/karinmagnusson/article22915739.ab (2017-10-25)
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svarta.51 Det var specifikt karaktären Lilla Hjärtat som uppfattades som olämplig, och 

debatten om karaktären pågick intensivt under hela hösten 2012. Stina Wirsén själv gjorde ett 

debattinlägg i Dagens Nyheter där hon förklarar och försvarar Lilla Hjärtat, men efter en tid 

valde Wirsén trots allt att ta bort den omtalade karaktären och aldrig mer teckna Lilla Hjärtat i

sina böcker eller filmer.52   

2.2.2 Negativa till beslutet att stoppa karaktären Lilla Hjärtat

De artiklar och kritiker som presenteras nedan delar en positiv bild av Lilla Hjärtat, och 

uppfattar karaktären som en antirasistiskt symbol snarare än ett uttryck som reproducerar en 

förlegad stereotyp. Gemensamt uttrycker de också en oro över att den hätska debatten 

eventuellt bidrar till en alltmer inskränkt barnkultur och att författare inte kommer våga 

skildra mångfald i fortsättningen. Just detta uttrycker DN:s reporter Sverker Lenas samma dag

som första nyhetsartikeln rörande karaktären Lilla Hjärtat publicerades. Diskussionen om 

Wirsén menar Lenas kan leda till en ”ökad rädsla för att inkludera olikheter i barnkulturen”, 

och det som Lenas uppfattar som särskilt oroväckande är att Wirsén blivit så pass hårt 

kritiserad trots att hennes syfte varit att ”premiera mångfald”.53 Med andra ord upplever Lenas

att kritikernas försvar inte stått i rimlig proportion till det upplevda angreppet, som i det här 

fallet utgörs av Lilla Hjärtat. Utgången av detta blir enligt Lenas att andra barnboksförfattare 

inte ens ”vågar sig ut på det minerade mångfaldsfältet”, något som eventuellt kan leda till ett 

alltmer homogent barnboksutbud.54

    Ett av de mest omtalade inläggen skrevs av litteraturkritikern och DN:s redaktör Jonas 

Thente den 12 september som inte kunde ”tro sina öron” när han hörde att Lilla Hjärtat var 

rasistisk.55 Thentes text himlar med ögonen åt kritikernas utslag mot Lilla Hjärtat och Wirsén. 

Han avfärdar det hela som tramsigt, så pass tramsigt att det knappt är värt att diskutera. De 

kritiker han främst syftar på är humanioraforskare, eller som Thente benämner dem, de 

”kvoterade kvasiforskarna” som skulle gynnas av att läsa in grundkurserna innan de uttalar 

sig.56 Efter de många syrliga kommentarerna riktade mot ovan nämnda forskare bestrider han 

deras kritik genom att referera till en episod ur tv-serien South Park vars budskap är att barn 

och vuxna inte besitter samma referensramar. Implicit menar Thente att hudfärg inte spelar 

51 Sanna Torén Björling, ”Affisch byts efter debatt om rasism”, Dagens Nyheter 2012-09-11.

52 Fredrik Söderling, ”Efter kritiken: Wirsén har slutat rita Lilla Hjärtat”, Dagens Nyheter 2012-11-20.

53 Sverker Lenas, ”Synd om det leder till mer rädsla”, Dagens Nyheter 2012-09-11.

54 Sverker Lenas, ”Synd om det leder till mer rädsla”, Dagens Nyheter 2012-09-11.

55 Jonas Thente, ”Jag fick nypa mig i öronen när [jag] hörde att barnfiguren var rasistisk”, Dagens Nyheter 
2012-09-12.

56 Jonas Thente, ”Jag fick nypa mig i öronen när [jag] hörde att barnfiguren var rasistisk”, Dagens Nyheter 

2012-09-12.
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någon roll för barn och för dem är Lilla Hjärtat enbart en underhållande och busig karaktär 

som vilken annan i Liten skär och alla små brokiga. Flera debattörer ansluter sig till Thente, 

om än med något mildare framtoning. 

    13 september gör författaren Ulf Stark ett inlägg i Dagens Nyheter som styrker Thentes tes 

genom att berätta om sin upplevelse på förhandsvisningen av filmen då en ”skarpögd 

filmrecensent i 3-årsåldern” beskrev Lilla Hjärtat som en tjej med prickig klänning.57  Barnet 

såg inte en exotiserande figur med rötter från ”det förflutnas och barnlitteraturhistoriens 

rasistiska karikatyrer”.58 I inlägget formulerar Stark även sin syn på problemet med den nutida

svenska barnkulturen: 

                     Att rensa i rabatten. Att göra det svarta lite lagom kanelbrunt. Att göra 

                          fylliga läppar smala. Och sätta en keps på krulligt hår. Att helt enkelt 

                          smygskandinavisera dem med annat ursprung och hudfärg. En form av 

                          rasism det med. Om än med lovvärda multikulturella ambitioner.59 

Stark är också han av den åsikt att den svenska barnkulturen skrämmer konstnärer så pass att 

de i slutändan endast vågar ”ägna sig åt djur och vita barn”.60 

    Amelie Langby, ledarskribent på bland annat Svenska Dagbladet och Smålandsposten, 

publicerade den 15 september sin krönika rörande Lilla Hjärtat som också den pikade de 

snäva ramarna inom dagens barnkultur. Hon ser det ironiska i att Wirséns normbrytande bok 

och film som skulle handla om rätten att vara som man är resulterade i en debatt som ”outtalat

kretsade kring vad som får förekomma i kulturen i allmänhet och i barnkulturen i 

synnerhet”.61 Langby är upprörd över dagens politiska korrekthet och tillrättalagda diskurs 

som förminskar Wirséns budskap, samt gör att debatten enbart handlar om ytan ”där det är 

hudfärgen eller färgen på tröjan som räknas”.62 Ytterligare så menar Langby att detta 

”förminskar såväl barns förmåga att fundera som föräldrars förmåga att förklara”, ett 

argument som känns igen från föregående debatt om Lööf.63 Den bild Langby har av 

barnboken idag sammanfattas i följande stycke: 

                 

57 Ulf Stark, ”Med Lilla Hjärtat på rätta stället”, Dagens Nyheter 2012-09-13.

58 Ulf Stark, ”Med Lilla Hjärtat på rätta stället”, Dagens Nyheter 2012-09-13.

59 Ulf Stark, ”Med Lilla Hjärtat på rätta stället”, Dagens Nyheter 2012-09-13.

60 Ulf Stark, ”Med Lilla Hjärtat på rätta stället”, Dagens Nyheter 2012-09-13.

61 Amelie Langby, ”Barnboksbrytande normer”, Smålandsposten 2012-09-15.

62 Amelie Langby, ”Barnboksbrytande normer”, Smålandsposten 2012-09-15.

63 Amelie Langby, ”Barnboksbrytande normer”, Smålandsposten 2012-09-15.
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                 Varje tids syn på barn och barnuppfostran speglas tydligt i barnböckerna

                   och egentligen har de väl alltid varit fyllda till bredden med politiska idéer.

                   Moderna barnböcker anses dock ofta ha gått i från den äldre litteraturens 

                   moraliska inriktning, men de upprörda reaktionerna tydliggör att det snarare 

                   har skett en förskjutning i vad som ryms inom ramen för rätt och orätt.64            

Langby menar alltså att de moderna åsikterna som förespråkar ord som öppenhet och tolerans 

kan ge en illusion av att barnkulturen utvecklas och förbättras. Men att de som anser att Lilla 

Hjärtat sprider rasism och fördomar i grunden uppmuntrar samma moraliserande ton och 

pekpinnepedagogik i dagens barnböcker som i de äldre, bara med nya politiska idéer.

    Vedrana Sivac, journalist och nöjeskrönikör på Borås Tidning, skriver ett inlägg den 21 

september där också hon påpekar det ironiska i att många av kritikerna eftersöker mångfald i 

barnkulturen och samtidigt ratar karaktären Lilla Hjärtat. Hon menar att det är ”mer 

uppseendeväckande att det fortfarande finns flickor och pojkar som undrar varför det aldrig 

finns någon som ser ut som dem”.65 Sivac är enig med Ulf Stark då hon utpekar Sveriges 

benägenhet till att välja trygga mellanvägar som roten till problemet. Enligt henne är detta 

anledningen till att vi ”reagerar så starkt över att en filmkaraktär har en annan hudfärg”.66 

    I ett debattinlägg i Svenska Dagbladet den 25 september instämmer statsvetaren Sherlot 

Jonsson, som även jobbar med diskrimineringsfrågor vid Arbetsgivarverket, med Sivac om att

Lilla Hjärtat utgör ett bra exempel på ”ett försök att positivt skildra mångfald”.67 Hon menar 

även att det är synd om ”varje sådant försök i framtiden bemöts med spaltmeter av kritik” 

eftersom att den hårda kritiken mot Wirsén kan avskräcka andra författare och konstnärer.68 

Det Jonsson anser är bra med Wirséns verk är att den representerar alla på lika villkor. Den 

andra huvudrollskaraktären Liten Skär framställs på samma sätt som Lilla Hjärtat; de är båda 

”snälla ibland och dumma ibland”.69 För henne ligger boken och filmen helt rätt i tiden och i 

samklang med dagens värderingar. Den uppblossade debatten tar dock fokus från detta, vilket 

är en förlust enligt Jonsson. Hon ställer även frågan ”Vem avgör vad som är korrekt kultur, 

hur ser ett samhälle ut där det så kallat korrekta är norm?”.70 

    Journalisten och DN:s kulturchef Björn Wiman ifrågasätter i sin krönika hur hela konflikten

64 Amelie Langby, ”Barnboksbrytande normer”, Smålandsposten 2012-09-15.

65 Vedrana Sivac, ”Rädslan över att sticka ut”, Borås Tidning 2012-09-21.

66 Vedrana Sivac, ”Rädslan över att sticka ut”, Borås Tidning 2012-09-21.

67 Sherlot Jonsson, ”Vit och svart på lika villkor”, Svenska Dagbladet 2012-09-25.

68 Sherlot Jonsson, ”Vit och svart på lika villkor”, Svenska Dagbladet 2012-09-25.

69 Sherlot Jonsson, ”Vit och svart på lika villkor”, Svenska Dagbladet 2012-09-25.

70 Sherlot Jonsson, ”Vit och svart på lika villkor”, Svenska Dagbladet 2012-09-25.
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om Lilla Hjärtat har hanterats. Det tillvägagångssätt Wiman förkastar är det som han anser 

Wirséns kritiker göra, nämligen att ”eliminera det enskilda subjektet”, som i detta fall är Lilla 

Hjärtat.71 Det mer fördelaktiga sättet att hantera konflikten på, enligt Wiman, är att låta 

konsten stå, även den som skaver. Samt omfamna konflikten istället för att skygga för den, 

eller som Wiman uttrycker det, ”se den som ett värde i sig” och ”tro att friktionen i det fria 

meningsutbytet långsamt skjuter mänskligheten i rätt riktning”.72

    Den 23 oktober svarar Wirsén själv på kritiken som riktats mot henne och Lilla Hjärtat 

under hösten. Där bekräftar hon just det som många av ovanstående debattörer sagt angående 

författarnas ökade rädsla för att utforska ny mark. Wirsén förklarar även sitt syfte med Lilla 

Hjärtat och säger att karaktären kom till för att ”punktera bilden av en svart figur som ett 

undergivet objekt” genom att vara ”ett starkt subjekt [...] lika utrymmeskrävande och allmänt 

förtjusande som resten av det brokiga gänget”.73 Wirsén menar att Sverige måste bli bättre på 

att tänka utanför den anglosaxiska bildramen och utforska bildtraditioner utanför Europa och 

USA. Litteratur handlar för henne om att testa nya saker, vidga sina vyer och experimentera. 

Hon uttrycker stor sorg över att hennes vision misstolkats, och att experimentet landade platt. 

    Ett långt och personligt debattinlägg angående kritiken mot Wirsén skrivs av 

barnboksförfattaren Ulf Nilsson den 29 november i Dagens Nyheter. Utöver att anmärka på 

diverse kritikers tvivelaktiga sätt att hantera konflikten på i media så uttrycker Nilsson ändå 

en ödmjuk förståelse för de som känt sig kränkta. Men ett problem som Nilsson belyser är att 

Lilla Hjärtat inte hann få en ärlig chans innan karaktären stoppades. Detta är en förlust enligt 

Nilsson eftersom att vi nu aldrig får veta vilket inflytande Lilla Hjärtat kunde haft på sin 

yngre publik. Han skriver att ”intoleransen aldrig får bli kulturens metod” eftersom att detta 

leder till att ”kulturens livskraft”, som utgörs av prövande tankar och idéer, blir ”avhuggen vid

roten”.74 Även Nilsson bekräftar att han och andra barnboksförfattare med honom förlorat en 

del av sin skaparglädje i samband med debatten om Wirsén, och att rädslan vuxit sig större 

både hos författare och förlagen. 

2.2.3 Sammanfattning

Flera av ovanstående kritiker anmärker på hanterandet av konflikten och delar känslan av att 

kritiken mot Wirsén varit för sträng. Oavsett om de tycker att Lilla Hjärtat har vissa likheter 

med nidbilden, eller om de helt avstår från att erkänna denna liknelse, så menar de att Wirsén 

71 Björn Wiman, “Vad blir det kvar av konsten om allt socker tas bort ur saften?”, Dagens Nyheter 2012-09-30. 

72 Björn Wiman, ”Vad blir det kvar av konsten om allt socker tas bort ur saften?”, Dagens Nyheter 2012-09-30. 

73 Stina Wirsén, ”Mina kritiker har begränsad utblick” Dagens Nyheter 2012-10-23.

74 Ulf Nilsson, ”Intoleransen får aldrig bli kulturens metod”, Dagens Nyheter 2012-11-29.
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inte förtjänar det pådrag som kommit från kritikerna. En delad oro uttrycks över att andra 

författare kommer bli avskräckta från att experimentera med text och bild i barnböcker på 

grund av rädslan att, likt Wirsén, förkastas i media. Wirséns intention om att skapa 

barnlitteratur med mångfald menar dessa debattörer bör vägas in vid granskning av Lilla 

Hjärtat. 

2.2.4 Positiva till beslutet att stoppa karaktären Lilla Hjärtat

Denna sida av debatten börjar med att journalisten Malin Krutmeijer beskyller Jonas Thente 

och hans inlägg i Dagens Nyheter för att ha fört in debatten i det destruktiva samtalsrummet, 

samt att man nu inte kan vara av en annan åsikt än Thentes utan att bli kallad politisk korrekt 

eller en ”överspänd jävel i avsaknad av sunt förnuft”.75 Krutmeijer uttrycker inte explicit 

några åsikter vare sig om Lilla Hjärtat eller Wirsén, men hon tar tydligt ställning genom att 

avfärda Thentes text som en rubrikskapare som dragit ner nivån på debatten, så undermåligt 

skriven att hon till en början trodde den var ett ”olycksfall i arbetet”.76 Lilla Hjärtat väcker 

uppenbarligen känslor, men i efterföljande debattinlägg är dessa något mer dämpade. 

    I Svenska Dagbladet skriver författare och litteraturkritiker Elise Karlsson att hon uppfattar 

Lilla Hjärtat som en nidbild av svarta samt att filmen inte ”arbetar för ökad tolerans och 

nedbrytande av fördomar”, så som Wirsén hade hoppats på att den skulle göra.77 Karlsson är 

missnöjd med de kulturjournalister som verkar ha glömt bort de ”grundläggande principerna 

för konstskapande” så som att ”en konstnär inte behöver ha syftet att göra ett rasistiskt 

konstverk för att skapa ett konstverk som reproducerar rasistiska stereotyper”.78 

    Filmrecensenten Emma Engström lämnar en kommentar i Göteborgs-Posten där hon 

uttrycker att Wirséns försök till att punktera en stereotyp är bra i teorin. Engström skriver att 

hon givetvis är enig med Wirsén om att barnkulturen ska representera mångfald, men att detta 

försök har utförts på fel sätt och därmed misslyckats. ”Vad har ett blackface, hur gulligt det än

har gjorts, att göra i en film som försöker göra hudfärg till en icke-fråga?”, detta upplever 

Engström som särskilt märkligt.79 Hon tycker sig även i debatten om Lilla Hjärtat se en för 

naiv inställning till barn när många menar att barn ”står utanför maktstrukturer, hudfärg såväl 

som kön”.80 

75 Malin Krutmeijer, ”Rasistdebatt om tecknad figur landar på penisnivå”, Aftonbladet 13/9-2012, 
https://www.aftonbladet.se/kultur/article15431777.ab (2017-11-02).

76 Malin Krutmeijer, ”Rasistdebatt om tecknad figur landar på penisnivå”, Aftonbladet 13/9-2012, 
https://www.aftonbladet.se/kultur/article15431777.ab (2017-11-02).

77 Elise Karlsson, ”Gulligt kan också vara stereotypt”, Svenska Dagbladet 2012-09-15.

78 Elise Karlsson, ”Gulligt kan också vara stereotypt”, Svenska Dagbladet 2012-09-15.

79 Emma Engström, ”Naivt om barns olikheter”, Göteborgs-Posten 2012-09-19.

80 Emma Engström, ”Naivt om barns olikheter”, Göteborgs-Posten 2012-09-19.
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    Medie- och kommunikationsforskaren Ylva Habel gjorde ett inlägg i Svenska Dagbladet 

där hon undervisar läsaren om den bildtradition som hon menar att Lilla Hjärtat är sprungen 

ur. Med detta vill hon sätta in bilden av Lilla Hjärtat i en kontext som hon känner att många 

av debattörerna försummar vilket gjort att debatten uppvisar en ”naiv förståelse av 

problematiken”. Hennes huvudsakliga ståndpunkt är att Stina Wirséns intentioner inte kan 

skydda Lilla Hjärtat från kritik och att ”Goda avsikter och ett oskuldsfullt sammanhang” inte 

räcker för att att ”gå säker i ett så historiskt och ideologiskt laddat minfält”.81 

    Även kulturskribenten Ulrika Stahre ser Lilla Hjärtat som ett försök till att ”Gulla till 

rasismen” och att Wirsén kunde gjort klokare val gällande illustrationen av karaktären.82 

Illustratörerna Ann Forslind och Gunna Grähs förespråkar även de ett större ansvar hos 

kollegor och andra kulturarbetare. Som illustratör och författare menar de att man måste 

förhålla sig till ”historien (den egna och andras), till traditionen och den föränderliga 

samtiden”, samt att man har känsla för hur de ord och bilder man kommunicerar med kommer

att uppfattas av mottagarna.83 För Grähs och Forslind är det hela en rättvisefråga. Alla barn 

ska kunna ”känna igen sig i den moderna barnkulturens bilder och teman” liksom att de har 

”rätten att slippa stereotypa tolkningar av ras, kön och andra mänskliga fenomen”. De avslutar

artikeln med att fråga sig hur detta förhållningssätt ”utgör ett hot mot konstens frihet?”.84 

    Sanna Ulfsparre vill se mer mångfald i litteraturen men påpekar att det inte är Wirséns 

uppgift att fylla den gamla stereotypen med ett nytt positivt budskap, utan att ”återtagandet 

ska göras av människor som själva har blivit utsatta för förtrycket”.85 Just detta påpekar även 

Anders Sjögren i en längre debattartikel som Västerbottens-Kuriren publicerade i december. 

Han påminner läsaren om Makode Linde och hans Blackface-tårta och Woody Allens många 

judeskämt. Sådant får enligt Sjögren passera; det är helt avgörande vem avsändaren av 

budskapet är. För honom besitter inte Stina Wirsén rätten till att avgöra om Lilla Hjärtat 

representerar mångfald eller inte. Tolkningsföreträdet finns i det här fallet hos de som känt sig

förolämpade av bilden.86 

    Anna-Stina Takala skriver i december ett oroligt inlägg om att böckerna om Lilla Hjärtat 

fortfarande finns kvar på folk- och skolbiblioteken. Detta menar hon strider mot 

81 Ylva Habel, ”Den svenska vithetens blinda fläck”, Svenska Dagbladet 2012-09-21.

82 Ulrika Stahre, ”Gullar till rasismen”, Aftonbladet 2012-09-22.

83 Gunna Grähs och Anna Forslind, ”Lilla Hjärtat är fjättrad vid otidsenliga traditioner”, Dagens Nyheter 2012-
10-16.

84 Gunna Grähs och Anna Forslind, ”Lilla Hjärtat är fjättrad vid otidsenliga traditioner”, Dagens Nyheter 2012-
10-16.

85 Sanna Ulfsparre, ”Kultureliten stoppade fingrarna i öronen istället för att försöka förstå”, Folkbladet 25/10-
2012, https://www.folkbladet.nu/332619/sanna-ulfsparre-kultureliten-stoppade-fingrarna-i-oronen (2017-11-
07).

86 Anders Sjögren, ”Den brända korken och Lilla Hjärtat”, Västerbottens-Kuriren 2012-12-11. 
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bibliotekslagen som innebär att alla barn har ”samma rättigheter och lika värde”.87 Hon 

avslutar sin debattartikeln med en önskan om att ”biblioteken korrigerar de felaktiga inköpen 

och magasinerar eller gallrar småbarnsböckerna med Lilla Hjärtat”. Detta för att alla barn 

”ska få känna sig prioriterade på barnbiblioteket”.88

    Jocke Sjökvist skriver samma dag att ”det krävs en form av censorskap” när det gäller 

litteratur riktad till barn. Yttrande-, åsikts- och tryckfrihet är viktigt, men vi ”måste anpassa 

materialet efter adressaterna”.89 

2.2.5 Sammanfattning 

I ovanstående debattinlägg är det avgörande vem som är avsändare och vem som är 

mottagare. Att avsändaren i det är fallet är Stina Wirsén orsakar problem eftersom hon inte 

anses vara berättigad uppgiften att omforma en negativ stereotyp av svarta till någonting 

positivt. Det uttrycks även att kraven på litteratur måste vara striktare när mottagarna är barn. 

För dessa kritiker ska barnkulturen vara ett utrymme fritt från rasism och sexism så att alla 

kan känna sig välkomna och trygga. Även om Wirsén hade för avsikt att skapa en karaktär 

vars existens skulle bidra till en mer välkomnande barnkultur så bortser många av kritikerna 

från detta i sina argument. För dem är Wirséns intentioner inte viktiga.  

87 Anna-Stina Takala, ”Anna-Stina Takala om Lilla Hjärtat”, Biblioteksbladet 18/12-2012, 
http://biblioteksbladet.se/debatt-anna-stina-takala-om-lilla-hjartat/ (2017-10-15).

88 Anna-Stina Takala, ”Anna-Stina Takala om Lilla Hjärtat”, Biblioteksbladet 18/12-2012, 

http://biblioteksbladet.se/debatt-anna-stina-takala-om-lilla-hjartat/ (2017-10-15).

89 Jocke Sjökvist, ”Se barnet i det kulturella sammanhanget”,  Jönköpings-Posten 2012-12-18. 
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3. DEBATTANALYS  

Lena Kåreland skriver att de ”teman och motiv som tas upp av barnboksförfattarna belyser 

tydligt de rådande samhällsförhållandena och synen på barnet”.90 I denna studie blir det tydligt

att även kritikernas åsikter om barnlitteratur belyser desamma. I de två debatter som 

behandlats i denna studie stångas kritiker, författare, politiker och kulturarbetare med sina 

meningar om barnbokens funktion samt hur den ska förhålla sig till samtiden. 

Inledningscitatet från Stefan Mählqvists studie känns passande även här: 

                    

                         Alla vet bättre än författaren hur en barnbok ska se ut, hur barnet 

                           reagerar och hur verkligheten verkligen är och hur den ska skildras. 

                           Bokförläggarna vet det bättre, kritikerna vet det oerhört mycket bättre, 

                           bibliotekarierna vet det absolut lika bra som kritikerna.91 

Om förläggare, kritiker och bibliotikarie besitter mer vetskap om barnboken än författaren är 

inget som kommer besvaras i följande analys, men det är ett citat som träffande beskriver hur 

debatten om barnlitteraturens fält, eller slagfält, upplevs i media. Samtliga gör anspråk på att 

veta bäst.  

3.1 Wirsén  

Barnlitteratur anses vara bildande och viktigt för barns utveckling. Många är också överens 

om barnlitteraturens förmåga att kunna influera och förändra sin tilltänkta målgrupp, därmed 

blir diskussioner om litteratur för barn särskilt prekära. I debatten kan man utläsa att en 

övervägande majoritet av de som anser att små barn är lättpåverkade och inte äger förmågan 

att läsa kritiskt ser negativt på Lilla Hjärtat. För dem handlar stora delar av debatten om att 

skydda barnet från, i det här fallet, stereotypa bilder som enligt dem inte går i linje med 

dagens politiska och sociala förhållanden. 

    Men bland motparten i debatten om Lilla Hjärtat är det mest förekommande argumentet att 

barnen är så pass små att de inte reflekterar över Lilla Hjärtats hudfärg, än mindre reflekterar 

över den historiska kontext som nidbilden uppstått i. Detta betyder för dem att barnen inte kan

ta skada av karaktären. Dessutom är de av åsikten att Lilla Hjärtat bör betraktas som en 

karaktär som utplånar nidbilden eftersom att den är fylld med positiva egenskaper samt 

genom att den framställs som jämlik med resterande karaktärer.

90 Lena Kåreland, Barnboken i samhället, Lund: Studentlitteratur AB 2009, s. 43. 

91 Stefan Mählqvist, Barnboken i brännpunkten, Uppsala: Univ., Avd. för litteratursociologi 1992, s. 7. 
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    Debatten om Lilla Hjärtat är intressant eftersom att den består av två läger som i grunden är

överens om barnbokens syfte och funktion. De båda vill se ett barnboksutbud där alla 

representeras och accepteras, och de båda använder värdeord som tolerans och mångfald i sin 

beskrivning av den ideala barnboken. Huruvida just Lilla Hjärtat representerar tolerans och 

bidrar till ett mer mångfald i barnlitteraturen är de dock oense om. Det råder även delade 

åsikter i diskussionen om författarens intentioner. Enligt de som vill stoppa Lilla Hjärtat är 

författarnas tänkta syfte med verket helt betydelselöst, medan motparten bejakar Wirséns 

ansats till att omforma en stereotyp. De sistnämnda tar alltså hänsyn till Wirséns intention i 

sin tolkning av verket och upplever den som välvillig. 

    En anledning till att Wirséns intention anses oviktig av somliga är på grund av att hon, som 

vit svensk kvinna, förkroppsligar det vita privilegiet genom att självmant ta på sig uppgiften 

att omvandla en nidbild av svarta. Många anser hon inte har rättigheten att göra detta eftersom

att hon själv inte upplevt förtrycket. Uppfattningen om att författarens intention är ointressant 

gäller inte bara i fallet Wirsén utan tycks vara en uppfattning som gäller all litteratur i 

allmänhet. För dem är ett publicerat verk är inte längre bundet till författaren och står därför 

fritt och öppet för tolkning, när verket börjat tala ska författaren vara tyst. De menar också att 

en författare både ska förvänta sig samt kunna hantera granskning och kritik av deras 

publicerade verk. Men debattörer som stöttar Lilla Hjärtat och Wirsén tycker kritiken i 

Wirsén-debatten gått överstyr. Den enorma kritik som riktats mot Wirsén menar de kan väcka 

rädsla hos andra författare som, likt Wirsén, vill skriva böcker som premierar mångfald med 

målet att inkludera olikheter i barnkulturen. 

    Tvister som dessa präglar stora delar av debatten om Wirsén, men ser man enbart till vilka 

attribut de båda sidorna av debatten eftersöker och förespråkar i barnlitteratur så upplevs de 

som mer samstämda. Hos dem båda finns en önskan om att barnböcker och 

barnboksmarknaden ska vara till för alla, oavsett kön och etnicitet. Böckerna ska sprida 

budskap om tolerans och jämställdhet samt människors lika värde och rätten att vara sig själv, 

värdeord och slagkraftiga uttryck som kanske främst känns igen från vänsterorienterade 

partier och samhällsaktivister. Att känna sig representerad är en rättighet som båda sidor anser

att barnboken ska förhålla sig till, likaså rättigheten att inte känna sig kränkt. Majoriteten av 

debattörerna vill alltså se barnböcker som predikar dagens värderingar. Böckernas budskap 

och handling bör vara i samklang med det som sker i samhället och på den politiska fronten 

gällande bland annat minoriteters ställning i samhället och kvinnors stärkta roll. På flera sätt 

påminner denna debatt om 1970-talets strävan att sprida politiska budskap i barnböcker. Lena 

Kåreland skriver att 70-talets författare såg det som ”sin främsta uppgift att informera om 
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aktuella politiska och sociala förhållanden och skapa medvetenhet och solidaritet hos sina 

läsare”.92 I debatten om Wirsén framkommer idéer om författaren och litteraturen som 

påminner om detta. Även Sara Kärrholm drar paralleller mellan dagens debatt och den som 

fördes på 70-talet. Hon bekräftar att de ”teman som som var bland de mest centrala för den 

tidens kulturidkare – exempelvis miljöförstöring och social jämlikhet på olika plan (kön, 

klass, etnicitet) – är också högst aktuella i debatterna om dagens kulturutbud för barn”.93 

         

3.2 Lööf

Diskussionen som utgör kärnan i Lööf-debatten är konflikten mellan pedagogik, ideologi och 

estetik. Det pågår en dragkamp mellan å ena sidan pedagogik och ideologi å andra sidan 

estetik, en dragkamp som inte på något sätt är ny. Redan vid sekelskiftet 1900 ställde sig 

estetiken i polemik med den äldre uppfostrande pedagogiken. Det framlades argument för 

fantasins och skönhetens betydelse i barnböcker, och det började ställas konstnärliga krav på 

litteraturen för barn.94 Detta i kontrast till de tidigare barnböckerna som varit utformade som 

rena faktaböcker eller uppfostringsverktyg fyllda med moraliska budskap. Kåreland skriver 

att det ”pedagogiska syftet, som var helt dominerande, gjorde att äldre barnböcker inte alltid 

upplevdes som särskilt spännande eller roliga av den tilltänkta barnpubliken”.95 Även 70-talets

politiserade barnbok innebar att dess ideologi mer än dess estetik hamnade i fokus.96

    I debatterna om Lööf återfinner man liknande tankegångar. De som ställer sig skeptiska till 

att förändra illustrationerna i Lööfs böcker uttrycker ofta en oro över att de spännande sagorna

och de vackra illustrationerna som väcker fantasin kommer åsidosättas ifall författare 

koncentrerar sig på att förmedla de rätta budskapen allena. För dem är ideologiska barnböcker

nästintill synonymt med slätstruket. En av artiklarna lyfter frågan om varför nutidens litteratur

måste vara så pedagogisk. I artikeln ställs den pedagogiska barnboken i motpol till den 

levande och spännande barnboken som utmanar och fängslar läsaren. Det framställs som ett 

motsatsförhållande, och i debatterna tycks flera vara av åsikten att både litteraturfältet och 

läsarna blir lidande om litteraturen ständigt behöver förhålla sig till dagens normer. 

Litteraturfältet blir lidande eftersom att utbudet blir alltför homogent, och läsarna blir lidande 

på grund av bristen på skönhet och fantasi. Debatten visar på att det finns en utbredd 

uppfattning om att barnböcker som skrivs med ambitionen att vara normbrytande eller 

92 Lena Kåreland, Barnboken i samhället, Lund: Studentlitteratur AB 2009, s. 55.

93 Sara Kärrholm, ”Barnkulturen och det stora slaget om verkligheten”, i Barnlitteraturens värden och 

värderingar, Sara Kärrholm och Paul Tenngart (red), Lund: Studentlitteratur AB 2012, s. 104.

94 Lena Kåreland, Barnboken i samhället, Lund: Studentlitteratur AB 2009, s. 50.

95 Lena Kåreland, Barnboken i samhället, Lund: Studentlitteratur AB 2009, s. 42.

96 Lena Kåreland, Barnboken i samhället, Lund: Studentlitteratur AB 2009, s. 41.
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ideologiska sällan blir bra, samt att ett alltför stort fokus på de värderingar som förmedlas i 

litteratur enkelt väcker associationer till barnboken som pedagogiskt redskap.97

    De som kritiserar Lööfs verk för att vara rasistiska talar oftare om vikten av de rätta 

budskapen och det nödvändiga i att barnboken rimmar väl med dagens barnrättskonventioner. 

De vill se ett barnboksutbud som inkluderar alla barn och litteratur som får alla barn att känna

sig värdefulla. Det estetiskt tilltalande och konstnärliga är inte lika angeläget i dessa artiklar, 

vilket kan uppfattas som att de förespråkar ideologi före estetik. 

    I Lööf-debatten finns alltså en motsättning mellan estetik och ideologiskt samt pedagogiskt 

innehåll som skapar en konflikt. Dessa borde dock inte betraktas som motsatspar utan snarare 

som parter i en symbiotiskt förbindelse. Kärrholm påpekar att det är svårt att särskilja 

”barnlitteraturens utformning från dess innehåll utan att förlora någonting essentiellt för 

barnlitteraturens funktion, där syftena att undervisa och att underhålla eller inspirera oftast går

hand i hand”.98 Somliga av debattörerna har en förenklad förståelse av pedagogik, vilket 

driver på deras uppfattning om att en belärande barnbok inte samtidigt kan vara estetiskt 

välgjord. 

    Något motsägelsefullt vill ändå de som förespråkar estetik före pedagogik att Lööfs böcker 

ska behållas i originalform av den anledning att de ska kunna användas som just 

kunskapsberikande tidsdokument och diskussionsmaterial som kan lära barnen något om 

historien. Deras uppfattning är även att böcker med annorlunda värderingar kan hjälpa barnet 

att utveckla förmågan att tänka kritiskt. Genom att litteraturen provocerar så drivs läsaren till 

att bearbeta och reflektera över svåra teman, som exempelvis rasism. Känslan är att den så 

kallade censuren annars kommer omskriva historien och visa upp en felaktig bild av dåtiden. 

Samt att ny litteratur som förmedlar ”korrekta” åsikter vaggar in barnet i en falsk verklighet.  

    De som vill att Lööfs verk ska revideras avstår från begreppet censur, för dem ingår inte en 

omarbetning av illustrationerna under censorskap. Litteraturen måste enligt dem förhålla sig 

till samtiden, även om den skrevs för många år sedan. De lägger tyngd vid argumentet att 

Sverige blivit mångkulturellt och att litteraturen behöver komma ikapp verkligheten. Liksom i

debatten om Wirsén upplever dessa kritiker att författarens intentioner inte är särskilt viktiga, 

och dagens läsare kan inte förväntas beakta Lööfs ursprungliga syfte med sina illustrationer. 

    Teoretikern Robert Escarpit formulerar i sin text ”Skapandets förräderi” en teori angående 

äldre litterära verks möjliga fortlevnad. Utgångspunkten är att författaren förlorar all makt 

97 Tuva Åkerström, ”Värdet av att värdera barnlitteratur”, i Barnlitteraturens värden och värderingar, Sara
     Kärrholm och Paul Tenngart (red), Lund: Studentlitteratur AB 2012, s. 80.

98 Sara Kärrholm, ”Barnkulturen och det stora slaget om verkligheten”, i Barnlitteraturens värden och

     värderingar, Sara Kärrholm och Paul Tenngart (red), Lund: Studentlitteratur AB 2012, s. 114.
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över sitt verk så snart det publicerats och utsatts för det ”litterära livets strömmar och 

motströmmar”, samt att litteraturens överlevnad därefter är beroende av omskrivning och 

omtolkning.99 Detta innebär att författaren och dennes intentioner måste förkastas, och verket 

omtolkas, för att det ska kunna få en chans till förlängt liv och möjligheten att möta nya 

generationer av läsare. Bearbetningar av verk strider ofta mot författarens egna intentioner, 

men de som vill stoppa Lööfs böcker såvida de inte omarbetas är som nämnt inte intresserade 

av Lööfs intentioner. De vill se litteratur som är i linje med samtiden, och som Escarpit 

påpekar är nytolkning och omarbetning förmodligen den enda metoden som kan blåsa nytt liv 

i äldre litteratur. Vidare menar Escarpit att detta bör betraktas som någonting positivt eftersom

att verket då kan ”skänka lite mer glädje, lite mer visdom åt en törstande mänsklighet i stället 

för att i evighet förtorka”100 

3.3 Komparativ diskussion 

Det som skiljer debatterna åt är dels tonläget hos kritikerna och även utfallet av debatterna. I 

debatten om Wirsén och Lilla Hjärtat förekommer en strängare ton och mer personliga 

påhopp, dels mellan kritikerna, men också mellan kritiker och Wirsén. Det kan tänkas vara så 

att denna debatt blev mer uppvriden än Lööfs debatt på grund av att Lilla Hjärtat och de andra

små brokiga gjorde entré i en period då granskning av rasism i barnkulturen var högaktuellt 

bland annat i och med utredningen av Tintin-böckerna. Det kan även berott på att 

diskussionen om Wirsén och Lilla Hjärtat startade på sociala medier där kritiken tenderar att 

vara vassare, särskilt då det finns möjlighet att vara anonym som avsändare. Det tonläge som 

sattes i bloggar, kommentarsfält och dylikt kan därmed ha smittats av på kulturarbetare och 

kritiker i media, vilket gjorde att deras debattartiklarna upplevdes som mer skoningslösa än 

vanligt. 

    I och med att det var Lööf själv som drev igång debatten om Morfar är sjörövare och Ta 

fast Fabian så kunde han på sätt och vis kontrollera i vilken riktning debatten skulle ta. 

Genom att Lööf skapade en rubrik som framställde Bonnier Carlsen som oresonliga genom att

tvinga Lööf till censur så kan man tänka sig att Lööf till en början skyddades något av sin roll 

som offer.

    En annan potentiell aspekt som gör att Lööf upplevs få mer stöd än Wirsén kan troligtvis 

bero på kritikernas förhållande till Lööf och hans verk. Det kan vara svårare att utföra en 

99 Robert Escarpit, ”Skapande förräderi”, i Litteratursociologi – texter om litteratur och samhälle, Johan
       Svedjedal (red.), Lund: Studentlitteratur AB 2012, s. 190.

100 Robert Escarpit, ”Skapande förräderi, i  i Litteratursociologi – texter om litteratur och samhälle, Johan
       Svedjedal (red.), Lund: Studentlitteratur AB 2012, s. 188. 
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ideologisk granskning av litteratur som man uppskattar och har en speciell relation till, 

jämfört med litteratur man inte tycker är speciellt bra.101 I Lööf-debatten finns det bland dem 

som är negativa till att revidera Lööfs böcker en fallenhet att blicka bakåt. Fler av artiklarna 

och debattinläggen färgas av barndomsminnen, och nostalgifaktorn känns avgörande i deras 

värdering av litteraturen. Barnböcker är skrivna för barn, men trots detta spelar de vuxnas 

egna läsupplevelser stor roll för barnlitteraturens värde.102  

    Wirsén och Lilla Hjärtat väcker inga barndomsminnen bland de kritiker och kulturarbetare 

som engagerar sig i debatten om Lilla Hjärtat. Däremot verkar flera förvånade och besvikna 

över att en författare som Wirsén, som länge jobbat med normbrytande barnböcker, nu 

trampat snett. Trots ursäkter från Wirsén så fick Lilla Hjärtat ett abrupt slut hösten 2012. 

    Lööf bad inte om ursäkt. Han krävde en ursäkt från sitt förlag. Vad som ska ske med hans 

verk är ännu inte bestämt, men enligt en kommentar från Bonnier Carlsens litterär chef Eva 

Dahlin så kommer förlaget och Lööf gemensamt diskutera sig fram till en lösning som gör ett 

fortsatt samarbete möjligt.103

    Visserligen kan en tycka att det är rimligt att kritiken är annorlunda mot en bok som skrevs 

på 60-talet gentemot ett nyproducerat verk eftersom de skrivits och publicerats i olika 

samhällsklimat. 

101 Tuva Åkerström, ”Värdet av att värdera barnlitteratur”, i Barnlitteraturens värden och värderingar, Sara
        Kärrholm och Paul Tenngart (red), Lund: Studentlitteratur AB 2012, s. 80.

102 Tuva Åkerström, ”Värdet av att värdera barnlitteratur”, i Barnlitteraturens värden och värderingar, Sara
       Kärrholm och Paul Tenngart (red), Lund: Studentlitteratur AB 2012, s. 78.

103 Eva Dahlin, ”Kommentar kring debatten om Jan Lööfs utgivning”, Bonnierförlagen 9/5-2016,
  http://www.bonniercarlsen.se/Nyheter/2016/5/9/kommentar-kring-debatten-om-jan-loofs-utgivning/ 
 (2018-05-17).
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4. SAMMANFATTANDE SLUTDISKUSSION    

I föreliggande uppsats undersöks två mediala debatter som båda har kopplingar till nutida 

diskussioner om censur, men som nämnts tidigare i inledningen är det inte undersökningens 

avsikt att kommentera huruvida censur förkommer eller ej. Syftet har enbart varit att genom 

granskning av de så kallade censurdebatterna skapa en uppfattning om dagens syn på 

barnbokens funktion samt få en bild av vad som anses vara önskvärt och inte i litteraturen för 

barn. Den litteratursociologiska teori som utgör grunden för undersökningen förutsätter att 

yttre faktorer påverkar litteraturen, och i just denna studie är det offentliga samtalet och dess 

inflytande på barnlitteraturen centralt. 

    Det första man kan slå fast är att dessa debatter påvisar hur frågor om barnböcker och dess 

funktion väcker starka känslor och snabbt kan bli personliga. Alla har en gång varit barn och 

små konsumenter av litteratur vilket innebär att alla bär på egna förnimmelser och 

föreställningar om vad som då var bra och dåligt, minnen man inte gärna ifrågasätter. För de 

som har egna barn finns viljan att i största möjliga mån påverka det sina barn konsumerar och 

exponeras för. Många av åsikterna bygger alltså på egna livserfarenheter och präglas därmed 

av en subjektivitet.           

    Ytterligare en aspekt som formar åsikterna om barnboken är synen på konst och konstnärlig

frihet. Många uttrycker en ängslan över att barnboken ska bli alltför infiltrerad av ideologi, 

och att detta sker på bekostnad av det konstnärliga uttrycket. De som är bekymrade över detta 

betonar att barnbokens moraliska budskap ska vara sekundärt, och att barnlitteraturens 

huvudsakliga syfte torde vara att ”tala till själen” och ta med läsaren till nya spännande 

världar. För denna grupp vore det således optimalt om eventuella budskap subtilt förmedlades 

mellan raderna, och inte skrevs explicit.

    En annan åsikt som förekommer är att barnboken inte behöver bekräfta eller representera 

alla. Det är tvärtom mer fördelaktigt om barnboken provocerar och utmanar, exempelvis med 

främmande idéer och synsätt. På så vis blir barnbokens funktion att ställa de svåra frågorna 

och därmed fungera som ett verktyg i utvecklingen av barns förmåga till kritiskt tänkande.

    Andra vill hellre sträva mot en barnkultur och ett barnboksutbud där alla representeras och 

känner sig inkluderade. Enligt dem är litteraturens uppgift bland annat att skildra mångfald 

och utrusta läsarna med goda värderingar. Böckernas budskap bör ligga i linje med samhället 

utveckling, särskilt när det gäller synen på könsroller och mångfald. Äldre verk måste således 

uppdateras och revideras i takt med utvecklingen av nya kulturella och sociala tendenser.

    Som nämnts tidigare så har alla olika minnen och upplevelser av den litteratur man själv 

tog del av som barn vilket ofta påverkar ens värdering av barnböcker som vuxen. Därmed kan
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eventuellt nostalgi vara lika effektivt som omarbetning för ett verks överlevnad. Drivna av 

nostalgiska känslor så är det många som trots allt kan tänka sig att ta del av äldre litteratur, 

oavsett om den innehåller stereotypa bilder eller ej. Detta kan ha bidragit till att Lööf tog sig 

relativt oskadd igenom det litterära minfältet, medan Wirsén förlorade sitt Lilla Hjärta på 

vägen.   

    Denna uppsats gör inte anspråk på att via de två ovanstående debatterna kunna redogöra 

fullständigt för barnbokens funktion. Denna uppsats har lyft flera olika aspekter av debatten 

kring barnboken, däribland nostalgi, politik, estetik, fostrande och synen på författarens roll. 

Vill man få en djupare förståelse av dem kan det i framtida studier vara fördelaktigt att studera

dem enskilt. 
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