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2 Sammanfattning  

Studiens syfte är att analysera två barnbokskaraktärer, Pippi Långstrump och Lilla Hjärtat, deras 

böcker och den debatt som efterföljt dem. Frågor som ställts är hur etnicitet konstrueras och 

beskrivs i barnbokslitteraturen. Samt vad som i huvudsak problematiserats i debattartiklarna, vilka 

idéer kring etnicitet som återfinns och vilka likheter och skillnader som finns mellan 

Pippitriologin och böckerna om Lilla Hjärtat. Barnböckerna är utgivna på 1940-talet respektive 

2010-talet. Studien har genomförts med en text- och bildanalys av barnböckerna samt en 

idéanalys av debattartiklarna. Ett kodschema har använts som analysverktyg i genomförandet av 

respektive analyser. Resultatet av denna studie visar att debatter kring barnlitteratur uppstår 

utifrån vilka normer som finns och gäller i samhället just då. Debatterna uttrycker en oro över 

huruvida barnen påverkas av karaktärerna i böckerna i och med att barn identifierar sig med 

karaktärer. Båda böckerna innefattar etniska stereotyper och behandlar etnicitet. Detta är något 

som bara tas upp i den efterföljande debatten till boken som är utgiven på 2010-talet.  

 

 
 
Nyckelord: barnlitteratur, debatt, textanalys, etnicitet   
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4 Inledning 

Vi som förskollärare kommer att möta barn med olika ursprung och traditioner. Det är viktigt att 

vi då ser till att alla barn känner sig representerade och synliggjorda i den miljö de vistas i. Det ska 

inte spela någon roll varifrån man kommer, alla barn ska bli stärkta i sin identitet. Vi har utifrån 

detta valt att studera barnlitteratur som är en stor del av förskolans verksamhet. Vi upplever att 

pedagoger i förskolorna rutinmässigt väljer böcker efter premisserna vad barnen på just deras 

förskola gillar, böcker som är populära i Sverige just nu eller av nostalgiska skäl, böcker som de 

själva tyckte om som små. Det är viktigt att förskollärare själva tar del av debatterna som pågår 

kring barnlitteratur eftersom det behövs mer reflektion kring bokval och böckernas faktiska 

innehåll. Detta om vi ska kunna leva upp till det Sverige vi vill leva i idag, nämligen ett Sverige 

fritt från fördomar och där allas lika värde respekteras och tillgodoses.  

Med studien vill vi uppmärksamma två svenska barnböcker vars innehåll på något sätt varit 

debatterat. Genom användandet av textanalys kommer två bokserier och efterföljande debatter 

och recensioner att analyseras. Detta för att finna likheter och skillnader i mottagandet och hur 

etnicitet har konstruerats.  
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5 Bakgrund 

5.1 Barnlitteratur 

Maria Nikolajeva diskuterar i sin bok barnlitteraturen och dess definition. Hon menar att det inte 

är så enkelt som att säga att barnlitteratur är litteratur som författaren själv framhållit är skriven 

för just barn. Det finns böcker som barn kommit att älska där författarna tydligt sagt att boken 

inte varit skriven för barn. Nikolajeva framhäver i och med det att det är en skillnad på 

barnlitteratur och barnläsning. Barnläsning innebär att barn läser alltifrån vuxenlitteratur till 

texten på baksidan av mjölkpaketet1. Nikolajevas definition av barnlitteratur kommer att 

efterföljas i studien och är enligt följande: 

”…litteratur skriven, publicerad, marknadsförd och behandlad av experter med barn som dess 

huvudsakliga publik”2   

Kjersén Edman tar i sin avhandling upp boken Barn, barnbok, barnboksförfattare av Hans 

Petersson3. I boken behandlar han det svåra i att skriva för barn. Petersson menar att man 

hamnar i ett dilemma gällande om man ska skriva om världen som den är eller som den borde 

vara. Därmed får vuxna ett ansvar för att göra medvetna val, både som författare och medläsare 

och det är av stor vikt att innehållet i barnlitteratur problematiseras och lyfts fram till debatt. 

Den svenska barnlitteraturen producerades allt mer efter att Barnkammarens bok utkom 1882. Dess 

innehåll som bestod utav klassiska svenska rim, ramsor och sånger var ett uttryck för den rådande 

nationalromantiska tidsandan. Det var tänkt att intresset för ”det svenska” hos barnen skulle 

fångas upp genom boken. I början av 1900-talet hördes kritiska röster kring barnlitteraturen för 

att den bara visade upp de högreståndsbarnens vardag. Efter det kom det i början av 1900-talet 

en barnlitteraturbok, Barnen ifrån Frostmofjället som skildrade barn som levde i fattigdom vilken 

mottags mycket positivt. Det var en första skildring av aktuella samhällsfrågor som blev synliga i 

en barnlitteraturbok. Barnlitteraturen har under åren ändrat syfte och inriktning4. Under sent 

1800-tal och tidigt 1900-tal ansågs barnlitteraturen vara en fristad för barnen där verklighetens 

lidande och bekymmer inte var något barnen skulle behöva konfronteras med. Detta har genom 

åren så smått ändrats med Barnen ifrån Frostmofjället som start fram till dagens barnlitteratur där det 

är betydelsefullt att visa på hur världen ser ut och att inte undvika svåra ämnen.5 Kjersén Edman 

belyser i sin avhandling en artikel av Siv Wideberg. Widberg vidrör de hinder och influenser som 

påverkar mötet mellan barn och böcker, nämligen barnboksförfattare, förlag, biblioteken, skolan, 

                                                 
1 Nikolajev (2004), s.13-15. 
2 A.a. 
3 Kjersén Edman (1990), s.175-177. 
4 Kåreland, (2009), s.50. 
5 A.a. 
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föräldrar, släktingar, bokhandeln, bokrecensenter, samhällets barnsyn och barnen själva som 

konsumenter6. Bokrecensenter har funnit i över 300 år. Redan på 1700-talet recenserades 

barnlitteraturböcker, dock oregelbundet och inte särskilt ingående, i publikationen Uppfostrings-

Sällskapets Tidningar 1781-1786. Recensionerna gjordes med utgång från upplysningstidens 

uppfostringsidéer. Under 1800-talets senare hälft publiceras barnlitteraturrecensionerna ofta vid 

december månad på grund av att julklappar hade blivit en mer utspridd tradition7. Under denna 

tid publicerades barnrecensionerna tillsammans med recensionerna som behandlade 

vuxenliteratur. Vid den senare delen av det århundradet ändras detta och man började recensera 

ett flertal barnböcker i en och samma artikel8. I dag är det möjligt att hitta recensioner på internet. 

Genom att söka i olika tidningars sökfunktioner eller i webshopar återfinns recensioner samt 

debattinlägg.  

5.2 Gestaltning av etnicitet i barnlitteratur har skapat debatt 

Etnicitet har diskuterats inom barnlitteraturens värld. I Aftonbladet 1853 framfördes kritik mot 

inflytandet från utlandet där det i en artikel i en tidning uttrycktes att de ville se mera av den 

svenska barnlitteraturen. Kritiken gick bland annat ut på att illustrationerna kom från utländska 

arbeten och därmed var osvenska. Skribenten menade att böcker ska behandla fosterländska 

ämnen av en författare från fosterlandet så att läsaren får både kunskap om och kärlek till det 

dyra fäderneslandet9. Idag lever mer än hundra miljoner människor i andra länder än deras 

födelseländer. Migrationen är stor och broar byggs länder emellan, trots detta eller snarare på 

grund utav detta har människors etniska tillhörighet blivit allt viktigare för det flesta enligt 

Olsson. Vidare menar Olsson att etnicitet är något som alltid kommer att finnas kvar och vara 

betydelsefullt i människors sociala relationer. Olsson hänvisar där till etniciteter som funnits kvar 

trots massivt förtryck eller generationer av liv i exil10. Dagens moderna kommunikationsmedel 

gör det även lättare för människor att hålla kontakten med varandra oavsett vilket land de lever i, 

vilket i sig underlättar vidhållandet av ”sin egen” etnicitet11. Detta visar på aktualiteten i 

begreppet etnicitet och idag, mer än 150 år efter artikeln i Aftonbladet, finns en ny debatt kring 

gestaltningen av etnicitet i barnlitteratur. Under hösten 2012 har en debatt kring Tintin skriven av 

Georges Prosper Remi under namnet Hergé florerat. Efter ett beslut från Behrang Miri på 

Kulturhuset togs Tintinalbumen bort från hyllorna och gick därmed inte längre att låna från 

kulturhuset i Stockholm på grund av påstådda rasistiska värderingar i albumen12. Efter 

påtryckningar kom dock böckerna tillbaka i hyllan redan dagen efter. Eric Sjöström berättar i en 

                                                 
6 Kjersén Edman (1990), s.171. 
7 Kåreland (1977), s.12. 
8 Kåreland (1977), s.14. 
9 Kåreland (1977), s.16.   
10 Olsson (2000), s.11. 
11 A.a. 
12 Söderling, (2012a) www.dn.se (2012-10-03).  

http://www.dn.se/
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intervju med Dagens Nyheter att de böcker som finns på kulturhuset inte ska tas bort och att de 

vill arbeta vidare med diskriminering, jämställdhet och normer13. Detta var dock inte första 

gången som Tintin varit i blåsvädret. I Belgien har boken varit uppe i domstol på grund av att 

teckningarna i boken anklagades för att vara rasistiska och kränkande. I domen framkom dock att 

detta inte var fallet utan att författaren speglade dåtidens framställningssätt och att denna inte 

hade någon rasistisk avsikt14. Femböckerna som är skrivna av den brittiska författaren Edin 

Blyton har även de rensats ut från bibliotek, detta under 1970-talet. Utrensningen skedde för att 

böckerna bland annat ansågs innehålla fördomsfulla beskrivningar av romer.15 Liknande debatter 

har förts om bland annat karaktären Lilla hjärtat av Stina Wirsén och Pippi Långstrump av Astrid 

Lindgren.  

Debatterna som har florerat kring denna barnlitteratur väcker intressanta frågor. Dels hur 

människor och figurer blir avbildade samt beskrivna i text och bild men även hur samhället sett 

på böckerna, hur dessa böcker har mottagits och vilka debatter som de har väckt. Det leder oss in 

på denna studies syfte, nämligen att undersöka omdiskuterad barnlitteratur och debatter kring 

denna barnlitteratur i syfte att tydliggöra vilket innehåll i barnlitteraturen som lyfts fram i 

debatterna.  

                                                 
13 Söderling (2012b) www.dn.se (2012-10-03).  
14 Söderling, (2012a) www.dn.se (2012-10-03).  
15 TT Spektra (2012a) www.unt.se (2012-10-03).  

http://www.dn.se/
http://www.dn.se/
http://www.unt.se/
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6 Litteraturöversikt 

6.1 Tidigare forskning 

6.1.1 Barnlitteratur i samhället 

Barnlitteraturen innehåller både text och bilder i olika stor utsträckning16. Bilderna i 

barnlitteraturen har två huvudfunktioner. Den ena funktionen är det att ta fram detaljer som inte 

finns med eller ryms i texterna. Den andra funktionen är att visualisera berättelsen. Oavsett vilken 

av dessa funktioner bilderna har påverkar de barnens föreställningsvärldar17. Barnlitteratur kan 

genom dess innehåll ge barn kunskaper om hur världen se ut, om olika människor, relationer och 

miljöer. Många barnlitteraturböcker är även tänkta att beskriva omvärlden för små barn och 

fungera som en hjälp i deras orientering av tillvaron runt omkring dem18. Vidare kan barn 

identifiera sig med olika karaktärer i barnlitteraturen, särskilt barnkaraktärerna19. Genom att barn 

härmar vad de möts av i böckerna eller gör motstånd mot det så utvecklar barn sin identitet20. 

Under 1900-talet har barnlitteraturen utvecklats i takt med samhällsförändringen, där 

barnpsykologins insikter kring barnens känslomässiga behov och dess beteenden fick betydelse 

för barnboksförfattare. Barn behövde mer frihet och den stränga uppfostran som tidigare ansetts 

vara normen började sakta luckras upp efter debatterna kring barnuppfostran på 1920- och 30-

talet21. På 1960-talet, under radikaliseringen av det politiska klimatet hade de flesta förstått att 

barn och unga just är barn och unga och att det är normalt att vara trotsig och göra uppror.  I 

takt med samhällets ökade sekularisering började även det kristna budskapet i barnlitteraturen att 

försvinna22. Dessa förändringar i normer syns i Astrid Lindgrens författarskap men dock inte i 

alla barnlitteratur från 1940-talet. Ulla Lundqvist har skrivit avhandlingen Århundradets barn där 

hon har studerat Ur-Pippi (det manus som blev refuserat) och Pippitriologin som består av Pippi 

Långstrump, Pippi Långstrump går ombord och Pippi Långstrump i Söderhavet i en textanalys. 

Avhandlingen ger en bild av hur tiden runt publikationen av Pippi Långstrump såg ut ur barns 

perspektiv23. Lundqvist ger en noggrann bakgrund till i vilken kontext Pippi skapades och 

publicerades då hon har gjort textanalyser på 36 böcker som publicerades samma år, 1945, som 

Pippi Långstrump. Resultatet visade att huvudkaraktärerna drag av präktighet, var välansade och 

lydiga och detta framställdes som positivt. Däremot blev karaktärerna som beskrevs som 

                                                 
16 Dominkovi´c, Eriksson och Fallenius (2006), s.46. 
17 Dominkovi´c m.fl. (2006), s.43-44. 
18 Kåreland (2009), s.64. 
19 Dominkovi´c m.fl. (2006), s.20; Kåreland (2009), s.83. 
20 Kåreland (2009), s.83. 
21 Kåreland (2001), s.100. 
22 A.a. 
23 Lundqvist (1979), s.9-11. 
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lösaktiga eller opålitliga skildrade på ett negativt sätt24. Mot denna bakgrund kan Pippi ses som en 

stark motsats. Annika och Tommy beskrivs med drag som är typiska för barnlitteraturen under 

1945 genom att de har ett vårdat utseendet men de beskrivs även i texten som snälla, lydiga och 

väluppfostrade barn.25 Pippi blir en motpol till detta bland annat genom sitt speciella utseende 

och att hon inte går i skolan och att denna skildring inte skedde negativt.   

6.1.2 Etnicitet i barnböcker  

I följande avsnitt kommer vi att diskutera studier som berör etnicitet i barnlitteratur. Vi har 

uppmärksammat några delar av Lundqvist avhandling som berör etnicitet. På grund av den 

begränsade mängden i den avhandlingen kring etnicitet anser vi att det är motiverat att ta med en 

studie som behandlar hur invandrare gestaltats i litteratur. I den valda avhandlingen lyfts 

begreppet etnicitet fram.  

Staffan Thorson har skrivit avhandlingen Barnbokens invandrare – en motivstudie i svensk barn-och 

ungdomslitteratur 1945-198026. Det huvudsakliga syftet är att belysa hur invandring och invandraren 

framställts i litteratur för barn och ungdomar.27 För att komma åt värderingarna och attityder i 

litteraturen har Thorson utgått från frågor som berör hemlandet, utvandring, invandring och 

mötet mellan olika kulturer. I studien använder Thorson begreppet ”invandare” som en person 

med utländsk härkomst som är bosatt i Sverige28. Texten är Thorsons utgångspunkt och gällande 

bilder är det främst tendenserna på omslaget som analyserats. Det undersökta materialet har 

författare både med och utan invandrarbakgrund29. Thorsons resultat visar att författare vill 

arbeta för att minska missförstånd kring invandare och föra samman människor men att det inte 

alltid som författarna lyckas med detta30. Det finns en skillnad i vad författaren vill berätta och 

det som författaren verkligen berättar i sina litterära verk. Thorson antyder att det är en svår 

uppgift att få innehållet i böckerna att kasta om kull de fördomar som finns. Det finns en stor 

mångfald i världen som måste fångas upp samtidigt som författare begränsas till att välja en del av 

denna mångfald. I förarbetet ska författaren se vad barnen har för begrepp och erfarenheter med 

sig och därefter skriva sin text, vilket är en svår uppgift.31 

Lundqvist gör i sin avhandling en jämförelse mellan det ursprungliga manuset, UR-Pippi, och 

den omarbetade Pippi Långstrump. I avhandlingen går det att läsa orden ”negerkung” och 

                                                 
24 Lundqvist (1979), s.79. 
25 Lundqvist (1979), s.132-133. 
26 Thorson (1987). 
27 Thorson (1987), s.14. 
28 Thorson (1987), s.27-28. 
29 Thorson (1987), s.44-46. 
30 Thorson (1987), s.66. 
31 Thorson (1987), s.67-68. 
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”negerboxaren”32. Kring detta finns ingen diskussion, dock skriver Lundqvist detta när hon 

förklarar vart Pippis föräldrar är:  

”Efter stormen har han blåst iland på en fjärran ö, där han med den vite mannens självklara rätt 

har blivit kung över de svarta infödingarna” 33. 

Författaren skriver vidare i en not att detta inte väckte någon upprördhet i de tidiga 

reaktionerna kring Pippi, utan att denna upprördhet och kritik har framkommit senare34. Det 

bekräftas i Thorsons studie, nämligen att det på senare tid finns en ökad medvetenhet kring 

skildringar av etnicitet i barnlitteratur. I sin studie finner Thorson att karaktärernas etniska 

tillhörighet beskrivs genom fysiska egenskaper som exempelvis vita tänder och ögonvitor som 

glänser. När han kommer till det senare materialet har denna sorts beskrivningar försvunnit vilket 

enligt Thorson också tyder på att det under den senare tiden finns en större medvetenhet35. 

Vidare visar det utvalda materialet i Thorsons studie att de som är nordbor skildras som av 

ljusare färg medan de som är invandrare från södra Europa beskrivs med mörka färger. Detta 

relaterar Thorson till den tes som finns som den vita färgens renhet och att det svara är orent och 

att svart sätts vid olika ord för att ge dem en negativ innebörd, exempelvis svarta börsen och 

arbeta svart36. När det gäller utseendet lyfter även Thorson fram munnar. I vissa äldre böcker har 

det visats att leendet används för att visa att ”negrer” är primitiva och sorglösa. Resultatet i 

undersökningen visar på att författare ofta kopplar samman skratt och leende till de barn som är 

invandrare37.  

Ett övergripande resultat som Thorsons studie visar är att Sverige representerar en högre 

materiel standard och frihet och att hemlandet ställs i en kontrast till det genom att beskrivas med 

misär, fattigdom och förtryck38. Det pedagogiska är mer framträdande i böcker för barn än för 

ungdomar. Ungdomsböcker är mer komplexa medan barnböcker ofta berör att man ska vara 

snälla mot varandra och att goda beteenden får ett bra bemötande39.   

6.1.3 Debatt   

För att öka förståelsen kring en debatt har vi valt att behandla Åsa Kroons avhandling. Åsa 

Kroons studie visar resultat som är värda att begrunda i förhållande till denna studies syfte och 

frågeställningar.  

                                                 
32 Lundqvist (1979), s.198, 216. 
33 Lundqvist (1979), s.130. 
34 Lundqvist (1979), s154. 
35 Thorson (1987), s.86. 
36 Thorson (1987), s.81. 
37 Thorson (1987), s.86-88. 
38 Thorson (1987), s.112. 
39 Thorson (1987), s.224-225. 
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Kroon vill med sin avhandling belysa hur mediedebatten ändrats när olika deltagare blandar 

sig i debatten vilken bygger vidare på varandras utsagor och hon får då förklaringar till hur 

förändringar uppstår40. För att undersöka detta analyserades tolv artiklar från Dagens Nyheter 

debattforum och mediedebatten år 1993 kring Expressens artikelserie Svart på vit, debatten 1997 

kring tvångssterilisering som skedde på 1930-1970-talen och debatten 1999 kring regerings- och 

näringslivsresan till Sydafrika41. Kroons resultat visar att det i mediedebatterna var centralt att 

peka ut vem som varit ansvarig. Det förekom frekvent i materialet att man ville peka ut skyldiga 

och ansvariga. Likaså vem som var ansvarig för missförstånd som uppkommit under debatterna. 

Denna rapportering om skuld utvecklar nyhetsrapportering till att leda till att handla moraliska 

värden. Med andra ord gick debatterna från att rapportera en nyhet till att behandla moraliska 

frågor och ställningar42. Kroons analys av resultat visar att det i det undersökta materialet 

framkom att man valde att ta upp vissa ämnen och röster i debatterna medan andra valdes bort 

vilket ledde till att en speciell riktning förstärktes43. Detta skedde genom att de valde ut det som 

publicerats, exempelvis genom att vissa fakta inte kommenterades eller betraktades och 

behandlades som irrelevant. I debattartiklar kunde det som lyftes fram, alltså åsikter, argument 

och förslag, lyftas upp till samma status som nyheter. Detta skedde främst när artiklarna hamnade 

på tidningens första sida och omvandlades till korta rubriker eller fördes vidare till andra 

medier44.   

Kroon lyfter fram att journalister och medier är förankrade i en social verklighet där diskurser 

och ideologier redan finns. Dessa diskurser och ideologier avspeglas i de texter som produceras i 

tidningar45. Kroons slutsats är att debatters budskap och innehåll inte är bundet utan färdas 

mellan olika kontexter och deltagare vilket betyder att budskap och innehåll kan utvecklas och 

förändras. Alltså spelar det roll hur media presenterar innehållet för läsare och konsumenter 

eftersom presentationen spelar roll för deras tolkning och värdering46. Kroon poängterar och 

lyfter fram i sin diskussion att hennes studier har visat att det är svårt att avgöra vad som är 

åsikter och vad som är fakta i artiklarna47.   

6.1.4 Forskning om barnlitteratur som skapat debatt  

Vi anser att detta ger en historisk tillbakablick på vårt forskningsområde och att denna tidigare 

forskning är relevant då den behandlar litteraturen som skapat diskussion.       

                                                 
40 Kroon (2001), s.15. 
41 Kroon (2001), s.31. 
42 Kroon (2001), s.224-226. 
43 Kroon (2001), s.236. 
44 Kroon (2001), s.240-241. 
45 Kroon (2001), s 243. 
46 Kroon (2001), s.247-248. 
47 Kroon (2001), s. 255. 
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Lena Kjersén Edman har i sin avhandling gjort en textanalys på ungdomsboken Tillträde till 

festen av Gunnel Beckman som utkom 1969, samt även studerat de debatter som skedde kring 

litteratur och ungdomsläsning 1966-197048. Tillträde till festen handlar om 19-åriga Annika som har 

fått en sjukdom med dödlig utgång och läsaren får en inblick i Annikas bearbetning och tankar av 

och kring beskedet49. Kjersén Edman har i sin avhandling bifogat ett brev där Beckman styrker 

att hon valt att skriva om ett ämne som länge varit tabubelagt inom barn- och 

ungdomslitteraturen50. Boken, Tillträde till festen, berör även sexualitet och politik som tidigare 

varit tabubelagt att skriva om men som under denna tid, slutet av 1960-talet, kommit att 

diskuteras mera öppet51. Vidare skriver Kjersén Edman i sin avhandling om boken Boken om 

Bagare Bengtson av Lennart Hellsing, vilken väckte starka reaktioner. Reaktionerna berodde på 

sjörövarkaptener som luktade whisky men även på grund av att Hellsing skämtade om döden och 

begravningsritualer. Kritikerna hade svårt att förhålla sig till hur de skulle recensera boken 

eftersom boken var skriven av den prisbelönta författaren Lennart Hellsing52.  

Kjersén Edman tar i samma avhandling upp barnboken Sprätten satt på toaletten av Annika 

Elmqvist som fick kritik53. Denna bok vände sig till barn och hade ett politiskt budskap gällande 

miljöförstöringar och blev på grund av detta blev omdiskuterat. Ytterligare två böcker skrevs i 

samma serie och samtliga hade till syfte att ge barn saklig information om aktuella, internationella 

och sociala problem. Stefan Thorsons avhandling visar på ett det i hans undersökning endast är i 

ett fåtal böcker som politik beskrivs ingående och att det endast är antydningar till politik som är 

vanligast54.   

Lundqvist har studerat recensioner och debattartiklar publicerade i samband med utgivningen 

av Pippitriologin. Till en början mottogs den första boken, Pippi Långstrump, med positiv kritik 

och erhöll första priset i Rabén och Sjögrens barnbokspristävlan55. Lundqvist visar på att 

gemensamt för de första recensionerna är att de berömde humorn och Pippis godhet men 

samtidigt påpekades det i recensioner att det inte fanns någon risk att barnen skulle ta åt sig och 

härma Pippi56. Denna kritik förändrades 1946 då John Landqvist artikel ”Dålig och prisbelönt” 

publicerades. Lundqvist påpekar att denna artikel måste varit någon form av startskott för mer 

negativ kritik då ingen negativ kritik publicerats innan den artikeln57. Kritiken som framkom kom 

enligt Lundqvist främst att handla om Pippi som olämplig förebild. Framför allt menade man att 

barnen kunde ta efter Pippis beteende och skada sig, barnens mentala hälsa riskerade att skadas 

                                                 
48 Kjersén Edman (1990), s.51. 
49 Kjersén Edman (1990), s.23. 
50 Kjersén, Edman (1990), s. 79. 
51 Kjersén Edman (1990), s.17-18. 
52 Kjersén Edman (1979), s.103-104. 
53 Kjersén Edman (1990), s.164-165. 
54 Thorson (1987), s.110. 
55 Lundqvist (1979), s.231-250.. 
56 Lundqvist (1979), s.232-236. 
57 Lundqvist (1979), s.246-247. 
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och att språket var vulgärt och skadligt vilket kunde ge farliga följder58. Lundqvist påpekar att den 

debatt som uppkom kring Pippi kom att ha positiva effekter för spridningen av Pippi då den blev 

som en sorts marknadsföring59.  

6.2 Teoretiska utgångspunkter 

6.2.1 Normer  

Normer bygger på värderingarna som finns i en kultur. Värderingarna behöver inte bygga på 

varandra eller samstämma med varandra, därav kan de ibland vara direkt omöjliga att leva upp till. 

Normer kan fungera som stöd i livet men de kan samtidigt stjälpa genom att förtrycka och 

bromsa upp. Vad som är goda eller dåliga normer är därmed subjektivt60. Det är människan själv 

som skapar normer och kan på så sätt även påverka dem istället för att bara påverkas av dem. Det 

är dock svårt och tar lång tid. Ett samhälle kan ha kvar normer som var fungerade då de tillfördes 

men som i nuläget inte är samstämmigt med det samhälle som finns idag. Redan från ett års ålder 

börjar det lilla barnet att skapa sig en normbildning utifrån dess intellektuella och känslomässiga 

förutsättningar61. Behovstillfredsställande normer är normer som ett barn behöver för att 

överleva och överförs från förälder till barn under de första levnadsåren, exempelvis att barn inte 

ska ta på eld och att man ska titta efter bilar när man korsar en väg62. Andra normer som barnet 

skapar sig under sin uppväxt kommer bland annat från samhället och är olika från samhälle till 

samhälle. Samhällsstrukturen och dess normer kan påverka hur barnuppfostran exempelvis ska se 

ut63. Barnlitteratur kan sägas vara normbildande på de sätt att bilder och texter kan visa barn hur 

man ska vara. Bilder kan vara normbildande eftersom de går att härma. Hur människorna på 

bilderna klär sig är något man kan efterhärma själv och därmed kan man bli påverkad till att 

exempelvis vilja ha liknande kläder, detsamma gäller med beteenden. Bilderna påverkar också 

våra föreställningar om omvärlden64. 

6.2.2 Stereotyp som strukturerande princip 

När man kategoriserar människor placerar man in dem i olika kategorier efter deras yttre 

egenskaper, exempelvis hudfärg eller ålder. Kategoriseringen ger i sin tur information som gör att 

                                                 
58 Lundqvist (1979), s.248. 
59 Lundqvist (1979), s.239. 
60 Bratt (1979), s.31. 
61 A.a. 
62 A.a., s.93. 
63 A.a., 193. 
64 Dominkovic & Eriksson & Fallenius (2006), s.38. 



16 
 

man kan dra stereotypa slutsatser65. Kategorisering sker i dagens samhälle ofta utefter kön, 

utbildning, religion och etnicitet66.  

Definitionen av stereotyp kan göras utifrån tre komponenter. Den första komponenten är att 

människor känns igen efter vissa egenskaper, exempelvis etnicitet, kön eller ålder. Denna process 

skiljer ut människor utifrån en viss egenskap från övriga människor. Därefter ger man gruppen 

som helhet ytterligare egenskaper. Om man i första steget skiljs ut på grund av egenskapen 

kvinna ges kvinnan i detta steg en egenskap som traditionellt förknippas med kvinnor, exempelvis 

känslosamhet. När man slutligen bestämt att en person har egenskaper som identifierar en viss 

grupp tillskriver vi den personen den stereotypa egenskapen. Stereotyper förekommer i de flesta 

samhällen oberoende av hur förhållandena ser ut mellan de olika etiska grupperna67. Thomas 

Hylland Eriksen diskuterar vikten av att ventilera varför man använder sig av stereotyper trots att 

de inte nödvändigtvis behöver vara sanna eller rättvisa68. Han menar att människor bland annat 

behöver kategorisera och dela upp människor för att skapa ordning i deras världsbild och för att 

förstå samhället. Stereotyper hjälper även grupper att definiera sig själva gentemot andra grupper, 

ofta med en överlägsenhet hos den egna gruppen. Exempelvis, den gruppen är så, men det är inte 

vi för vi är så här. Thorson menar på att stereotypa framställningar framkommer då grupper 

försöker hävda sin egen grupps normalitet gentemot andra69. Detta sprider sig vidare till barnen 

från lärare, grannen, föräldrar och så vidare, även böckers innehåll påverkar barnens stereotypa 

föreställningar om världen70.  En grund i begreppet stereotyp är att en viss typ av egenskaper ges 

till hela grupper av människor. Konsekvensen av uppdelandet i stereotypa kategoriseringar är att 

man bortser från den variation som finns inom grupper av människor71. 

6.2.3 Etnicitet  

Eriksen menar att begreppet etnicitet har många olika definitioner men att de flesta sammanfaller 

i en och samma grundtanke, vilken är att etnicitet innebär en klassificering av människor72. Denna 

grundtanke härstammar ur begreppets ursprungliga definition som är att etnicitet används för att 

kategorisera människor utifrån nationell tillhörighet73. Definitionen har på senare tid ändrats. Idag 

anses etnicitet vara något som skapas och vidmakthålls genom olika gruppers relation till 

varandra, deras möten och andra sociala situationer74. Det finns, som nämnts, många definitioner 

                                                 
65 Hinton (2003), s.10. 
66 Sernhede (2010), s.84. 
67 Eriksen (1993), s.34. 
68 Eriksen (1993), s.34-36. 
69 Thorson (1987), s.76. 
70 Hinton (2003), s.30. 
71 Hinton (2003), s.9-12. 
72 Eriksen (1993), s.12. 
73 Nationalencyklopedin(2012) http://www.ne (2013-01-26). 
74 Eriksen (1993), s. 10. 

http://www.ne/
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på begreppet etnicitet. Det går att tyda två ståndpunkter, den ena där kulturen står i fokus och 

den andra där den sociala strukturen är bärande i förhållande till etnicitetsbegreppet75. Dessa 

kallas för primordialister och konstruktionister. Primordialisterna ser på etnicitet som något 

statiskt och kulturellt konstruerat och ärvt76. Den etniska identiteten härleds bland annat ur 

religion, språk, tradition och land77. Kultur och identitet hör ihop i gestaltandes av en etnicitet. 

Detta synsätt har fått stark kritik de senaste åren, man menar att kultur inte är något statiskt eller 

klart avgränsande tillika är etnicitet inte det heller. Vidare ser konstruktionisterna etnicitet som en 

process som är situationsbunden och föränderlig78. Etnicitet är enligt dem något dynamiskt som 

är socialt skapat i integration med andra sociala grupper79. Det är inte förrän olika grupper möter 

varandra som gränser dras, frågor kring identitet och tillhörighet blir aktuella och får mening samt 

innehåll80. Etnicitet existerar därav inte i grupper som är isolerade från varandra, Eriksen skriver:  

”…eftersom etnicitet till sin natur är en aspekt av en relation, inte en egenskap hos en grupp.” 81 

 I denna studie kommer ett konstruktionistiskt perspektiv att vidhållas av författarna men även 

den ursprungliga definitionen kommer att användas. 

Jörgen Mattlar menar på att etnicitetsbegreppet delar upp människor i ett vi och ett dem, utifrån 

hur grupperna skiljer sig från varandra både kulturellt och socialt82. Etnicitetsbegreppet är således 

svårt att avgränsa menar Mattlar då det är dynamiskt och omfattar alltifrån ursprungsbefolkningar 

till relativt nyskapade etniska minoriteter som dykt upp i olika förorter83.  

 

                                                 
75 Peterson & Ålund (2007), s.16. 
76 Olsson (2000), s.31. 
77 Peterson & Ålund (2007), s.17. 
78 Olsson (2000), s.32. 
79 A.a., s.31. 
80 De los Reyers (2007), s.47. 
81 Eriksen (1993), s.21-22. 
82 Mattlar (2008), s.41. 
83 Mattlar (2008), s.42. 
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7 Syfte och frågeställningar 

7.1 Syfte 

Denna studies syfte är att studera idéer om etnicitet i utvald barnlitteratur och debattartiklar om 

Pippi Långstrump från 1940-talet och Lilla Hjärtat från 2010-talet. En jämförande analys kommer 

att ske böckerna emellan vilket resulterar i ett historiskt perspektiv då barnlitteraturen och 

debatterna publicerats under olika årtionden.   

7.2 Frågeställningar 

 Hur konstrueras etnicitet i barnlitteraturen?  

 Vad problematiseras i debattartiklarna och vilka idéer kring etnicitet återfinns? 

 Vilka skillnader och likheter finns mellan barnlitteraturen och de olika debatterna om 

Pippi Långstrump och Lilla Hjärtat?  
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8 Metod 

Studien kommer att genomföras med en text- och bildanalys av böckerna samt en idéanalys av 

debattartiklarna. Studiens syfte är att bearbeta hur karaktärer gestaltas i barnlitteraturen och 

mottagandet av dessa böcker i form av insändare och artiklar i sammanlagt sex olika tidningar.  

8.1 Kvalitativ textanalys 

Metoden textanalys delas vanligen in i två olika grupper. Det ena är den kvalitativa textanalysen 

vilken används i denna studie. Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud används den 

kvalitativa textanalysen i två olika syften 84. Det ena syftet är att systematisera innehållet i texten 

och det andra syftet är att kritiskt granska innehållet i texten85. Denna studie har som fokus att 

behandla debattartiklar och i viss mån barnlitteratur samt systematisera och granska innehållet i 

texterna.  

Den kvalitativa textanalysen kan specificeras ytterligare. Bergström och Boréus skriver om idé- 

och ideologianalys86. Denna studie kommer bestå av en idéanalys. Idéanalyser är inte indelade i 

någon formell erkänd uppdelning. Dock kan man skilja på studier med idéanalys som har ett 

förklarande syfte, beskrivande syfte eller ett syfte som är ett ställningstagande87. I denna studie 

har anlysmetoden ett beskrivande syfte då frågeställningarna syftar till att lyfta fram och beskriva 

idéer i debatter och konstruktioner av karaktärer och omgivning i barnlitteratur. Begreppet idé 

kommer att användas efter Bergströms och Boréus tolkning.88 De använder begreppet utifrån 

definitionen att det är en föreställning om världen eller en föreställning hur man bör agera men 

också utifrån att det kan vara en värdering av en företeelse. Denna studies fokus kommer att 

läggas på idéer bakom en värdering av en företeelse. Det är värderingen av innehållet i 

debattartiklarna som ska lyftas fram. I många fall är det inte bara texten utan även bilder och 

illustrationer viktiga för tolkningen.89 Då barnlitteratur bygger på både bilder och texter är det 

därför motiverat att även göra en visuell textanalys av bilder och illustrationer. 

 Under arbetets gång beslutades att Veronika Johansson kommer att ansvara för och utföra 

analysen av Pippi Långstrump och Karin Edman kommer att ansvara och utföra analysen av Lilla 

Hjärtat. Detta på grund av att man vid undersökningen av debatterna ska ha barnlitteraturen 

”med sig” och på så sätt kunna sätta sig in i debatterna på ett mer brukbart sätt. Vi anser att 

denna uppdelning är välmotiverad då den gjort att man i analysen har haft med sig 

                                                 
84 Esaiasson & Gilljam & Oscarsson & Wängnerud (2012), s.197. 
85 Esaiasson m.fl. (2012), s.210-211. 
86 Bergström & Boréus (2012), s.139. 
87 Bergström & Boréus (2012), s.145. 
88 Bergström & Boréus (2012), s.140. 
89 Björkvall (2012), s.307. 
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barnlitteraturens innehåll vilket är relevant för att bearbeta debattinläggen då dessa behandlar 

barnlitteraturens innehåll. Vi har övervägt detta mot det Bergström och Boréus uttrycker 

angående att textuppsättningar ska bedömas på exakt samma sätt90. Då vi anser oss ha ett nära 

samarbete kommer vi att uppnå detta kriterium och har därför valt att analysera barnlitteraturen 

tillhörande debatt för sig. Detta istället för att dela studien så att en har ansvar för barnlitteraturen 

och den andra för debattartiklarna.  

8.1.1  Hermeneutik som vetenskapsteoretisk utgångspunkt  

 Vid läsning av texter förekommer alltid en tolkning från läsarnas sida. Därför presenteras 

hermeneutikens grunder om hur människor tolkar och tar till sig texter då detta är centralt för 

hela studien. Enligt Gilje och Grimen kan texter vara svåra att tolka91. Texternas mening kan vara 

oklar både på grund av författarens sätt att uttrycka sig, vilket kan vara på ett otydligt sätt, men 

även på grund av att författaren och läsaren inte delar samma förutsättningar92. Det kan hända att 

texten är skriven i en annan tid då samhället hade andra ramar och riktlinjer och att författarens 

kunskaper om den tiden är för få eller ofullständiga vilket är fallet med Astrid Lindgrens trilogi93. 

För att kunna förstå en text måste då även kontexten tas i åtanke.94 Genom att studera 

innebörden av normer görs här ett försök till att förstå hur kontexter förändras. En mening med 

en text kan även vara flera då det helt beror på hur det uppfattas av den sociala aktören. En texts 

mening kan exempelvis uttolkas av vad författarens mening med texten var, vad denne vill 

förmedla. Det kan även vara så att läsaren uppfattar textens mening utifrån hennes eget liv och 

leverne och hur det då påverkar henne.95 Studiens material kommer att läsas och tolkas av 

författarna och därmed bör det tas i åtanke att författarnas egna erfarenheter påverkar studien. 

8.2 Databearbetning och analysmetod 

Bearbetningen av det insamlade materialet började genom att läsa barnlitteraturen för att ge en 

grund till vad debattartiklarna skulle behandla. Därefter har vi läst artiklarna. Studien av 

barnböcker har sedan kopplas samman och diskuteras tillsammans med tillhörande studie av 

debattartiklar för att kunna jämföra innehållet i barnböckerna med det debattartiklarna behandlat. 

Därefter kom hela studien av Pippi Långstrumptriologin med tillhörande debatter att ställas mot 

hela studien av Lilla Hjärtat. Detta för att jämföra resultaten och för att finna likheter och 

skillnader i bokinnehåll och framställning i debatterna. Studiens första frågeställning, gällande 

barnböckerna, kommer att bearbetas med utgångspunkt i ett kodschema. Detta kodschema har 

                                                 
90 Bergström & Boréus (2012), s.56. 
91 Gilje och Grimen (2011), s.171. 
92 A.a. 
93 A.a., s.172.  
94 A.a., s.185. 
95 A.a., s.172. 
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utvecklats av Veronika Johansson och består av kategorierna miljö, aktiviteter, personer 

(personbeskrivningar och utseende) och användas för både texten och illustrationerna (se Bilaga 

1). Analysen kommer att lägga fokus på hur innehållet presenteras. Till studiens andra 

frågeställningar, gällande debattartiklarna, har ett kodschema konstruerats av Karin Edman 

utifrån studiens syfte och frågeställningarna som utgångspunkt för att fånga upp det väsentliga 

för studien (se Bilaga 2).    

8.3 Analyserat material och urvalsprocess 

Urvalet har gjorts med utgångspunkt från kriteriet att det finns en etnicitetproblematik i båda 

barnlitteraturböckerna. För att begränsa studien valdes välkänd och populär barnlitteratur skriven 

av svenska författare. Detta resulterade i Pippi Långstrump från Pippi Långstrumptriologin av 

Astrid Lindgren 1945-1948 och karaktären Lilla Hjärtat i pekbokserien Bebisbrokiga av Stina 

Wirsén 2010-2012 används som analysmaterial. Detta urval ger oss möjlighet att kunna urskilja 

skillnader i debatterna och litteraturen ur ett historiskt perspektiv. Vi kommer att analysera 

artiklar från tiden kring publikationen av böckerna men även artiklar som publicerats senare för 

att presentera hur debatterna har utvecklats. Artiklarna som ska analyseras kommer i huvudsak 

från tidningarna, Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Svenska Dagbladet. Detta för att 

samtliga av dessa tidningar fanns vid publiceringen av både Pippitriologin och Lilla Hjärtat. 

Artiklar från tidningarna Arbetet och Sydsvenska Dagbladet Snällposten kommer också att finnas 

med i urvalet för att få heltäckande bild av den debatt kring Pippi Långstrump som pågick 1995. 

Artiklarna kommer från tidsperioderna 1945-1948, 1995, 2006 och 2010-2012. 

Aftonbladet grundades 1830 och har sedan 1910 getts ut dagligen. Aftonbladet är en 

kvällstidning. Expressen har funnits sedan 1944 och är en kvällstidning. I dag samarbetar 

Expressen med Göteborgs-Tidningen och Kvällsposten. Dagens nyheter är en morgontidning 

som grundades 1864. Tidningens ges ut dagligen. Svenska dagbladet är en daglig morgontidning 

och grundades 1884. Arbetet var en morgontidning som grundades 1887. Från 1945 fram till 

nedläggningen 2000 publicerades tidningen dagligen. Sydsvenska dagbladet bildades 1870 och 

slogs samman med Snällposten 1872 och fick då namnet Sydsvenska dagbladet Snällposten.  

Sydsvenska Snällposten är en morgontidning som publiceras dagligen96. 

Då vårt insamlande material kring Lilla hjärtat har varit större än vad vi har haft möjlighet att 

behandla har vi ett antal kriterier för att sortera fram artiklar. Materialet kring Pippi Långstrump 

har vi inte haft möjlighet eller tid till att få en större mängd av då tillgången till artiklar från 1940-

talet är begränsat och svårsökt. Gemensamt för vårt urval av artiklar är att de ska behandla Lilla 

Hjärtat och Pippi Långstrump och inte endast nämna dem i någon mening. Vår ambition har 

varit att studera både debattinlägg, insändare, nyheter och recensioner. Alla dessa olika sorters 

artiklar har vi valt att innefatta i benämningen tidningsartiklar.    

                                                 
96 Nationalencyklopedin(2012) http://www.ne.se (2012-12-19). 

http://www.ne.se/
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8.4 Material 

8.4.1 Pippi Långstrump  

8.4.1.1 Barnlitteratur  

Trilogin om Pippi Långstrump är skriven av Astrid Lindgren och är utgiven mellan åren 1945-

1948. Böckerna är utgivna på förlaget Rabén och Sjögren och bilderna i boken är illustrerade av 

Ingrid Nyman.  Böckerna består av små korta kapitel som vardera består av en enskild berättelse. 

Ett fåtal kapitel bygger på varandra. Det finns ett fåtal bilder i varje bok, bilderna är olika stora, 

några tar upp en hel sida och andra bara en fjärdedel av en sida. Gemensamt för alla bilderna i 

böckerna är att de är svartvita. 

Astrid Lindgrens Pippi Långstrump (1945) är den första boken om den rödhåriga, fräkniga 

flickan som ständigt hittar på nya hyss och glada upptåg97. Pippi flyttar in i Villa Villekulla och lär 

känna Tommy och Annika, det dröjer inte länge innan de alla blir riktigt bra vänner och de leker 

hela dagarna långa. Pippi hälsar på Tommy och Annika i skolan en dag men förstår inte vitsen 

med att fröken hela tiden frågar barnen om saker hon redan kan. En annan gång går Pippi på 

kalas och äter upp en hel tårta, hon strör ut strösocker över golvet med motiveringen att det inte 

finns någon anledning att ha strösocker om man inte ska strö det. Pippi berättar även hur roligt 

det är att gå på strösocker, och då allra helst barfota vilket Pippi demonstrerar. När en eldsvåda 

bryter ut i ett högt flervåningshus i staden så hjälper Pippi till att rädda två små barn som blivit 

fast på vindsvåningen. Efter att hon räddat barnen sjunger Pippi glatt om eldsvådan och dansar 

samtidigt. Pippi Långstrump går ombord (1946) av Astrid Lindgren består av nio kapitel. Tommy och 

Annika följer bland annat med Pippi när hon ska gå till stan och handla98. Väl på stan råkar pippi 

ta sönder en skyltdocka, köper 18 kilo godis två gånger om till alla barnen på stan för att sedan 

köpa upp en hel leksaksaffär till alla barnen. Avslutningsvis köper hon flera flaskor med invärtes 

och utvärtes medicin på apoteket för diverse åkommor som hon kunde komma på, utifall att hon 

skulle bli sjuk. Utanför apoteket häller hon sedan alla flaskor i en eftersom det är mer praktiskt 

och sedan tar hon några klunkar. I ett annat kapitel försöker Pippi gå in på en teaterföreställning 

för halva priset om hon lovar att bara titta med en ögat. I det avslutande kapitlet förbereder Pippi 

sig för att fara iväg med sin pappa till hans ö där han är kung. Alla i byn blir ledsna men allra mest 

ledsna blir Tommy och Annika.  I sista stund ändrar sig dock Pippi med motiveringen att hon 

inte klarar av att göra folk ledsna, inte minst Tommy och Annika. Astrid Lindgrens bok Pippi 

Långstrump i Söderhavet (1948) består av tolv kapitel99. I ett kapitel hälsar tant Laura på för lite kaffe 

hos Tommy och Annika, då tittar Pippi förbi och bjuder in sig själv. Tant Laura klagar på sina 

nerver och att hon jämt är orolig. Pippi hittar på en historia om att sin mormor också var orolig 

                                                 
97 Lindgren (1945). 
98 Lindgren (1946). 
99 Lindgren (1948) 
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och att hon botade det med att hälla i sig rävgift. Några kapitel senare får Pippi ett brev från sin 

pappa som säger att han kommer förbi och hämtar henne för att ta med henne till sin 

söderhavsö. Tommy och Annika får följa med då de varit sjuka en period och kunde behöva lite 

uppfriskande värme enligt doktorn. På ön blir de tre vännerna genast kompisar med barnen på 

ön, de spelar kula med pärlor, dyker bland hajar och sover i hyddor.     

8.4.1.2 Tidningsartiklar  

Artiklarna som behandlat Pippi Långstrump kommer från tidningarna Aftonbladet, Arbetet, 

Dagens Nyheter, Expressen, Svenska Dagbladet och Sydsvenska dagbladet.  

 

8.4.1.2.1 Aftonbladet 

1948-10-24 Recension: ”Pippi Långstrump, Bugivogi och några till”, Lennart Hellsing  

1946-11-16 Insändare: ”Egendomligt program i radio”, Indignerad 

1946-08-26 Insändare: ”Pippi Långstrump ingen barnbok”, S. A. 

1946-08-19 Debattartikel: ”Dålig och prisbelönt”, John Landqvist  

 

8.4.1.2.2 Arbetet 

1995-03-15 Debattartikel: ”Pippi och paragrafryttaren”, Göran Eklund  

 

8.4.1.2.3 Dagens Nyheter 

2006-12-06 Nyhetsartikel: ”Pippis pappa är inte längre negerkung”, Mårten Hennéus 

1995-03-27 Debattartikel: ”Ungar behöver vuxna”, Carin Stenström  

1995-03-11 Debattartikel: ”Pippi är klok”, Ulla Lundqvist  

1946-10-26 Recension: ”Pippi Långstrump än en gång”, Elsa Olenius  

1945-11-28 Recension: ”Rema rama skojet”, Eva von Zweigbergk  

 

8.4.1.2.4 Expressen 

1948-10-28 Recension: ”Pippi kommer igen”, Margareta Sjögren  

1946-10-28 Recension: ”Dröm och verklighet”, Margareta Sjögren 

 

8.4.1.2.5 Svenska Dagbladet 

1995-03-15 Debattartikel: ”Barn väljer alltid rätt böcker”, Marielouise Samuelsson  

1995-03-15 Debattartikel: ”Pippi ger barnen självkänsla och glädje” Eva Ström  

1995-03-15 Debattartikel: ”Kära Annika, du behöver inte ta allt bokstavligt”, Camilla Gripe  

1995-03-08 Debattartikel: ”Dags att pensionera Pippi Långstrump”, Carin Stenström  

1948-10-25 Recension: Rackarungar och andra barn”, Greta Bolin  

1945-12-03 Recension: ”Humor och fantasi”, Greta Bolin  
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8.4.1.2.6 Sydsvenska Dagbladet Snällposten 

1995-03-24 Debattartikel: ”Pippi i det falska lyckoriket”, Carin Stenström 

8.4.2 Lilla Hjärtat  

8.4.2.1 Barnlitteratur  

Vårt material består av böckerna Aj!, Bang!, Hej!, och Sov! av Stina Wirsén som alla innehåller 

karaktären Lilla hjärtat100. Boken Sov! är gjord tillsammans med Carin Wirsén. Böckerna är 

publicerade i en serie av böcker som heter Bebisbrokiga och består av sex stycken böcker utgivna 

av förlaget Bonnier Carlsen. Böckerna är av typen pekböcker och riktar sig till barn mellan 0 och 

3 år. Stina Wirsén föddes 1968 och är prisbelönt för sina illustrationer. Bland annat har hon gjort 

illustrationer för DN men hon har även publicerat andra barnböcker101. Hösten 2012 hade filmen 

Liten skär och alla små brokiga med karaktärerna ur bokserien Bebisbrokiga premiär.  

Boken Aj! handlar om att göra illa sig och att bli tröstad. Liten skär gör illa sig och slår sig, 

men en annan brokiga plåstrar om liten skär och tröstar henne. Tillsammans går de vidare och 

träffar de andra brokiga och masken som också behöver tröst. I boken Bang! gör de brokiga olika 

ljud. Den brokig skriker, bankar, stampar, klappar händerna och pussas. Boken är interaktiv på så 

sätt att läsaren och lyssnaren uppmuntras till att berätta hur de olika ljuden låter. Hej! handlar om 

de brokiga som leker kurragömma. En av de brokiga räknar medan tre brokiga och masken 

gömmer sig. Läsaren får följa med när den brokiga letar efter dem som gömt sig. När den brokiga 

har hittat någon följer denne med och hjälper den brokiga som räknade att leta. I Sov! ska de fyra 

brokiga och masken sova. Det börjar med att de hoppar i sängen. Då kommer en annan röst som 

säger att de ska sova. Men det vill inte de brokiga utan de hittar på bus medan lampan är släkt. På 

sista uppslaget sover alla brokiga och masken.  

8.4.2.2 Tidningsartiklar  

Artiklarna som behandlat Lilla Hjärtat kommer från tidningarna Aftonbladet, Dagens Nyheter, 

Expressen och Svenska Dagbladet.  

 

8.4.2.2.1 Aftonbladet 

2012-10-01 Nöjesnyhet/artikel: ”De stal Stellan från Hollywood”, Jan-Olov Andersson.  

 

8.4.2.2.2 Dagens nyheter 

2012-11-22 Nyhetsartikel: ”Böckerna om Lilla Hjärtat stoppas”, Karl Dalen & Anders Bolling.  

2012-11-22 Debattartikel: ”Amerikans kritik mot Stina Wirséns figur. Lilla hjärtat ”uppenbart 

rasistisk” enligt forskare”, Fredrik Söderling. 

                                                 
100 Wirsén (2011a); Wirsén (2011b); Wirsén (2010); Wirsén & Wirsén (2012). 
101 Bonnier Carlsen (2012), www.bonniercarlsen.se (2012-12-10). 

http://www.bonniercarlsen.se/
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2012-11-20 Nyhetsartikel: ”Efter kritiken: Wirsén har slutat rita Lilla Hjärtat”, Fredrik 

Söderling.  

2012-10-23 Debattartikel: ”Mina kritiker har begränsad utblick”, Stina Wirsén.  

2012-10-16 Debattartikel: ”Lilla Hjärtat är fjättrad vid otidsenliga traditioner”, Gunna Grähs & 

Ann Forslind.  

2012-09-20 Nyhetsartikel: ”Stina Wirsén ledsen över kontrovers”, TT Spektra.  

2012-09-13 Debattartikel: ”Med Lilla hjärtat på rätta stället”, Ulf Stark.  

2012-09-11 Nyhetsartikel: ”Affisch byts efter debatt om rasism”, Sanna Torén Björling.  

 

8.4.2.2.3 Expressen 

2012-11-21 Debattartikel: ”Säg farväl till Lilla hjärtat”, Gunilla Brodrej.  

2012-10-30 Debattartikel: ”Den rasistiska ikonens logik”, Joanna Rubin Dragner.  

2012-10-26 Debattartikel: ”Brokiga är business”, Oivvio Polite.  

2012-10-22 Debattartikel ”Färgade historier”, Margareta Sörenson.  

2012-09-17 Recension: ”Stina Wirsén: Gul! Stina Wirsén Sov!, Margareta Sörenson.  

2012-09-10 Debattartikel: ”Brokigt blev tokigt”, Hanna Höglund.  

2011-05-09 Recension: ”Perspektiv för livet”, Margareta Sörenson.  

 

8.4.2.2.4 Svenska dagbladet 

2012-11-22 Nyhetsartikel: ”Böcker med ”Lilla Hjärtat” stoppas”, Johan Hellekant.  

2012-11-20 Nyhetsartikel: ”Wirsén slutar teckna Lilla hjärtat”, Stockholm TT.  

2012-09-22 Debattartikel: ”Vem är rädd?”, Jonna Rubin Dragner.  

2012-09-19 Nyhetsartikel: ”Stina Wirsén ledsen över kontrovers”, TT Spektra.  

2012-09-15 Debattartikel: ”Gulligt kan också vara stereotypt”, Elise Karlsson.  

2012-09-11 Nyhetsartiklar: ”Filmbild dras in efter rasismdebatt”, Stockholm TT.  

2011-08-02 Recension ”Pekböcker med känslan i fokus”, Lena Kåreland.  

2010-06-22 Recension: ”Fart och fläkt i varje linje”, Åsa Warnqvist.  

8.5 Insamling av material   

För professionell vägledning tog vi kontakt med en bibliotekarie. I samtal med denne och vår 

handledare fick vi bekräftat vilken barnlitteratur som var möjlig att använda. I arbetet med att 

hitta barnlitteratur och tidningsartiklar har vi dock stött på problem. Under skrivande stund gick 

Stina Wirsén ut med meddelandet att Bonnier Carlsen efter hennes uppmaning kommer att sluta 

sälja barnlitteratur med karaktären Lilla Hjärtat längre102. Detta gjorde att biblioteket där vi fått 

vår vägledning inte kunde köpa in böckerna till vår studie. Böckerna var även utlånade på många 

                                                 
102 Dalen & Bolling (2012). www.dn.se (2012-11-22). 

http://www.dn.se/
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bibliotek och kötiden på varje bok var lång. Totalt fick vi tillgång till fyra av sex 

barnlitteraturböcker om Lilla Hjärtat.    

För att få tillgång till de äldre artiklarna från 1945 besöktes Carolinabiblioteket som 

tillhandahåller mikrofilm. Genom att studera deras mikrofilmer kunde vi skriva ut tio artiklarna 

publicerade i Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen, och Svenska dagbladet från tidsperioden 

1945-1948. Då publiceringen av Pippitriologin och artiklarna går tillbaka i tiden finner vi det 

välmotiverat att göra nedslag i artiklar publicerade senare för att få en bild av hur debatten 

utvecklats. Gällande artiklar har vi använt oss av Uppsala Universitets bibliotekstjänst artikelsök 

som är en sökfunktion där artiklar i svenska tidningar, tidskrifter och årsböcker från 1979 och 

framåt finns för att finna artiklar kring Pippi Långstrump och Lilla Hjärtat. Vi valde därefter att 

fördjupa oss i debatten startad i SvD 1995 av Carin Stenström och studera åtta artiklar från det 

året. Vi har även gjort nedslag år 2006 och studerat en artikel gällande Pippi och hur böckerna 

behandlas på 2000-talet. Då denna artikelsökning kring Lilla Hjärtat gav ett för litet material valde 

vi att utöka sökningen och också söka direkt på tidningarnas hemsidor. Gällande artikelsök och 

urvalet kring artiklar har vi stött på problem. Vi ville utnyttja Uppsala Universitets artikelsök men 

då dessa inte gav den materielmängd som eftersöktes kring Lilla Hjärtat utvidgades vår sökning 

efter noggrant diskuterande. Efter ett utvidgande av vårt sökområde fastställdes ett antal kriterier 

för att begränsa vårt urval som nu kom att bestå av en för stor mängd material (se sida 21). Totalt 

har 24 artiklar kring karaktären Lilla hjärtat publicerade mellan september och november 2012 

analyserats. Totalt har 19 artiklar kring Pippi Långstrump publicerade 1945-1948, 1995 och 2006 

analyserats.  

8.6 Etiska aspekter 

Varje forskare ska inför en vetenskaplig studie överväga det förväntade värdet av det tillskott i 

kunskap som undersökningen kan bidra till mot negativa konsekvenser som kan drabba deltagare 

eller tredje person103. Inför denna studie har författarna noggrant diskuterat valet av teoretiska 

utgångspunkter och problematiserat användandet av begreppet etnicitet. Efter noga övervägande 

har författarna beslutat att använda sig av begreppet etnicitet. Begreppet etnicitet är känsligt på 

grund av att det sätts i samband med förtryck som i sig leder till exkludering och sociala 

ojämlikheter104. Varken under och efter bedriven forskning får individer utsättas för något som 

kan vara förödmjukande eller kränkande.105 Författarna har ingen avsikt att utpeka eller 

diskriminera någon utan främsta åtagandet för författarna är att synliggöra och medvetandegöra 

innehåll i barnlitteratur och lyfta fram barnboksdebatter som ägt rum i tidningar.  

Vid textanalys är det viktigt att forskare återgiver källorna på ett korrekt sätt och är ytterst 

noggrann i sina referenser.  

                                                 
103 Vetenskapsrådet (2002), s. 5. 
104 Peterson & Ålund(2007), s.22. 
105 Vetenskapsrådet (2002), s.5. 
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8.7 Validitet och reliabilitet 

Vårt forskningsobjekt har varit barnlitteratur och debatter och de meningar som framförs i dem 

kring karaktärers gestaltning och debatters innehåll. För att ta del av detta har vi använt oss av 

textanalys. Vi anser att vår data kring karaktärerna Lilla Hjärtat och Pippi Långstrump och urvalet 

av tidningsartiklarna har gjort att vi har behandlat vårt forskningsobjekt på ett adekvat sätt.  Vi 

upplever att vår data överensstämmer med studiens syfte och frågeställningar och kan behandla 

dem. 

Reliabiliteten anser vi är hög. Vi har utformat ett analysverktyg för att få en enighet mellan 

delstudierna och vi har gått igenom materialet på ett systematiskt sätt. Det verktyg vi har använt 

oss av är använda på ett konsekvent sätt och därför stärks reliabiliteten.  
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9 Resultat  

9.1 Pippi Långstrump   

9.1.1 Barnlitteratur  

Texterna i samtliga barnlitteraturböcker kommer att redovisas i ett sammanslaget avsnitt under 

rubriken text. Bilderna kommer att redovisas i ett sammanslaget avsnitt under rubriken bild. 

9.1.1.1 Text 

Redan i första boken Pippi Långstrump får läsaren en beskrivning av Pippi. Hon omnämns som en 

rödhårig tjej med flätor som står rakt ut och med ett ansikte fullt av fräknar. Pippi ser levande 

glad ut och är det starkaste barnet i hela världen. I alla böckerna beskrivs Pippi som ett 

märkvärdigt barn. Pippis familj består av henne själv, hennes apa som heter Herr Nilsson och 

hennes häst som heter Lilla gubben. Pippi har även en pappa som är sjökapten till yrket och kung 

över en söderhavsö och därav sällan närvarande. Pippis mamma dog när Pippi var liten. I första 

boken flyttar Pippi in i Villa Villekulla där hon bor själv med sina djur. Hon får snabbt två nya 

kompisar i grannarna Tommy och Annika. Tommy och Annika bor med sin mamma och pappa 

och beskrivs som två söta, rara, fina barn. Annika beskrivs som ängslig då hon ibland kan bli 

orolig och näst intill börja gråta över Pippis upptåg. Annika är även väldigt noga med hennes 

kläder, de ska vara rena och fina bomullsklänningar. Tommy är inte lika ängslig som Annika men 

kan dock ibland bli förskräckt över Pippis upptåg. Syskonen tillbringar trots det så mycket tid 

som möjligt med Pippi, när de inte sover, äter, eller går i skolan så är de hos henne. Till skillnad 

från Tommy och Annika så går inte Pippi i skolan, vilket är självvalt. Pippi hittar istället själv på 

aktiviteter att göra dagarna långa. En ridtur med Lilla gubben eller retas med poliser, baka 

pepparkakor till frukost eller köpa upp en hel leksaksaffär. Pippi tycker om det mesta.  

Framförallt i boken Pippi Långstrump i Söderhavet men även i slutet av boken Pippi Långstrump går 

ombord så förekommer ordet ”neger” ett flertal gånger både självständigt men även som 

sammansatta ord. Pippi, Tommy och Annika kommer tillsammans med Pippis pappa ner till en 

söderhavsö som Pippis pappa är kung över. I texten beskrivs han som ”negerkung” över 

”negerön”. Pippi, Tommy och Annika talar om ”negerbarnen” som de ska leka med, 

”negerlerhyddan” de ska bo i, ”negerkungkläderna” Pippis pappa har på sig och att Pippi ska bli 

”negerprinsessa”. I Pippi Långstrump går ombord när Pippis pappa börjar trumma på en trumma 

som han beskrivit som en trumma ”negrerna” har när de har sina offerfester och danser så säger 

Tommy förklarande till Annika ”negeraktigt” när han beskriver det dova lätet från trumman106. 

                                                 
106 Lindgren (1946), s.121. 
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Barnen i lokalbefolkningen kallas även för ”svarta” barn och Pippi, Tommy och Annika kallas för 

”vita” barn. I ett stycke pratar Pippi om vad hon ska göra när hon kommer till Söderhavsön:  

”Jag tycker det ska bli roligt att leka med de där svarta små barna där nere…”107 

I ett annat stycke förklarar Pippi för Tommy och Annika vad hon ska säga när lokalbefolkningen 

frågar hur det är där hon kommer ifrån:  

”Ni kan inte tro, såna rara ungar det bor där, ska jag säga åt negerbarna. Dom är vita som små 

änglar över hela kroppen…”108 

9.1.1.2 Bild 

Bilderna är få och svartvita. De bilder som finns från när Pippi besöker Söderhavsön i Pippi 

Långstrump i Söderhavet är de bilder som främst är i fokus för den visuella analysen.  

Gemensamt för bilderna genom böckerna är att de är enkla och tecknade med vit bakgrund så 

att de smälter in i sidorna. Alla flickor som förekommer på bilderna förutom Pippi är avbildade i 

klänning eller kjol med strumpor och låga skor. Alla flickor har långt välkammat hår som är 

uppsatt i flätor eller med spänne. Ibland har de även en rosett i håret. Annika har ofta någon 

form av rosett i håret. Pojkarna är tecknade med kortbyxor och kortärmad eller långärmad tröja. 

Deras hår är kortklippt och välkammat. Pippi har håret i bångstyriga flätor som står rakt ut. 

Pippis kläder är trasiga och består av ett par kortbyxor och en kortärmad överdel. Hon har två 

långa strumpor i olika färg och med trasiga strumpeband. Skorna är låga och oknutna. Bilderna 

från när Pippi, Tommy, Annika och Pippis pappa kommer till Söderhavsön är ofta tecknade med 

havet i bakgrunden. Lokalbefolkningen som syns på några av bilderna är tecknade i grått och med 

svart krulligt kort hår. Näsorna och läpparna är större än Pippi, Tommy, Annika och Pippis 

pappas. Lokalbefolkningen är klädda i höftskynken i olika mönster och har stora ringar kring 

hals, arm, fotled och i öronen. Några har hajtänder i ett halsband krig halsen. Pippi, Tommy, 

Annika och Pippis pappa klär sig likadant när de är på ön. En bild skildrar en matsituation där 

maten bland annat består av bananer och kokosnötter, detta äts sittandes i en ring framför en 

brasa.  Hyddan som Pippi sover i har stråtak och väggarna är gjorda av trädstammar.  

9.1.2 Debatt 

I första resultatdelen redovisas tio artiklar från fyra tidningar, Aftonbladet, Expressen, Svenska 

dagbladet och Dagens nyheter. Artiklarna är skrivna mellan åren 1945-1948 och rör Pippi 

Långstrump. Det är sex stycken mer eller mindre personliga recensioner och fyra debattinsändare 

från privatpersoner. Först redovisas recensionerna av Pippi böckerna och sedan följer insändarna 

från privatpersonerna. I andra delen av resultatdelen redovisas tio artiklar från sex tidningar, 

                                                 
107 Lindgren (1946), s. 84. 
108 Lindgren (1946), s.146.  
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Aftonbladet, Expressen, Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Sydsvenska Dagbladet och 

Arbetet. Artiklarna är alla skrivna år 1995 och rör även dem Pippi Långstrump. Dessa artiklar är 

alla en del av en och samma debatt artiklarna redovisas i kronologisk ordning.  

9.1.2.1 Resultat 1945-1948 

Gemensamt för alla recensioner är att de i det stora hela ställer sig positiva till Pippi Långstrump. 

De talar om den starka, tuffa, fantasirika, hysteriskt roliga tjejen som inte räds några upptåg eller 

tokigheter. Pippi Långstrump som vågar göra allt det som vanliga barn knappt vågar tänka på. 

Recensenten Eva von Zweigbergk i Dagens nyheter beskriver det som att Pippi fungerar som en 

säkerhetsventil för många barn i dagens vanliga värld. Hon är noga med att påpeka att alla hyss 

och tokigheter som Pippi har för sig aldrig görs med något elakt uppsåt109. Humorn i 

Pippiböckerna ligger precis på en nivå så att den inte slår över menar E.O. från Dagens Nyheter 

samtidigt som G. B. på Svenska dagbladet inte håller med helt, hon menar på att Pippi i det flesta 

fall är mycket bra skriven men att det ibland kan bli för mycket och bli rent av osmakligt 110 111. 

Det är framförallt ett kapitel när Pippi försöker muntra upp tant Laura som G.B. tycker det kan 

ha utgått helt112. Gemensamt återkommer ändå recensenterna gång på gång med att Pippi 

Långstrump har ett stort och varmt hjärta. Den perfekta fantasifiguren. 

Det är professor John Landqvist som i en debattartikel publicerad i Aftonbladet tar upp boken 

Pippi Långstrump och det faktum att den blivit prisbelönt113. Landqvist kan inte förstå hur en 

sådan bok har kunnat få ett pris. Boken ser han som meningslös. Landqvist finner att den goda 

barnbokens bästa egenskap är just dess meningsfullhet vilket då inte infrias i boken om Pippi. 

Pippi uppträder sinnessjukt och uttrycker sig onaturligt menar Landqvist och ställer sig frågande 

kring Pippis handlingar och dess konsekvenser: 

 ”Har över huvud dessa tjockhuvade uppträdanden någon verkan på de barnsliga läsarna, så är det 

den att de driver upp till medvetande de anlag till sinnessjuka handlingar och till 

tvångsföreställningar som slumrar hos en var”114  

Han jämför Pippis språkbruk med berusade farbröders då hon i ett stycke i boken går baklänges 

och säger att det är ett fritt land, och menar därför att hon får gå hur hon vill. Det är några 

stycken som Landqvist speciellt tar upp. Pippi äter en flugsvamp utan att bli sjuk eller ens få 

några symptom vilket Landqvist tycker är obegripligt och smaklöst då det finns risk för att 

oförståndiga småbarn, som Landqvist själv uttrycker det, inte får någon förståelse för svampens 

giftighet. En annan händelse som tas upp är när pippi går på kalas och äter upp en hel tårta vilket 

Landqvist förklarar som sinnessjukt beteende. Pippi häller även ut strösocker på golvet och går 

                                                 
109 von Zweigbergk (1945), ”Rena rama skojet”.  
110 Olenius (1946), ”Pippi Långstrump än en gång”.  
111 Bolin (1948), ”Rackarungar och andra barn”. 
112 A.a. 
113 Landqvist (1946), ”Dålig och prisbelönt”. 
114 A.a. 
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på det samtidigt som hon förklarar att det är det roligaste hon vet. Hela spektaklet tycker 

Landqvist påminner om sjukliga tvångsföreställningar och sinnessjuk fantasi. Ett exempel på 

smaklösheten i boken menar Landqvist är när Pippi räddar två barn ur ett brinnande hus. Direkt 

efter att hon räddat dem börjar hon sjunga en sång om en eld som brinner. Landqvist anser att 

detta för det första förstör det allvarliga intrycket av eldsvådan och för det andra, förstör sången 

som i sig är vacker.  En direkt reaktion på denna insändare skickades in ungefär en vecka senare 

av signaturen S.A.115. S.A. uttryckte sin lättnad över att Pippi äntligen kommit upp för diskussion. 

S.A. frågar sig också hur boken kunnat bli prisbelönt då denne anser att boken är ren smörja och 

helt meningslös. Hela boken, men framförallt sekvensen med eldsvådan anser S.A. vara extra 

upprörande, inte minst då hon har hand om en 8-årig finsk fosterflicka som varit med om en del 

eldsvådor och bombningar.  

En annan insändare i Aftonbladet med signaturen Indignerad beklagar sig över ett 

radioprogram som sänder högläsning av Pippi Långstrump under barntimmen116. Signaturen förstår 

inte hur radiotjänst tänkt när de bestämde sig för att sända Pippi som enligt denne är en 

samhällsvådlig smörja. Denne ställer sig frågande till hur Pippi kan vara lärorik och frågar hur alla 

barnpedagoger där ute ställer sig till Pippi. Signaturen kallar programpunkten med högläsningen 

av Pippi för demoraliserande och vars innehåll är sinnesrubbat. En sekvens då Pippi är i en 

klädesaffär och rycker loss en arm på en skyltdocka har framförallt fastnat hos signaturen. 

Butiksbiträdet säger då åt Pippi och hennes svar blir ”lugna ner dig några hekto”. Även en annan 

sekvens upprörde signaturen, då köper Pippi 18 kilo godis två gånger på raken och fördelar det 

på 23 barn. Det faktum att Pippi blir glad när hon hittar en gammal ostbit på sin hatthylla och att 

hon i sin hatt har en skorpa och ett strumpeband förstår sig inte signaturen på, allt är i 

signaturens mening sinnesrubbat. Ett kort svar på tal skickades in till samma tidning av 

signaturen lärarinnan117. Hon tyckte den tidigare insändaren var löjlig. Lärarinnan menar på att 

insändaren antagligen inte kände några barn. Skulle fallet varit så skulle denne uppfattat hur 

populärt och uppskattat programmet är bland barnen. Hennes egna elever ber nämligen om att få 

sluta tidigare den dag radioprogrammet sänds för att de ska hinna hem och lyssna på det. 

Framställningen av Söderhavsöns lokalbefolkning både i texten och bilderna nämns inte på något 

sätt i debatten.  

9.1.2.2 Resultat 1995 

 År 1995, 50 år efter att Pippi Långstrump gavs ut, blossade återigen en debatt upp om Pippi 

Långstrump. Startskottet för debatten skrevs utav Carin Stenström och publicerades i Svenska 

Dagbladet118. Stenström beskriver i sin artikel Pippi som en ensam, asocial och känslomässigt 

störd människa. Stenström menar att den Pippikultur som växt fram sedan trilogin utkom har 

                                                 
115 S.A. (1946), ”Pippi Långstrump ingen barnbok”.  
116 Indignerad (1946), ”Egendomlig program i radion”. 
117 Lärarinnan (1946)  
118 Stenström (1995), ”Dags att pensionera Pippi Långstrump”. 
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haft stort inflytande på barnuppfostran och skola. Den har satt självfixering och hänsynslöshet i 

centrum och ser själva barndomen som oföränderlig och ett mål i sig. Detta menar Stenström är 

helt fel då livet är ett skeende där utvecklingen från barn till vuxen bör tas tillvara på. Att 

uppfostra barn, att lära dem ordning, artighet, hänsyn och ärlighet ansågs inskränka det naturliga 

beteendet under Pippikulturen som rådde menar Stenström. Detta har sedan lett till att det idag 

finns många stora Pippibarn som växt upp och inte har förmågan att visa hänsyn och 

omtänksamhet eller förmåga till att uppfatta andras känslor och signaler.  

Som svar på tal publicerades redan tre dagar senare två artiklar oberoende av varandra, Ulla 

Lundqvists ”Pippi är klok” i Dagens Nyheter och Göran Eklunds ”Pippi och paragrafryttaren” i 

Arbetarbladet119. Lundqvist anknyter till Stenströms artikel och inleder med att Stenström skyller 

allt snett som skett med barn, unga och skola på Pippi. Lundqvist håller med det faktum att Pippi 

har påverkat men inte på det sättet Stenström vill få det till. Hon menar istället att Pippi har banat 

väg för alla kvinnor så att de inte än idag skulle varit;  

”en skara nigande Annikor som lydigt rapat upp vad maktens män tutat i dem” 120  

Lundqvist menar att Stenström inte förstår sig på litteratur när hon inte förstår att Pippi är tänkt 

som en karaktär som ska skilja sig från mönstret och inte avspegla eller skapa det. I artikeln 

beskriver Lundqvist Pippi som en godhjärtad, klok, rolig och stark fantasikamrat till alla barn och 

unga. Hon kan hålla med Stenström att Pippi framställs som ensam men att det är en del av 

berättelsen och att hon tror många barn kan förstå att alla på ett sätt är ensamma. Göran Eklund 

erkänner i sin artikel att han inte vet vem Carin Stenström är men tycker att hon framstår som en;  

”omodern och mycket ensam paragrafryttare som upprörs över att människor gör lite som de vill” 

121  

Likt Lundqvist tar han även upp att Stenström anser Pippi skyldig till att ha raserat många barns 

uppväxt och framtid. Eklund tycker Stenströms argument och åsikter är löjliga och 

bakåtsträvande. Han tar också upp Stenströms åsikt om att det nu finns Pippimänniskor ibland 

oss som inte har lärt sig alla sociala normer och koder. Eklunds motargument är att skolan då i så 

fall får införa övningar i hur man ska uppträda och bete sig på finare middagar. 

En vecka sedan Carin Stenströms artikel publicerats i Svenska Dagbladet utkom tre artiklar i 

samma tidning. Det är Marielouise Samuelsson med artikeln ”Barn väljer alltid rätt böcker”, Eva 

Ström med ”Pippi ger barnen självkänsla och glädje” och slutligen Camilla Gripe med artikeln 

”Kära Annika, du behöver inte ta allt bokstavligt”. Samuelsson syftar i sin artikel till 

missförståndet om att Pippi både är och företräder en verklig person vilket aldrig har varit fallet. 

122. Att sedan hävda att Pippi bär ansvar för vad som händer i vår nutid är egendomligt tycker 

                                                 
119 Lundqvist (1995), ”Pippi är klok”; Eklund (1995), ”Pippi och paragrafryttaren”. 
120 Lundqvist (1995), ”Pippi är klok”. 
121 Eklund (1995), ”Pippi och paragrafryttaren”. 
122 Samuelsson (1995) ”Barn väljer alltid rätt böcker” 



33 
 

Samuelsson. Eva Ström beskriver Pippi som en icke realistisk person i en realistisk småstadsmiljö 

123. Pippi har en magisk styrka och ett gott hjärta, hon ställer sig alltid på de svagas sida. Ström 

hänvisar till när Pippi första gången ska åka till Söderhavet, utan Tommy och Annika som är 

hemskt ledsna. Pippi klarar inte av att göra dem så ledsna och väljer därför att inte åka med. 

Camilla Gripe jämför i sin artikel Stenström med karaktären Annika i Pippi-böckerna. Hon är 

ledsen över att Stenström inte tycks vara kapabel att läsa om Pippi som den saga det är utan tror 

att det handlar om någon slags begränsad verklighet124. Gripe tror föga på att Pippi ligger bakom 

dagens ungdomsproblem eller normlösheten i samhället. Hon minns tillbaka på sin egen 

uppfattning om Pippi när hon var barn och kommer framförallt ihåg Pippis förmåga till empati. 

Gripe avslutar sin artikel med en uppmaning till Stenström om att man i sitt egna huvud kan 

stuva om lite samtidigt som man läser då det faktiskt bara är en saga och inte en verklighet som 

skildras.  

Carin Stenström svarar tillbaka på debatten som hennes första artikel väckt både i en kort 

artikel i Dagens Nyheter och en längre artikel i Sydsvenska Dagbladet125. Stenström håller vid sin 

ståndpunkt, hon anser att Pippi;  

”Har mörka drag i personligheten, att hon är en uppenbart udda gestalt, med anpassningsproblem 

och svårigheter att sätta gränser, ett övergivet barn med brister i personlighetsutveckling och 

verklighetsuppfattning”.126  

Stenström konstaterar vidare att det i dagens samhälle är allt fler barn och unga som inte får 

den sociala träning som behövs för att de ska utvecklas, uppnå social mognad och lära sig förstå 

andra och sig själva. Stenström menar vidare att det är en förenkling att säga att detta enbart 

beror på Pippi men hänvisar ändå till att efterkrigstidens syn på barnuppfostran näst intill är 

densamma som Pippis livssyn. Det är på tre områden som denna livssyn påverkat utvecklingen 

menar Stenström. Det första området gäller synen på barndomen som statisk, pippi växer aldrig 

upp, vilket enligt Stenström ger en negativ syn på vuxenvärlden och det kommande vuxenlivet. 

Det andra är en direkt konsekvens av den första, vilket innebär att barndomen inte får störas eller 

påverkas. Barnens äkta och sanna jag ska inte påverkas av vuxnas värderingar och uppfostran. 

Detta menar Stenström, skulle i den bästa av världar leda till självständiga unga vuxna med en 

god tro till sig själva men har istället slagit tvärtemot, dagens unga vuxna är osäkra och vilsna. Det 

sista området som påverkats negativt utav Pippis livssyn är utbildningen och kunskapssynen. 

Pippi ifrågasatte vad det var för mening med att lära sig multiplikationstabellen och allt annat 

man fick lära sig i skolan vilket ledde till en svacka för skolan som inte börjat gå uppåt förrän på 

senare år. Stenqvist avslutar med att säga att dagens samhälle och föräldrar saknar ett genomtänkt 

förhållningssätt och en strategi gentemot barnen i deras uppväxt och fortsatta utveckling.  

                                                 
123 Ström (1995) ”Pippi ger barnen självkänsla och glädje” 
124 Gripe (1995) ”Kära Annika, de behöver inte ta allt bokstavligt” 
125 Stenström (1995) ”Unga behöver vuxna” ”Pippi i det falska lyckoriket” 
126 A.a. 
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Vad gäller framställningen av Söderhavsöns lokalbefolkning är det ingen som nämner eller tar 

upp till debatt.   

Varken i artiklarna från 1940-talet eller 1990-talet uttrycks åsikter gällande det rasifierande 

innehållet i böckerna om Pippi, istället är det annat som diskuteras. Det visar sig däremot att 

denna fråga debatteras, om möjligt i andra sammanhang än de i svensk dagspress.  I en 

nyhetsartikel från Dagens Nyheters nätupplaga 2006 går det att läsa att man i ett radioprogram i 

Norge valt att ta bort ordet ”negerkung” i uppläsningen av boken127. De har istället valt att kalla 

Pippis pappa för kung av en Söderhavsö. De ansvariga för radioprogrammet menar att ordet 

”negerkung” är mer exkluderande än inkluderande. De anser även att ordet har en negativ 

laddning och att många anser att det är rasistiskt. I artikeln har de intervjuat en norsk 

språkprofessor vid namn Finn-Erik Vinje som menar på att det är onödigt att ändra om i texten, 

han ser heller inget skadligt med att barnen hör ordet ”negerkung”. Finje anser att det kan vara 

bra att barn får en inblick i ett gammaldags språkbruk och den kulturbakgrund som står bakom. 

9.2 Lilla Hjärtat  

9.2.1 Barnlitteratur  

Texterna i samtliga barnlitteraturböcker kommer att redovisas i ett sammanslaget avsnitt under 

rubriken text. Bilderna i samtliga barnlitteraturböcker kommat att redovisas i ett sammanslaget 

avsnitt under rubriken bild.  

9.2.1.1 Text 

Gemensamt för de fyra barnlitteraturböckerna är att varken miljöer, intressen, egenskaper, 

släktrelationer eller utseenden beskrivs i texterna. Det som skrivs i texten är det som sker på 

bilderna. Texterna på varje sida är korta och består av enstaka meningar och uppmaningar.  

I boken Aj! är en genomgående aktivitet i boken att trösta och klappa någon som har ont eller 

gjort illa sig. Liten skär ramlar, en annan brokig får ett äpple i huvudet, masken får ont i magen 

och en annan brokig har blivit stucken av myggor och fått ont. Efter varje sådan händelse får den 

som är ledsen tröst. Det är endast Liten skär som har tilldelats ett namn av de fem karaktärerna i 

denna bok.  Aktiviteten som beskrivs i texten i boken Bang! är vad de olika brokiga och masken 

gör för att åstadkomma ljud. I denna bok nämns ingen karaktär vid något namn utan alla utom 

masken kallas brokiga. Boken Hej! handlar om när de brokiga och masken leker kurragömma och 

det är också detta som beskrivs i texten. I denna bok är det ingen karaktär som nämns vid namn. 

Boken Sov! är upplagd på ett annat sätt. I den boken finns en röst som säger till de brokiga att de 

ska släcka lampan och sova och som säger att lampan ska tändas igen för att se vad de brokiga 

gör och som tillslut konstaterar att de brokiga och masken somnat. Rösten säger till Liten skär, 
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Lilla ruta, och Lilla hjärtat att släcka lampan. I anslutning till dessa uppmaningar i text finns bilder 

där en karaktär sträcker sig upp mot en lampknapp.  

9.2.1.2 Bild  

Gemensamt för samtliga böcker är att bilderna visar vad karaktärerna gör och återspeglar det som 

står i texten.  Samtliga karaktärer ändrar sina ansiktsuttryck för att visa känslor eller vad de gör, i 

Aj! gråter en brokig och Bang! skriker karaktärerna. I böckerna Aj!, Bang! och Hej! är varje uppslag 

vitt. I boken Sov! är upplägget annorlunda då tre uppslag och en sida är svarta. De vita uppslagen 

symboliserar att lampan är tänd och de svarta uppslagen symboliserar att lampan är släckt. 

Gemensamt för alla fyra böckerna är att det endast är karaktärerna och enstaka föremål som 

avbildats.  

I boken Sov! presenteras några av karaktärerna i serien Bebisbrokiga. Liten skär är vit med rosa 

kinder och öron och har svarta ögon och en svart mun. Klänningen är i färgen rosa. Lilla rutas 

har ett brunt ansikte och en dräkt som är vit- och orangerutad. Denna karaktär har svarta ögon 

och svart mun. Lilla Hjärtat har svart ansiktsfärg och vit mun och vita ögon. Håret är svarta 

streck som spretar utåt med röda hjärtat i ändarna. Kläderna består av lila underbyxor och en vit 

tröja med röda prickar.  Utöver det finns en brokig som är vit med blåa prickar, denna karaktär 

får inget namn. Denna brokiga har ögon och mun som är svarta. I boken finns även en mask. 

Denna mask är brun- och orangerandig och har svarta ögon och svart mun. Det är endast 

namnet Liten Skär som återkommer i en annan bok, Aj!. Då karaktärerna är avbildade på samma 

sätt i samtliga fyra böcker drar jag slutsatsen att det är samtliga karaktärer som återfinns i 

böckerna.   

9.2.2 Tidningsartiklar  

För att åskådliggöra utvecklingen av debatten skrivs resultatet i kronologisk ordning.  

9.2.2.1 2010 - 2011 

Under denna period publicerades tre stycken recensioner kring böckerna Hej!, Oj, Aj!, och Bang! 

Åsa Warnqvist recenserar böckerna Hej! och Oj!128.  Warnqvist anser att Wirséns böcker har stor 

dramatik i det lilla och att barn kan känna igen sig och att det är stilistiskt reducerat men att fart 

och fläkt inte saknas. Margareta Sörensson skriver en recension om böckerna Aj!, Bang! och Oj! 

och anser också att bilderna är snabba och att de är stiliserade129. Dessutom anser hon att Wirsén 

gör begreppet empati tydligt för barnen i boken Aj!. Kåreland recenserar böckerna Aj! och Bang! 

Kåreland anser att Wirsén skapar äventyr med de pigga och brokiga130. Kåreland menar att 

böckerna inte är för gulliga trots att de är varma och ömsinta och även Kåreland anser att det 

                                                 
128 Warnqvist, (2010), www.artikelsök.se (2012-12-05). 
129 Sörensson, (2011), www.artikelsök.se (2012-12-05). 
130 Kåreland, (2011), www.artikelsök.se (2012-12-05). 
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finns rytm och rörelse i bild och text. Vidare avslutar Kåreland med att böckernas text och bild 

samspelar och ger upplevelser för alla sinnen, vilket alla bra barnböcker bör göra.  

9.2.2.2 2012 

Det var i september 2012 som debatten kring Lilla Hjärtat blossade upp på grund av 

filmaffischen till filmen Liten skär och alla små brokiga. Den 10 september publicerades 

debattartikeln ”Brokigt blev tokigt” av Hanna Höglund131. I denna skriver Höglund att filmen 

Liten Skär och alla småbrokiga har fått kritik på grund av att två av karaktärerna, Lilla Hjärtat och 

Ruta, är avbildade på ett rasistiskt stereotypt sätt. Lilla hjärtat med svart ansiktsfärg och vita stora 

läppar och Lilla Ruta med sneda ögon och gul färg. Höglund är emot att filmen ska dras in och 

anser att det är fel att det är lättast att rita vita karaktärer år 2012.  

Därefter publicerar både SvD och DN varsin artikel om filmaffischen. SvD nyhetsartikel har 

rubriken ”Filmbild dras in efter rasismdebatt” och kommer från Stockholm TT Spektra132. Enligt 

nyhetsartikeln dras bilden in på grund av att Lilla Hjärtat väckt debatt på grund av hennes svarta 

färg, stora läppar och flätorna och att människor känt sig kränkta. I DNs nyhetsartikel, ”Affisch 

byts efter debatt om rasism” av Torén Björling beskrivs Lilla Hjärta utseende på samma sätt och 

det skrivs att Lilla Hjärta på internet har kallats en gestaltning av ordet ”neger”133. I denna artikel 

uttalar sig Wirsén som beklagar om affischen kränkt någon och Linda Hambäck, filmens 

producent och manusförfattare, som säger att Lilla Hjärtat fått ett positivt välkommande av 

många och att karaktären funnits i böckerna i två år innan någon reagerat. Den 13 september 

2012 publicerade DN en debattartikel, ”Med Lilla Hjärtat på rätta stället” av Ulf Stark134. Han 

menar att de som anser att filmaffischen visar en klichébild av en svart flicka har rätt. Vidare 

skriver han: 

”Lilla skär är skär, Rutan är rutig, Bosse är vit med blåa prickar. Och Lilla Hjärtat – den svarta är – 

svart. Med rund mun. Och flätor som sticker ut som solstrålar, med små röda hjärtan längst ut. 

Vissa känner vi igen den bilden? Från det förflutnas och barnlitteraturhistoriska rasistiska 

karikatyrer. Från omslagspapperen till finska lakritsbitar. Exotiserande, naviserande och 

avindividualiserande”. 135 

Att ta bort sådana bilder är ett sätt menar Stark. I den normala svenska barnkulturmodellen 

tonar man ner det som kan tänkas väcka anstöt, exempelvis blir svarta brunt och fylliga läppar 

görs mindre. Dock menar Stark att det är en sorts rasism det med, och att det är lättast att gestalta 

djur och vita barn. Stark anser att Wirsén gör en egen variant av klichén och fyller den med något 

nytt, som humor, värme och nyfikenhet och att Wirsén gör detta så effektiv att klichén spricker 

och stereotypen individualiseras och avexotiseras. Lilla hjärtat blir ett barn som leker tillsammans 

                                                 
131 Höglund, (2012), www.expressen.se (2012-12-05). 
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med andra och alla har den sina egna egenheter. Elise Karlsson skriver i debattartikeln ”Gulligt 

kan också vara stereotypt” att hon är negativ till Lilla Hjärtat136. Karlsson menar att 

”Liten skär och hennes vänner är djurlika och pastelliga, medan lilla Hjärtat helt enkelt bara är 

svart”.  137 

Karlsson anser att Wirséns försvarare missat att förklara hur Lilla Hjärtat inte är rasistisk och 

att i denna debatt verkar vanligt folk ha bättre förståelse än journalister för att syftet med ett verk 

inte behöver vara rasistiskt för att de ska reproducera rasistiska stereotyper. Vidare frågar sig 

Karlson om icke-vita barn behöver bearbeta en stereotyp bild av sig själva på film och att det 

finns en risk att vita barn får sin vithet förtydligad och det är inte är ett bra led i arbetet mot 

fördomar. 

Efter att debatten kring Lilla Hjärtat startat publicerades 19/9 en recension av Sörenson om 

böcker Gul! och Sov!138. Där kommentera Sörenson att det är tydligt att Wirsén menar väl i sin 

pluralism och lika värde för alla. Sörenson avslutar med en uppmaning att läsa, fundera och tala 

med barn om detta. 

Ungefär en vecka in i debatten kommer nyhetsartikeln ”Stina Wirsén ledsen över kontrovers” 

där Wirsén uttalar sig om debatten. I artikeln framkommer att Wirsén är ledsen över vart 

debatten hamnat139. Stina låter enligt TT Spektra trött och ledsen när de intervjuar henne. 

Wirséns syfte har varit att lyfta fram svarta figurer och låta de existera på samma villkor som 

andra. Wirsén säger att hon förstår att det är en laddad bild när man ser Lilla hjärtat ur sitt 

sammanhang men att hon har pratat med afroamerikaner som vill ha en förebild och har 

välkomnat Lilla hjärtat. Wirsén poängterar att man har ett ansvar när man ritar för unga och att 

man då måste tänka i flera varv. Joanna Rubin Dranger skriver en debattartikel ”Vem är rädd?” 

och är kritisk mot Wirsén. Rubin Dranger anser att författare skapar kvalitet genom trovärdiga 

karaktärer och inte genom stereotypa skildringar140. Vidare menar hon att de ligger i illustratörers 

och bildberättares yrkesroll att reflektera över och granska vilka och hur man skildrar något både 

gällande egna och andras bilder. Även i denna artikel framkommer att kritiker sagt att Lilla Hjärta 

inte är rasistisk, dock i den meningen att svarta svenska debattörer menar det men inte en del vita 

kritiker. Rubin Dragner lyfter fram att även om man inte avsåg att vara rasistiska kan man vara 

och upplevas som det. Avslutningsvis menar Rubin Dragner att det är självklart att karaktären 

bör ritas om.  

I Aftonbladet hamnar fokusen i slutet av nöjesnyheten ”De stal Stellan från Hollywood” av 

Jan-Olov Andersson på debatten om Lilla Hjärtat angående om den karaktären skulle vara en 

                                                 
136 Karlsson, (2012), www.svd.se ”Gulligt kan också vara stereotypt” (2012-12-05). 
137 Karlsson, (2012), www.svd.se ”Gulligt kan också vara stereotypt” (2012-12-05). 
138 Sörenson, (2012a), www.expressen.se ”Stina Wirsén: Gul! Stina Wirsén: Sov! (2012-12-05). 
139 TT Spektra, (2012b), www.dn.se, www.svd.se ”Stina Wirsén ledsen över kontrovers (2012-12-05). 
140 Rubin Dragner, (2012a), www.svd.se ”Vem är rädd?”(2012-12-05). 
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rasistisk stereotyp141. Både Hambäck och Wirsén är ledsna över denna debatt och Wirsén menar 

att de som är insatta om de brokiga vet att de brokiga står för mångfald. Vidare säger hon att de 

bemött kritiken och dragit tillbaka den affisch där Lilla Hjärtat syntes mest. 

Gunna Grähs och Anna Forslind anser i debattartikeln ”Lilla hjärtat är fjättrad vid otidsenliga 

traditioner” att bilderna av Lilla Hjärtat är en av flera exempel på bilder som innehåller 

konflikter142. Grähs och Forslind har i debatten kring Lilla hjärtat saknat en seriös och bildmässig 

värdering av det som skapat debatten. De menar att Rubin Dragner i SvD har gjort ett försök i 

att ge illustratörerna en röst men att denna blivit missförstådd. Grähs och Forslind är medvetna 

om att Wirsén ville ladda stereotypen med något nytt men att det är svårt när kopplingarna till det 

stereotypiska utseendet genom Lilla Hjärtas svarta ansiktsfärg, flätor, tjocka läppar och ögonvitor 

är så tydlig. Vidare anses att man som seriös författare prövar nya koncept och att det tar tid 

innan karaktärer hittar sin slutliga form just för att de ska spegla det man vill berätta och få rätt 

effekt.  

Margareta Sörenson, debattartikeln ”Färgade historier” har tagit böckerna Gul! och Sov! till 

USA för att visa dem för en bibliotekarie som arbetar på ett bibliotek där man arbetar 

mångkulturellt143. Bibliotekarien menar att Wirsén kunde valt vilken färg som helst, bara inte 

svart. Bibliotekarien menar att Wirsén har avbildat ett blackface och att det är lika oacceptabelt 

som ordet neger.  

Wirsén skriver i debattartikeln ”Mina kritiker har begränsad utblick” att hon hämtat 

inspiration från Afrika, Karibien och Asien till karaktären Lilla Hjärtat och att många kritiker har 

en begränsad kunskap om bildtraditioner från dessa delar av världen144. Vidare menar hon att: 

”Hela syftet med karaktären Lilla Hjärtat är att punktera bilden av en svart figur som ett undergivet 

objekt. Hon är en filmstjärna, ett starkt subjekt, en förebild, en hjältinna, lika utrymmeskrävande 

och allmänt förtjusande som resten av det brokiga gänget”145 

Wirsén beklagar och har respekt för de som känt sig kränkta men menar också att de finns de 

som behöver Lilla hjärtat som förebild. Avslutningsvis skriver Wirsén att man skulle lagt kraften 

som man haft i debatten kring Lilla Hjärtat på den verkliga rasismen istället.  26/10 publiceras 

debattartikel ”Brokiga är busniess” av Oivvio Polite som ett svar på Wirséns debattartikel146. 

Polite anser att Wirsén säger emot sig själv då hon först sagt sig vara var väl medveten om 

blackfacetraditionen i sitt val av avbildning av Lilla Hjärtat och att hon ville fylla stereotypen men 

något bra och sedan säger att hon har arbetat utifrån afrokubansk bildtradition. Vidare menar 

Polite att det runt Lilla Hjärtat finns en uppsjö produkter exempelvis sängkläder, serviser och 

pennor. Då Wirsén menar att kritikerna tog Lilla hjärtat ur sin kontext, anser Polite att det kan 

                                                 
141 Andersson, (2012), www.aftonbladet.se. (2012-12-05).  
142 Grähs & Forslind, (2012), www.dn.se (2012-12-05). 
143 Sörenson, (2012b), www.expressen.se. (2012-12-05) 
144 Wirsén, (2012), www.dn.se. (2012-12-05). 
145 Wirsén, (2012), www.dn.se. (2012-12-05). 
146 Polite, (2012), www.expressen.se. (2012-12-05). 
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ifrågasättas hur mycket kontext Lilla hjärtat har på en servis. Polite skriver att Wirsén var snabb 

att ändra filmaffischen trots att det inte var filmen utan karaktären som var problemet, och menar 

att det har med lönsamhet att göra. Polite skriver att han blir ledsen när Wirsén, liksom andra 

debattörerna på DN, säger att man ska ägna sig åt riktigt rasism istället för denna debatt och 

menar att Wirsén borde veta bättre och förstå att rasistiska bilder och rasistisk praktik hänger 

samman. Även Rubin Dragner skriver i debattartikeln ”Den rasistiska ikonens logik” om Wirséns 

önskan att fylla stereotypen med något bra147. Hon berör dock inget om motsägelsen som Polite 

gör utan bemöter påståendet Wirsén gjort då hon förklarat att hon gjorde ett medvetet val i 

bilden av Lilla hjärtat för att fylla en stereotyp med något positivt och då hävdat att Lilla Hjärtat 

inte kunnat se ut på något sätt. Rubin Dragner vad hon anser är fyra felaktiga påståenden i det 

argumentet. Första påståendet är att det inte finns mörka eller svarta barn i barnkulturen. Jo det 

gör det enligt Rubin Dragner, och dessa bilder är inte alltid stereotypa. Andra påståendet är att 

det är laddat och känsligt att göra en bild av ett svart barn eller en figur. Nej, anser Rubin 

Dragner, de blir bara laddade om man gör dem stereotypa. Tredje påståendet är att gör man inte 

figurerna stereotypa kan man inte göra en svart figur alls. Jo menar Rubin Dragner, det kan man 

och det finns många sätt att göra det på som det finns sätt att teckna vita. Fjärde påståendet är att 

om man frångår den svarta stereotypen är det inte längre svart. Enligt Rubin Dragner skulle då 

stereotypen nått sitt mål, nämligen att vara den enda tänkbara gestaltningen av svarta. Barn får 

enligt Rubin Dragner genom Lilla Hjärtat en bild av hur en svart ska se ut och denna blid lever 

vidare. I avslutet av debattartikeln skriver Rubin Dragner: 

”Wirsén och andra har i debatten framfört en annan hårresande logik; om ett barn som ser Lilla 

Hjärtat inte uttrycker att figuren är rasistisk, då är den inte det. Självklart kan barn i tre-

fyraårsåldern varken verbalisera eller reflektera över rasistiska stereotyper, men lilla hjärtat blir en 

ny generations ikon för hur ”en svart” ser ut, som i sin tur repeteras vidare in i nästa genration och 

nästa.” 148 

I november kommer nyheten att Wirsén slutat att rita Lilla Hjärtat. I DN:s  nyhetsartikel 

”Efter kritiken: Wirsén har slutat rita Lilla Hjärtat” av Fredrik Söderling går det att läsa att ett 

uppror har startat där man uppmanar till att skapa andra versioner av Lilla Hjärtat. En mailadress 

som går att koppla till Polite finns men Polite hävdar att det är en amerikans forskare, John 

Jennings, som efter att Polite skickat material till honom startat upproret149.  Målet med upproret 

är bland annat att stoppa spridningen av Lilla hjärtat.  Söderling anser att Oivvio Polite är 

Wirséns hårdaste kritiker. Wirsén har pratat med DN och säger att hon har slutat att rita lilla 

hjärtat, efter att ta tagit till sig den konstruktiva kritiken, och tycker därför att upproret saknar 

substans. I SvDs nyhetsartikel ”Wirsén slutar teckna Lilla Hjärtat” genom TT Spektra konstateras 

att Wirsén slutar att rita Lilla Hjärtat efter den pågående debatten kring Lilla Hjärtas utseende och 

att ett uppror har startats på internet i syfte att få läsare att skicka in sina versioner av Lilla hjärtat. 

                                                 
147 Rubin Dragner, (2012b), www.expressen.se (2012-12-05). 
148 Rubin Dragner, (2012b), www.expressen.se (2012-12-05). 
149 Söderling, (2012c), www.dn.se (2012-12-05). 

http://www.expressen.se/
http://www.expressen.se/
http://www.dn.se/


40 
 

150  Gunilla Brodrej anser i debattartikeln ”Säg farväl till Lilla Hjärtat” att Wirsén tagit rätt beslut 

när det kommer till att sluta rita Lilla Hjärtat151. Brodrej skriver: 

”Lilla hjärtat är en problematisk liten figur, med svarta flätor och tjocka läppar som inte borde ha 

målats vita. Bara den skillnaden hade varit avgörande”. 152   

I DN publiceras den 22 november debattartikeln ”Amerikansk kritik mot Stina Wirséns figur. 

Lilla Hjärtat ”uppenbart rasistisk” enligt forskare” av Fredrik Söderling153. Forskaren John 

Jennings berättar att han genom Oivvios och Jonnas blivit engagerad och även om han inte kan 

svenska så menar han att han kan läsa bilderna i de aktuella böckerna. Hans slutsats är att 

bilderna måste stoppas helt och att han inte vill vara respektlös mot Wirsén men att Lilla Hjärta 

är rasistisk. Vidare säger Jennings: 

Jag förstår att Stina Wirsén hade ett annat, vällovligt syfte och väntade sig en annan reaktion. Men 

jag tror inte att det fungerar att använda en stereotyp. Vi tror att vi kan rekonstruera dem, men det 

är svårt att få dem att betyda något nytt. Stereotyper förändras inte, anser han att Wirsén hade ett 

bra syfte med karaktären men att det inte går att ändra på stereotyper. 154 

Samma dag kom nyheten att böckerna med Lilla hjärtat stoppas i både SvD och DN. I SvD:s  

artikel Böcker med ”Lilla Hjärtat” stoppas” av Johan Hellekant skrivs att på initiativ av Wirsén 

kommer de sex böckerna som Lilla Hjärtat är med i sluta att distribueras på grund av debatt kring 

Lilla Hjärtas utseende med svart ansiktsfärg, tjocka läppar och flätar som startade när filmen 

Liten Skär och alla små brokiga skulle ha premiär155. I DN, ”Böckerna om lilla Hjärtat stoppas” 

av Karl Dalen och Anders Bollinguttalar sig Wirsén: 

”Hela mitt författarskap går ut på att inkludera, inte exkludera. Därför har det här tagit mig 

extremt hårt. Det är på många sätt ett absurt slag för mig. Jag verkar för mångfald, mot rasism. De 

tär kärnans för mig, en av mina största drivkrafter”.156 

                                                 
150 Stockholm TT Spektra, (2012b) www.svd.se. (2012-12-05) 
151 Brodrej, (2012), www.expressen.se (2012-12-05). 
152 Brodrej, (2012), www.expressen.se (2012-12-05). 
153 Söderling, (2012d), www.dn.se (2012-12-05).  
154 Söderling, (2012d), www.dn.se (2012-12-05). 
155 Hellenkant, (2012), www.svd.se (2012-12-05) 
156 Dalen & Bolling, (2012), www.dn.se (2012-12-05). 
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10 Analys   

I detta avsnitt kommer Pippi Långstrump och Lilla Hjärtat att analyseras tillsammans utifrån 

studiens frågeställningar.  

10.1 Hur konstrueras etnicitet i barnlitteraturen?   

I Pippi Långstrump kompletterar bilderna texten, då bilderna tar fram extra detaljer som 

exempelvis inte går att ha med i texten av utrymmesskäl eller att det helt enkelt inte passar in i 

handlingen157. Detta görs framförallt i Pippi Långstrump i Söderhavet där lokalbefolkningen inte 

beskrivs i text på något närmare vis än med benämningen ”neger”. Därmed utelämnas läsaren till 

att tolka hur lokalbefolkningen, beskrivna som ”negrer” i texten, ser ut genom bilderna. Thorsons 

har en tes om att ordet ”svart” läggs till på ord för att ge det en negativ innebörd158. I 

Pippitriologin läggs ordet ”neger” till på många ord som på något sätt syftar till 

lokalbefolkningen. Dock behöver det inte specifikt vara i en negativ bemärkelse som Thorson 

menar. Exempelvis en ”negerlerhydda” som Pippi pratar om att hon och barnen på ön ska sova i 

eller att hon anser att det inte är så dåligt att vara ”negerprinsessa”. Enligt de gestaltade bilderna 

har de endast på sig mönstrade höftskynken och ringar kring armar, hals och fötter. De har svart 

hår och stora läppar och näsor. Dominkovi´c menar att bilder påverkar barns 

föreställningsvärldar och att de kan fungera som kunskapskällor för hur världen ser ut och om 

människor och olika miljöer159. Det leder till att barn då genom dessa bilder kopplar ihop ordet 

”neger” med det utseendet som gestaltats i bilderna. När Pippi och hennes vänner kommer till ön 

anpassar de sig direkt till deras nya livsmiljö. De har på sig höftskynken, sover i stråhyddor och 

äter bananer med stor glädje.  

I böckerna med karaktären Lilla Hjärtat gestaltas Liten Skär, Lilla Ruta, brokig utan namn och 

masken med svarta ögon och svart mun. Lilla hjärta däremot är den enda karaktären som har en 

vit mun och vita ögon. Ett liknande resultat visades i Thorsons tidigare material nämligen att 

etnicitet beskrevs genom vita tänder och ögon som glänste160. Dock menar Thorson att denna 

sorts beskrivningar försvunnit till dess han utförde sin studie, 1987. Wirsén har dock valt att göra 

en liknande beskrivning som Thorsson menar försvunnit.  

I Pippi Långstrump i Söderhavet så visas det också en stor skillnad på två etniciteter som då blir 

synliga då de står gentemot varandra. I materialet kring karaktären Lilla Hjärtat visar resultatet att 

karaktärerna har olika färger. Färgerna på karaktärerna är vit, brun och svart och som i Pippi 

                                                 
157 Dominkovi´c m.fl.(2006), s.43-44. 
158 Thorson (1987), s.81. 
159 Dominkovi´c m.fl. (2006), s.43-44. 
160 Thorson (1987), s.86. 
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Långstrump i Söderhavet kan detta ses som olika etniciteter som ställs mot varandra161. Kring 

karaktären Lilla Hjärtat kan framställningen bero på den mångfald som Wirsén velat fånga. Pippi 

Långstrump i Söderhavet är skriven ur ett svenskt perspektiv utifrån hur Sverige såg ut på 1940-talet. 

Detta gör att den andra etniciteten som då uppstår, framstår som väldigt annorlunda i jämförelse. 

Främst är det till utseendet på människorna och levnadsförhållandena som det är stora skillnader. 

Hur Pippi benämner sig själv, Tommy och Annika som ”vita” barn och barnen på ön som 

”svarta” barn visar också på hur etnicitet framkommer i relationen till en annan. Hintons modell 

för hur en stereotyp är uppbyggd innefattar tre steg varav det första steget är en egenskap hos 

gruppen som skiljer dem från andra grupper162. Invånarna på ön skildras med mörkare hudfärg, 

svart hår, stora ögon och näsor. De är klädda i höftskynken och har halsband, armband, 

örhängen och fotledringar på sig. Detta utseende skiljer sig från Pippi, Annika, Tommy och 

Pippis pappas utseende när de kommer till ön. Steg två i Hintons modell tillskriver gruppen 

ytterligare en egenskap, i detta fall blir det att invånarna lever i stråhyddor och äter genom hela 

kapitlet enbart bananer, kokosnötter och en apelsinliknande frukt163. De styrs av en hövding som 

är Pippis pappa. När dessa egenskaper läggs ihop skapas en stereotyp slutsats, i detta fall av en 

etnicitet. 

Alla de fyra brokiga och masken är med i samtliga fyra böcker i ungefärlig samma 

utsträckning. I böckerna är alla karaktärerna aktiva exempelvis är alla är med och leker 

kurragömma. I Aj! syns empati då de brokiga tröstar varandra när de är ledsna och det görs ingen 

skillnad på karaktärernas utseenden och egenskaper utan alla får tröst. Resultatet visar att alla 

karaktärer har fått ett namn utan den brokiga som är vit- och blåprickig och masken. Namnen 

kan kopplas till karaktärens utseende. Liten Skär har skär klänning och delar av hennes kropp är 

skär. Lilla Hjärtat har hjärtan i håret och Lilla Ruta har rutor på sina kläder. Då alla böcker inte 

har analyserats kan det dock inte konstateras att den brokiga inte får något namn i någon av de 

två andra böckerna i serien. 

10.1.1 Etnicitet   

I Pippi Långstrumptriologin förekommer den ursprungliga definitionen av etnicitet samt den 

konstruktionistiska definitionen. Pippi, Annika och Tommy kommer från en svensk kontext. De 

reser till en söderhavsö som befolkas av en söderhavsbefolkning och därigenom berörs nationell 

tillhörighet. När Pippi kliver iland på söderhavsön och möter söderhavsbefolkningen visar det 

tydligt på hur etnicitet uppstår i mötet mellan två olika grupper. I böckerna med karaktären Lilla 

Hjärtat benämns inte nationell tillhörighet på något sätt och därmed blir inte den ursprungliga 

definitionen tydlig. När karaktärerna i böckerna om Lilla Hjärtat ges olika utseenden och ställs 

emot varandra kan man tala om olika etniciteter utifrån det konstruktionistiska perspektivet.   
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10.2 Vad problematiseras i debattartiklarna och vilka idéer kring etnicitet återfinns?  

Den främsta problematiseringen som skett kring Lilla Hjärta är hennes utseende. Det har funnits 

en sida som säger att Lilla Hjärta är rasistisk och bör ritas om och på andra sidan finns bland 

annat Stina Wirsén som säger att Lilla Hjärtat inte är rasistisk även om vissa, även Wirsén, säger 

att hon är problematisk. Dominkovi´c menar att det är vanligt bland barn att de har lätt för att 

identifiera sig med andra barnkaraktärer164. Kåreland för resonemanget vidare och menar på att 

böcker kan vara en del i barns identitetsskapande165.  Barn utvecklar sin identitet i kontakten med 

karaktärerna och innehållet i böckerna genom att de antingen gör motstånd eller härmar vad de 

möts av i barnlitteratur166. Hur barn blir påverkade har problematiserats i debatten kring Lilla 

Hjärtat genom att de icke-vita barnen, på grund av bilden av Lilla Hjärtat, måste bearbeta en 

stereotyp bild och att de vita barnen får sin vithet stärkt vilket gör att arbetet mot fördomar 

påverkas. Alla barn får en bild av hur svarta ska se ut genom Lilla Hjärtat och att barn inte vet 

eller kan uttrycka sig om rasistiska stereotyper lyfts också fram. Sett ur Hintons teori är detta en 

beskrivning på hur stereotyper kan spridas vidare167.  

Gemensamt för de som varit negativt inställda till Pippi Långstrump är att de har varit oroliga 

över att barn identifierar sig med Pippi. De oroar sig över att barnen ska ta efter henne. 

Landqvists argument och problematisering av Pippitrilogin 1946 har mycket fokus på Pippis 

uppträdande, vad hon gör och vad hon säger och problematiserar således också debatten utifrån 

hur barn kan påverkas. Det är främst insändarna som problematiserat Pippi och dess innehåll. 

Många tar upp det faktum att Pippi Långstrump blivit prisbelönt. En insändare köpte boken just av 

den anledningen och förstod inte hur den nämnden som delat ut priset tänkt. Liknande 

problematisering tar en annan insändare upp när denne inte förstår hur radiotjänst tänkt när de 

valt att sända uppläsningen av boken Pippi Långstrump. Insändaren ifrågasätter hur programmet 

skulle kunna vara lärorikt med det som innehåll och ställer en öppen fråga till barnpedagoger om 

de ser någon pedagogisk nytta med uppläsningen av den boken. Detta kan kopplas till 

debattartikeln Stenström skrev 1995 där hon problematiserade hur samhället påverkats av 

pippitrilogin som enligt henne ledde till en Pippikultur. Pippikulturen har sedan enligt henne inte 

bara påverkat de barn som växt upp under den på så sätt att de har fått svårt att uppnå en social 

mognad. Det har även påverkat synen på kunskap och utbildning, barndom och uppfostran.  

Många insändare har tagit upp specifika kapitel eller händelser ur böckerna som de stött sig på 

eller upplever som problematiska. En händelse som kommit på tal är eldsvådan där Pippi först 

räddar två barn ur ett brinnande hus och sedan dansar och sjunger en sång om eldsvådan. En 
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insändare berättar hur fel denna händelse blev i händerna på hennes fosterflicka som själv 

upplevt eldsvådor och bombningar. En annan insändare tycke också sången vid det tillfället 

förminskade intrycket av eldsvådan som i sig var mycket allvarlig då de instängda barnen var i 

livsfara.  

Vid de första recensionerna om Lilla Hjärtat framkom ingen kritik mot innehållet i varken 

bilderna eller texten utan böckerna uppskattades. Efter att debatten startat publicerades ytterligare 

en recension och i denna är innehållet i recensionen främst fokuserat på mångfald och likas 

värden vilket inte varit fokus i tidigare recensioner. Recensenten är dock positiv till boken. Det är 

något som kan länkas till en artikel där det står att debatten startade vid filmpremiären då 

böckerna redan funnits i två år och att förlaget Bonnier Carlsen innan detta inte mottagit någon 

kritik. De recensenter som har recenserat Pippi Långstrump är också positiva och lovordar Pippi 

men en recensent, G.B., problematiserar det faktum att böckerna ibland är precis på gränsen till 

att slå över från något roligt till att bli något osmakligt. G.B. menar att minst ett kapitel, det när 

Pippi muntrar upp tant Laura, har slagit över rejält och inte borde funnits med överhuvudtaget.  

Att ens syfte inte behöver vara rasistiskt för att någonting ska upplevas som rasistisk har 

uppmärksammats i debatten kring Lilla Hjärtat. Exempelvis finns det enligt Thorsson en skillnad 

i vad författare vill med sina berättelser och karaktärer och vad som verkligen berättas168. Vidare 

menar Thorson att det är svårt för författare att med sina böcker förändra och motverka de 

fördomar som finns. Detta är något som har visats genom debatten kring Lilla Hjärtat. Det har 

även problematiserats att man inte kan fylla stereotyper med något nytt och positivt innehåll, 

vilket har varit Wirséns idé bakom konstruktionen av Lilla Hjärtat. Grähs och Forslind menar att 

de är medvetna om Wirséns önskan men de anser att det är svårt att ändra stereotyper, speciellt 

när de finns så pass starka band som mellan Lilla hjärtas utseende och stereotypen. John Jennings 

går ett steg längre då han säger att det inte går att ändra stereotyper.  Rubin Dragner lyfter också 

fram Wirséns önskan och påstående att hon inte kunnat rita Lilla hjärtat på något annat sätt. 

Rubin Dragner menar att Wirsén i sina uttalanden menar att om man frångår den svarta 

stereotypen är det inte längre svart. Då menar Rubin Dragner att man har nått målet med den 

svarta stereotypen nämligen att den svarta stereotypen skulle vara den enda möjliga gestaltningen 

av svarta.  

 

Varken i debatten kring Pippi Långstrump på 1940-talet eller 1995 så har etnicitet nämnts. Det 

är inte förrän i artikeln från 2006 som etnicitet i samband med Pippi Långstrump alltså lyfts upp. 

Ett radioprogram i Norge har problematiserat benämningen av ordet neger i litteraturen och 

därmed valt att formulera om ett ord i texten.  

                                                 
168 Thorson (1987), s.86-87. 
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10.2.1 Idéer bakom etnicitet    

I debatten kring Lilla Hjärtat finns två ståndpunkter som båda härstammar ur etnicitet enligt den 

konstruktionistiska definitionen. Den ena ståndpunkten menar att idén bakom Lilla hjärtat är av 

godo då hon är skapad för att motverka den ursprungliga definitionen av etnicitet och visar på 

mångfald och deltagande på lika villkor oavsett hur olika etniciteter och karaktärer konstrueras. 

Den andra ståndpunkten berör att idén bakom Lilla Hjärtat är skapad ur goda intentioner men att 

karaktärer som berör etnicitet och stereotyper är laddade och svåra att påverka och arbeta kring. I 

de tidigare artiklarna kring Pippi Långstrump finns inga idéer kring etnicitet att utskönja då detta 

inte debatterades. Först 2006, 60 år efter publiceringen av första boken i Pippitrilogin, 

problematiserades ordet ”negerkung”. Det finns flera idéer kring etnicitet som inte tas upp i 

denna debatt kring Pippi Långstrump så som användandet av ”svart” och ”vit” i beskrivningarna 

av söderhavsbefolkningen kontra Pippi och hennes vänner.    

10.3 Vilka skillnader och likheter finns mellan barnlitteraturen och de olika debatterna 

om Pippi Långstrump och Lilla Hjärtat?  

Gemensamt för de båda debatterna är att de utlöstes av en specifik händelse. I debatten kring 

Lilla Hjärtat var det en filmaffisch som var startskotten medan det i debatten kring Pippi 

Långstrump var en debattartikel som var startskottet. Båda debatterna startade en tid efter att 

böckerna publicerats. I Pippi Långstrumps fall kom debattartikel ungefär ett år efter 

publiceringen och kritiken mot Lilla Hjärtat kom ungefär två år efter publiceringen. Det är 

noterbart att det tog sådan lång tid.      

Både Lilla Hjärtat och Pippi Långstrump har utseenden som har väckt uppmärksamhet. Lilla 

Hjärtat har väckt uppmärksamhet på grund av sin ansiktsfärg, hår, ögon och mun. Enligt 

artiklarna är dessa stereotypiskt rasistiskt avbildade. Pippi Långstrump framställs i texten som 

annorlunda till utseendet med hennes eldröda hår, spretiga flätor, fräkniga ansikte och speciella 

klädstil, vilket gick emot den trend som fanns bland barnbokskaraktärer under 1940-talet169. 

Detta är dock inget som tas upp i debatterna efteråt. När Pippi besöker Söderhavsön så gestaltas 

lokalbefolkningen på ett liknande sätt som Lilla hjärtat med mörk hudfärg, stor mun, näsa och 

ögon. Detta har heller inte tagits upp i debatten kring Pippi på 40-talet eller debatten på 90-talet.  

En annan likhet böckerna emellan är att de båda fått enbart positiv kritik i de recensioner som 

skrivits om böckerna. Det som tilltalade recensenterna i Pippitrilogin, bland annat att Pippi var 

hysteriskt rolig och hittade på galna upptåg var senare det som kom upp till debatt. Det oroades 

över att barn skulle efterhärma hennes galna beteende och ta efter hennes åsikter. I recensionerna 

kring Lilla Hjärtat kommenteras inte hennes utseende utan endast att bilderna är stiliserade.  

                                                 
169 Lundqvist (1979), s.132-133. 
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En väsentlig skillnad i debatterna är att Wirsén skrivit egna artiklar och uttalat sig i andra 

artiklar för att förklara sig. Lindgren däremot gav sig själv inte in i debatten som florerade efter 

hennes publicering av pippitriologin.  

I debatten kring Pippi Långstrump på 1940- och 90-talet kom fokusen att hamna på 

uppfostran och Pippis sätt att vara. Kritiker var oroliga att barnen skulle ta efter detta beteende 

och göra samma tokiga upptåg som Pippi. År 2006 har debatten tagit en annan vändning. Ordet 

negerkung har lyfts fram till debatt och i en artikel från Dagens Nyheter år 2006 går att läsa om 

ett norskt barnprogram på radio. De har valt att läsa upp Pippiböckerna utan att nämna ordet 

negerkung. Istället kallar de Pippis pappa för kung av en Söderhavsö. De som jobbar med 

programmet säger att det är på grund utav att ordet negerkung är mer exkluderande än 

inkluderande. I debatten kring Lilla hjärtat är den karaktärens utseende som har orsakat debatten. 

Fokus har hamnat på att hon har avbildats på ett stereotypiskt rasistiskt sätt och om denna 

avbildning är rätt eller fel.   

I böckerna är Lilla Hjärtat aktiv och deltagande på samma sätt som de andra karaktärerna. Det 

läggs inget fokus på hennes utseende i böckerna. I Pippitriologin lyfts söderhavsbefolkningen 

fram som annorlunda till utseendet och deras levnadsförhållanden men det görs ingen åtskillnad i 

personlighet eller sätt att vara. När Pippi och hennes vänner kommer till ön tar de efter 

söderhavsbefolkningens sätt att klä sig och leva på. Detta görs i en positiv anda. Pippi 

Långstrump gör inga försök till att söderhavsbefolkningen ska efterlikna henne och hennes 

vänner.     

Att böckerna har getts ut i olika tidsåldrar har påverkat debatternas förutsättningar. I debatten 

kring Lilla Hjärtat har en del av diskussionen skett på sociala medier och internet. När Pippi 

Långstrump publicerades fanns inte internet. Det är således lättare att göra sin röst hörd i dagens 

debatter genom exempelvis bloggar, twitter och facebook. På 1940-talet var samhällssynen på 

ordet ”neger” och gestaltande av andra etniciteter annorlunda än idag. Vilket gav möjlighet att 

kunna publicera Pippitrilogin utan att detta skulle bli fokus för någon debatt. I dagens samhälle 

finns en annan medvetenhet kring etnicitet.  

10.3.1 Idéer bakom etnicitet   

Den huvudsakliga skillnaden beträffande idéer om etnicitet mellan Pippi och Lilla Hjärtat är 

att det i debatterna kring Pippi Långstrump inte framkommit några diskussioner med kopplingar 

till etnicitet och därmed har inga idéer analyserats. I debatterna kring Lilla hjärtat har etnicitet och 

stereotyper varit fokus. Varför idéerna kring etnicitet inte lyfts fram och problematiserats i 

debatterna kring Pippitrilogin kan bero att samhället på 1940-talet inte såg den ursprungliga synen 

på etnicitet, som bland annat konstrueras i litteraturen, som något dåligt eller problematiskt. 

Debatten om Lilla hjärtat antyder att idéer kring etnicitet och framställning av karaktärer idag 

existerar och därmed är debatterbart.  
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11 Diskussion 

I båda barnlitteraturböckerna framkommer etnicitet när karaktärerna inom de olika böckerna 

ställs gentemot varandra. Lilla hjärtat ställs mot de andra brokiga och Pippi och hennes vänner 

ställs mot lokalbefolkningen på söderhavsön. Detta är en av grunderna i etnicitet. Både Eriksen 

och de los Reyes menar just detta, att etnicitet blir något först det ställs i relation till andra 

etniciteter och när människor möter varandra170. Etnicitet är en av de centrala aspekterna i 

debatten kring Lilla Hjärtat. Trots Wirséns idé bakom Lilla Hjärtat och uttalande om att Lilla 

Hjärtat är skapad som en del i en tanke om mångfald blev debatten påfrestande och till slut drog 

Wirsén in böckerna. Studien visar att medvetenheten kring idéer bakom etnicitet ökat då etnicitet 

idag diskuteras och att ordet ”neger” ifrågasätts på grund av sin nedsättande innebörd. Det är 

dock inte helt enkelt att gestalta etnicitet i barnlitteratur vilket debatten kring Lilla Hjärtat visat. 

Detta kan ställas mot att barnlitteratur ger barnen föreställningar om världen och att böcker kan 

visa hur man ska vara eller bete sig171. Det är då ytterst viktigt att etnicitet gestaltas på ett sådant 

sätt att alla blir inkluderade, respekterade och stärkta. Det problematiska i begreppet etnicitet är 

att det är kopplat till exkludering och sociala ojämlikheter. Det är således inte endast ett 

konstaterade om ursprung eller tillhörighet enligt begreppets ursprungliga innebörd172. Det är 

denna problematik som gör det svårt att gestalta etnicitet och att man väljer att gör som vissa av 

debattörerna uttalat: ritar vita barn och djur för att undvika negativ kritik. Stark menar dock att 

idén bakom att utesluta etnicitet och att göra icke-vita barn så lika vita barn som möjligt för att 

det är lättast kan tolkas som en form av rasism.   

Vad avser Wirséns tillbakadragande av boken kan det vara en reaktion av att hon känt sig 

utpekad och ansvarig i debatten kring Lilla Hjärtat. Även om Pippi Långstrump, tidigare har varit 

uppe för debatten kring hennes sätt att vara, så har ingen ansvarig pekas ut i på samma sätt som 

Wirsén har gjorts i debatten kring Lilla Hjärtat. Denna fråga om ansvar går att se i Kroons 

undersökning av samhällsdebatter då hon fann att man letade efter någon att lägga skuld och 

ansvar på173. Frågan kring hur Wirsén och Lindgren har pekats ut i debatterna är intressant och 

kan beror på förändrade normer i samhället i takt med dess utveckling.  

I Pippi Långstrumptrilogin förekommer ordet ”neger” ett flertal gånger och bilderna kan 

tolkas som att lokalbefolkningen illustreras stereotypiskt. Lilla hjärtat har i flertalet debattinlägg 

och nyhetsartiklar beskrivits som en ”rasistisk stereotyp” och behandlat problematiken med att 

ändra på stereotyper.  

                                                 
170 Eriksen (1993), s.12; De los Reyes(2007), s.47. 
171 Dominkovi´c m.fl. (2006), s.43-44. 
172 Olsson (2005), s.32.  
173 Kroon (2001), s.224-225. 
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Ett viktigt resultat från vår studie är att ett likartat innehåll, som i vårt fall gäller rasifierade 

representationer i barnlitteratur, bemötts på olika sätt i samhällsdebatten. Detta kan kopplas till 

Kroon då hon menar att journalisters texter avspeglar den sociala verklighet och normer som då 

existerar i samhället174. Medan de stereotypa bilderna av lokalbefolkningen i Pippiböckerna 

lämnades okommenterade väckte Lilla Hjärtat starka reaktioner. Detta måste framförallt förklaras 

med de olika samhällsklimat karaktärerna föddes inom. Trots användande av ordet ”neger” i 

Pippi Långstrump väckte det inte någon uppmärksamhet. Det är anmärkningsvärt med tanke på 

att andra världskriget och förintelsen fått sitt slut endast ungefär ett år innan den första boken 

publicerades. Att begreppet ”neger” kunde förekomma i en barnlitteraur under 1940-talet kan 

bero på de normer som fanns i samhället och barnlitteraturen kring etnicitet på den tiden. 

Kåreland menar på just detta, nämligen att normerna kring vad som är gångbart i litteraturen har 

ändrats i takt med samhället175. Man kan undra hur Pippi skulle tas emot idag med tanke på hur 

gestaltandet av lokalbefolkningen på Söderhavsön skildras. Fokus skulle troligen inte ligga på 

hennes beteende i första hand. Detsamma gällande om Lilla Hjärtat hade getts ut på 1940-talet 

vilket då troligen hade passerat utan någon vidare debatt.  

En möjlighet till varför Pippitrilogin mottogs positivt av recensenterna kan tänkas vara ett svar 

på den debatt kring fri uppfostran som florerade på 1920–30-talet176. Då det tar ett tag för nya 

normer att etablera sig kan kritikerna som uttalade sig negativt kring Pippitriologin leva kvar i det 

förgångna177. Diskussionen kring Lilla Hjärtat uppkom i samband med att filmen ”Liten skär och 

alla brokiga” skulle ha premiär. Det är möjligt att karaktären då blev till allmän beskådan 

samtidigt som Tintin blev utkastad från kulturhuset på grund av rasistiska beskrivningar. Dessa 

händelser kan ha startat och stärkt debatten. Det kan vara flertalet orsaker som skapar debatt, var 

för sig eller flera som samverkar. Det ligger nära till hands att dra slutsatsen om att debatter 

uppstår i något som faller utanför normen. Debatten kring Lilla Hjärtat startade inte på grund av 

en filmaffisch eller en gestalt, utan för vad det kan sägas representera och vilka olika idéer som 

gick att finna i Lilla Hjärtat. I studiens fall presenteras Lilla Hjärtat som rasistisk och Pippi 

Långstrump som upprorisk. En del kritiker har varit negativa och framfört idéerna om att 

karaktärerna är dåliga förebilder. Andra har varit positiva och framför idéer om att det är 

fantasifigurer samtidigt som det är starka förebilder som gestaltas. De undersökta debatterna har 

pågått under olika tider men har liknade drag men också olikheter. Det ligger i debatters grund att 

det finns minst två olika sidor att debattera om och som läsare bör man vara medveten om var 

gränser för fakta och åsikter går för att bilda sig en helhet av debatterna innan man uttrycker sin 

åsikt.  

   

   

                                                 
174 Kroon (2001), s 243. 
175 Kåreland (2001), s.83. 
176 Kåreland, (2001), s.100. 
177 Bratt (1979), s.31.  
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12 Konklusion   

Resultatet av denna studie visar att debatter kring barnlitteratur uppstår utifrån vilka normer oh 

idéer kring etnicitet som finns och gäller i samhället just då. Debatterna uttrycker en oro över 

huruvida barnen påverkas i och med att barn identifierar sig med karaktärer. Vad avser Pippi är 

det hennes beteende som oroar och med Lilla Hjärtat är det hennes stereotypa utseende som 

oroar. Vi kan inte säga vilka normer oh idéer kring etnicitet som kommer att existera om 

ytterligare drygt 65 år. Inte heller säga vilka debatter som kommer florera då eller hur 

barnlitteraturen kommer att gestalta karaktärer. Däremot hoppas vi att pedagoger på förskolan 

läser för barn med en medvetenhet kring innehållet i barnlitteraturen och vilken påverkan 

barnlitteratur kan ha på barn. Dock är många förskolors litteratursamling förlegad och behöver 

en medveten genomgång med reflektion kring dess faktiska innehåll.    

Vi hoppas att barnlitteratur kommer fortsätta att granskas och att debatterna ska visa på olika 

åsikter. Dock att det inte ska utvecklas till en fråga om skuld som får författare att undvika 

etnicitetsämnet eller andra känsliga ämnen. 

Det vore intressant att fortsätta denna studie med att fånga upp pedagoger i förskolan och 

barns uppfattningar av karaktärerna Lilla Hjärtat och Pippi Långstrump. Detta skulle möjligen 

kunna ske genom att observera boksamtal eller genom intervjuer med barn. Det vore även 

intressant att studera annan barnlitteratur som diskuteras, till exempel Femböckerna och 

Tintinböckerna.  
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14 Bilaga 1 

14.1 Kodschema 

14.1.1.1 Namn, titlar 

Vad heter karaktärerna? 

Är det någon karaktär som inte tilldelas ett namn? 

14.1.1.2 Karaktärer  

Hur beskrivs karaktärernas utseende? 

Vilka egenskaper tilldelas karaktärerna? 

 Hur skildras dessa personer utifrån egenskaper, kläder, hudfärg i texten? 

 I vilken utsträckning förekommer dessa personer i texten? 

14.1.1.3 I vilka sammanhang förekommer detta i texten? Miljö  

Hur beskrivs miljöerna?  

Vilka skillnader kan ses mellan miljöerna? 

14.1.1.4 Vardag och aktiviteter 

Vilka intressen beskrivs hos karaktärerna? 

Vilka aktiviteter ägnar karaktärerna sig åt? 

Vad jobbar karaktärerna med? 

14.1.1.5 Familj 

Hur beskrivs huvudkaraktärernas familjer? 
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15 Bilaga 2  

 Vilka riktar sig artikeln till? 

 

 Vilken sorts artikel? En recension, insändare, debatt??  

 

 Vilka åsikter framförs i artiklarna/debatterna?  

 

 Vilka ordval används för värderingar/värdeord? 

 

 Vad har väkt uppmärksamhet i böckerna/övriga artiklar och tas upp i det analyserade 

materialet?  

 

 


